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สารจากประธานกรรมการ 
Message from Chairman and CEO 
 
 

ในปี 2555 เป็นปีที�บรษัิทฯ มผีลประกอบการ

สูงเป็นประวัตกิารณ์  โดยมผีลกําไรเพิ�มขึ�นถงึรอ้ยละ 

66 จากปี 2554 โดยพอรต์สนิเชื�อเช่าซื�อ

รถจักรยานยนตม์กีารขยายตัวอย่างรวดเร็วและ

ต่อเนื�องตลอดทั �งปี ขณะที�สัดส่วนหนี�คา้งชําระยังอยู่

ในระดับตํ�า 

 

นอกจากนั �น  บรษัิทฯ ไดส้านต่อนโยบาย

การขยายธุรกจิไปยังตลาดอาเซยีน   ตามที�ได ้

ประกาศเป็นวสัิยทัศนไ์วว้่า จะเป็นบรษัิทชั �นนําดา้น

การเงนิในภูมภิาคอาเซยีน (ASEAN Regional 

Finance Company) โดยบรษัิทไดเ้ริ�มบุกเบกิธุรกจิ

การใหส้นิเชื�อเช่าซื�อเป็นแห่งแรกในประเทศกัมพูชา

โดย บรษัิท GL Finance Plc.  (GLF) ซึ�งไดร้ับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ Financial Leasing เป็น

บรษัิทแรกจากทางธนาคารแห่งประเทศกัมพูชา 

 

ดว้ยการเป็นหนึ�งในตลาดซึ�งมศัีกยภาพอย่าง

มาก กัมพูชาจงึเป็นกา้วแรกในการดําเนนิตาม

วสัิยทัศน ์ARFC ทั �งนี�เรายังคงศกึษาลุ่ทางในประเทศ

อื�นๆ และ รอคอยช่วงจังหวะเวลาที�เหมาะสมในการ

เริ�มดําเนนิธุรกจิ   

 

ในฐานะประธานกรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ที�บรหิารของบรษัิทฯ ผมขอใหค้ํามั�นว่า จะ

พยายามอย่างสุด ความสามารถที�จะบรหิารบรษัิทฯ 

ใหม้ผีลการดําเนนิงานที�ดียิ�ง ๆ ขึ�นไป  ทั �งนี� จะสําเร็จ

ไปไม่ได ้ หากปราศจากความช่วยเหลอื และร่วมมอื

เป็นอย่างดจีาก ท่านผูถ้อืหุน้ ผูผ้ลติ ผูแ้ทนจําหน่าย 

ผูบ้รหิาร ตลอดจน พนักงานของบรษัิทฯ  ซึ�งนับว่า

เป็น ทรัพยากรอันมคี่าที�สุดขององคก์ร   ผมจงึใคร่

ขอถอืโอกาสนี� ขอบคุณทุก ๆ ท่านที�ไดใ้หก้าร

สนับสนุนต่อบรษัิทฯ ดว้ยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่าง

ยิ�งว่าบรษัิทฯ จะไดร้ับความร่วมมอืที�ดเีช่นนี�ต่อไปใน

อนาคต

 

 
 

 
In 2012, the Company had made the 

highest historical new record of the net profit.  

The motorcycle hire-purchase portfolio has 

rapid expansion and continuously throughout 

the year while the portion of doubtful debt is 

still low. 

 
In addition, the Company has continued 

with its policy to expand business into ASEAN 

market announced as ARFC vision to become a 

leading ASEAN Regional Finance Company.  We 

were the pioneer who initiated financial leasing 

business in Cambodia operated under GL 

Finance Plc. (GLF) and was able to be the first 

company to acquire Financial Leasing License 

from the National Bank of Cambodia.   

 

With the huge potential to be one of 

our market, Cambodia is our first step to  ARFC 

vision. We will keep our eyes on other 

countries as well and wait for the right moment 

to execute. 

 

As the Chairman and CEO of the 

Company, I promise to do the very best I can 

to run the Company’s business to achieve the 

even higher results.  However, such ideal 

achievement could not be successful without 

the support and cooperation from the 

shareholders, manufacturers, dealers, 

management as well as the employees who are 

the most valuable resources of the Company.  

Therefore, I’d like to take this opportunity to 

thank all concerns for their supports and 

contributions and do hope for their continued 

support in the future. 

 
First, Fast and Forward! 

 

 
 
 
 

มทิซจึ ิ โคโนชติะ 
Mitsuji Konoshita 

 
ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร 

Chairman of the Board of Directors 
and Chief Executive Officer 



 

 
 

 
 
 
 

 



 
 

สารจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ 

Message from Major Shareholder 

 

 

ขา้พเจา้ ในนามของ Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (EHA)  ในฐานะผูถ้อืหุน้ใหญข่อง บรษัิท 

กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน)  (GL)  ขอสนับสนุน GL ดว้ยทรัพยากรตา่งๆ ที�มีอยู ่ ในการเขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ 

ตลอดจนเครื�องมอืทางการเงนิ และเทคโนโลยตีา่งๆ  เนื�องดว้ย GL ไดแ้สดงใหป้ระจักษ์ถงึผลการ

ดําเนนิงานที�น่าประทบัใจในปี 2555 โดยทาํกาํไรไดถ้งึ 357.38 ลา้นบาท ซึ�งเพิ�มข ึ�นกวา่ 66% จากปี 

2555 และในปี 2556 ผูบ้รหิารของ GL ยังตั �งเป้าที�จะปลอ่ยสนิเชื�อเชา่ซื�อใหไ้ดถ้งึ 12,000 คันตอ่เดอืน 

 

นอกจากนั�น เมื�อตน้ปีที�แลว้ GL ไดป้ระกาศวสัิยทัศน์ของบรษัิทที�มุง่มั�นจะเป็นบรษัิทชั �นนําดา้น

การเงนิในภมูภิาคอาเซยีน  (ASEAN Regional Finance Company) ซึ�งเราไดท้ราบถงึการศกึษาตลาด

อาเซยีน และเริ�มตน้กา้วแรกในประเทศกมัพชูาไดอ้ยา่งน่าประทบัใจ  

 

จากความสาํเรจ็ดังกลา่วของ GL และแผนเชงิกลยทุธเ์พื�อรองรับการเขา้สูเ่ศรษฐกจิประชาคม

อาเซยีน(AEC) EHA จงึเห็นว่าขณะนี�เป็นโอกาสที�เหมาะสม ที�จะใหก้ารสนับสนนุเพื�อชว่ยเหลอืให ้ GL 

สามารถบรรลเุป้าหมายที�วางไวไ้ด ้  โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง การสนับสนุนดา้นเงนิทนุ ซึ�งเป็นปัจจัยสําคัญที�จะ

หลอ่เลี�ยง ใหธ้รุกจิดาํเนนิไปไดอ้ยา่งตอ่เนื�องและมปีระสทิธภิาพ ทั �งในปัจจุบันและเพื�อการขยายธรุกจิใน

อนาคต  โดย EHA จะใหก้ารสนับสนุนแก ่GL ดังตอ่ไปนี� 

 

1. จัดหาแหลง่เงนิทนุให ้GL 

2. จัดหาหลักประกนัในการกูย้มืเงนิใหก้บั GL 

3. จัดหาตราสารทางการเงนิและเทคโนโลยตีา่ง ๆ เชน่ การแปลงสนิทรพัยเ์ป็นหลกัทรัพย ์

(Securitization), ตราสารอนพัุนธ ์(Derivatives), กองทนุ และ / หรอื ตราสารอื�น ๆ 

 

โดยในเบื�องตน้ EHA เสนอใหห้ลกัประกันเป็นมูลคา่ หนึ�งพันลา้นบาท  และจะใหค้วามชว่ยเหลอื

เพิ�มเตมิอกีอยา่งตอ่เนื�อง  

 

ในฐานะของผูถ้อืหุน้ ผลงานของ GL ถอืไดว้่าเป็นที�น่าประทบัใจ จงึขอถอืโอกาสนี�ขอบคณุ

ผูบ้รหิารและพนักงานทกุทา่น และสดุทา้ยนี� เราสัญญาวา่จะทุม่เทความพยายามอยา่งเตม็ที�ตลอดจน

ทรัพยากร เพื�อสนับสนุนการเตบิโตธรุกจิของ GL    



 
 

 

 

 

 

We, Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (EHA), as a major shareholder in Group Lease PCL 

(GL), will contribute and advocate our resources to support and facilitate GL to access to not 

only various financial resources but also available others financial instruments and 

technologies.  In our perception, GL had an impressive performance in 2012 with the profit of 

THB 357.38 Million, which is more than 66% growth relative to 2011.  In 2013, GL’s 

management announced that GL sets its ideal goal to finance 12,000 new units per month. 

 Furthermore, earlier last year, GL announced its ARFC vision which is to be ASEAN 

Regional Finance Company.  We have recognized GL’s research in ASEAN market and took the 

first step into Cambodia impressively.   

 From GL’s number of noticeable achievements and its business strategic plans for up-

coming AEC, EHA has viewed as a golden opportunity to merit a strong support to assist GL in 

achieving this mile stone, especially in term of financial support to streamline GL business 

efficiency and continuity for present and future expansion which is pivotal resources for GL 

future success.  EHA will contribute to GL in the followings: 

1. Sourcing a financial investment and fund for GL 

2. Providing a collateral against any GL financial loan. 

3. Providing GL with financial instruments and technologies such as, securitization, 

derivative, fund and/or others instruments. 

Initially, EHA would like to offer the collateral equivalent to THB 1,000,000,000 (One 

Billion Thai Baht) and EHA will continue to support more to GL. 

 As a shareholder we are very astonished by the performance of GL.  We would like to 

take this opportunity to thank all the managements and staffs.  Last but not least, we promise 

to deliver our best effort and resources to support the growth of GL. 

 

 

First, Fast and Forward. 

Respectfully, 

 

 
 

มเุนโอะ  ทาชโิร ่
Muneo  Tashiro 

 
 Engine Holdings Asia Pte., Ltd 



 

 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 4 ทา่น ไดแ้ก ่
พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณติ  พชิญางกรู,  นายพลเดช   
เทอดพทิักษ์วานชิ และนายกฤษณ์  พันธร์ัตนมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุปัจจบัุนไดเ้ขา้รว่มประชมุกับฝ่ายบรหิาร และผูต้รวจสอบภายในจํานวน 6 ครั �ง โดยมีความเห็น
ดังตอ่ไปนี�  
 

• รายงานทางการเงนิ  จากที�ไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิแตล่ะไตรมาส และรายปี รว่มกับฝ่าย
บรหิารและผูส้อบบัญช ีพบวา่มีความถกูตอ้งตามหลักการบัญชทีี�รบัรองโดยทั�วไป ครบถว้น และ
เป็นที�เชื�อถอืได ้ 
 

• ระบบควบคมุภายใน  บรษัิทไดจั้ดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นผูด้าํเนนิการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งพบว่าระบบควบคมุภายใน มีความ
เพียงพอ และเป็นไปอยา่งโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ทั �งนี�หนว่ยงานตา่งๆ ภายในบรษัิท ไดใ้หค้วาม
รว่มมอืในการตรวจสอบภายในเป็นอยา่งด ีทาํใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
• การปฏบัิตติามกฎหมาย บรษัิทดาํเนนิธรุกจิภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพย ์ และตลาด

หลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบที�กาํหนดขึ�นโดย
หน่วยงานตา่งๆ ซึ�งมีความเกี�ยวขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเครง่ครัด 

 
• ผูส้อบบัญช ี บรษัิท สํานักงานเอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากัด รบัหนา้ที�เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในปี 

2555 เป็นปีที� 6 ตอ่เนื�องจากปีที�ผา่นมา ซึ�งการตรวจสอบบัญชอียูภ่ายใตม้าตรฐานการบัญชทีี�มี
ความถกูตอ้งเหมาะสมในระดับสากล และมีคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการสอบบัญชใีนระดับที�
สมเหตสุมผล 

 
• รายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพจิารณาการทํา

รายการระหว่างกนัของบรษัิทฯ พบวา่มีความสมเหตสุมผล โปรง่ใส และเป็นไปเพื�อประโยชน์
สงูสดุของบรษัิทฯ ตามเกณฑท์ี�ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยกาํหนด 

 
• การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายชื�อ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการ 

พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์ 6/6 13/14 
นายโศณิต  พชิญางกูร  6/6 14/14 

นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ  6/6 14/14 
นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา 6/6 14/14 

 
 

โดยรวมจากการที�คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบัิตหินา้ที� พบวา่บรษัิทฯ มีระบบการบรหิารจัดการที�
มีประสทิธภิาพ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทกุขั �นตอน จากระบบการจัดเกบ็ขอ้มูลอยา่งละเอียด เป็น
ระเบยีบ สอดคลอ้งกันภายในแผนก และสามารถอา้งองิกันไดร้ะหวา่งหนว่ยงานตา่งๆ ทั �งนี� คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนับสนุนใหบ้รษัิทฯ ปฏบัิตติามหลักการกํากบัดแูลกจิการที�ดขีองตลาดหลกัทรัพย ์ (“การกาํกับ
ดแูลกจิการ” มีรายงานในสว่นที� 1 ขอ้ 8  เรื�องการจัดการ ) พรอ้มทั �งใหข้อ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และแนวทาง
การปรบัปรงุ เพื�อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแกท่กุฝ่ายตอ่ไป 

 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

       บรษิทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) 



 

 

 

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 2012, the present Audit Committee had conducted 6 
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 2012 which was the sixth 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 Audit Committee Meeting Board of Director Meeting 

General Suebsan Dardarananda 6/6 13/14 

Mr. Sonit Pichyangkul 6/6 14/14 
Mr. Pholdej Therdphithakvanij 6/6 14/14 

Mr. Krit Phanratanamala 6/6 14/14 

 
 

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�ออกหลกัทรพัย ์ : บรษัิท กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) 

ทะเบียนเลขที� :  0107537000327 (เดมิเลขที� บมจ.279) 

ประกอบธรุกจิ :  ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์ 

ที�ตั �งสาํนักงานใหญ ่ :  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้ แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร   

  กรงุเทพมหานคร 10900 

ทนุจดทะเบียน :  570,392,635 บาท 

ทนุที�ออกและชาํระแลว้ :  347,661,040 บาท 

ชนดิของหุน้ :  หุน้สามัญจํานวน 69,532,208 หุน้ มูลคา่หุน้ที�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 

 

นติบิุคคลที�บรษิทัฯ ถอืหุน้ต ั�งแตร่อ้ยละ 10 ขึ�นไปของจํานวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

Group Lease Holdings Pte.  Ltd. 

บุคคลอา้งองิอ ื�น ๆ 

ประเภทหลกัทรพัย ์ :  หุน้สามัญ 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ :  บรษัิท ศนูยร์ับฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากัด 

  62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 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 

ผูส้อบบัญช ี :  นางสาว พมิพ์ใจ มานติขจรกจิ  ผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

 บรษัิท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยงั จํากัด เลขที� 193/ 136-137  ชั �น 33  

อาคารเลครชัดา ถ. รัชดาภเิษก คลองเตย กรงุเทพฯ 10110    

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

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

ที�ปรกึษาทางกฎหมาย :  นายกัปตัน จีระเศรษฐ 

  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร  

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

 

Company Name  :  Group Lease Public Company Limited. 

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

Core Business  :  Hire purchase financing of motorcycles. 

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

  Bangkok 10900. 

Registered Capital  :  570,392,635 baht. 

Paid-up Capital  :  347,661,040 baht. 

Type of Share  :  69,532,208 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 

Group Lease Holdings Pte.  Ltd. 

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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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปของบรษิทั 

Summary of the Financial Position and Operating Results 

 

 งบการเงนิรวม 

Consolidated 

Financial 

Statements 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

Separate Financial 

Statements 

 2012 

2555 

2012 

2555 

2011 

2554 

2010 

2553 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 

Profitability Ratio 

    

อัตราดอกเบี�ยรับ (%) 

Yield Rate 
n/a 33.18 38.10 37.24 

อัตราดอกเบี�ยจ่าย (%) 

Interest Rate 
n/a 4.74 6.29 5.88 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี�ย (%) 

Net Yield Rate 
n/a 28.44 31.81 31.36 

อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 

Net Profit Rate 
37.32 37.09 24.13 30.42 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

Return on Equity 
n/a 24.08 18.23 27.35 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการ

ดําเนนิงาน 

Efficiency Ratio 

    

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 

Return on Total Assets 
n/a 12.16 8.64 11.18 

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 

Total Assets Turn Over Ratio (Times) 
n/a 0.33 0.36 0.37 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 

Financial Policy Ratio 
    

อัตราส่วนหนี�สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

Ratio of Liability to Equity (times) 
1.19 1.20 0.72 1.62 

อัตราส่วนเงินใหกู้ต้่อเงนิกู ้(เท่า) 

Ratio of Total Receivable to Loan from 

(times) 

n/a 1.90 1.82 1.69 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 

Dividend Rate 
n/a n/a 68.85 69.57 

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์

Asset Quality Ratio 
    

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อสนิเชื�อรวม 

(%) 

Ratio of Allowance for Doubtful Debt to 

Total Receivable 

n/a 5.28 13.20 8.65 

อัตราส่วนเงินใหส้นิเชื�อที�หยุดรับรูร้ายไดต้่อ

สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Non performing loan to Total 

Receivable 

n/a 3.26 5.76 4.80 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
Nature of the Business 
 

ประวตัคิวามเป็นมา 

บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) หรอื GL  เริ�ม
จดทะเบยีนจัดตั �งบรษัิทเมื�อวันที� 6 พฤษภาคม 2529 
เพื�อ ดําเนนิธุรกจิใหเ้ช่าซื�อรถยนต ์ ในเขตกรุงเทพฯ 
ปรมิณฑล และต่างจังหวัด ต่อมาในปี 2533 กลุ่มผูถ้อื
หุน้ใหม่ไดเ้ขา้มาซื�อกจิการจากผูถ้อืหุน้เดมิ และมุ่งเนน้
การขยายธุรกจิใหเ้ช่าซื�อรถจักรยานยนต ์ และชะลอ
การใหเ้ช่าซื�อรถยนต ์หลังจากนั �น บรษัิทไดข้ยายธุรกจิ
สนิเชื�อใหเ้ช่าซื�อดา้นอื�นๆ ไดแ้ก่   รถบรรทุก  รถ
เครื�องจักรกล    แท่นพมิพ ์ ตลอดจนธุรกจิสัญญาเช่า
ทางการเงนิ สัญญาโอนสทิธิเรยีกรอ้ง สนิเชื�อขายผ่อน
ชําระ และสนิเชื�อเงนิสดส่วนบุคคล ภายหลังตั �งแต่ปี 
2547 เป็นตน้มา บรษัิทเนน้การใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อ
รถจักรยานยนตเ์พยีงอย่างเดียว บรษัิทไดเ้พิ�มทุนเพื�อ
รองรับการเตบิโตของธุรกจิอย่างต่อเนื�องตลอด
ระยะเวลาที�ผ่านมา จากทุนจดทะเบยีนเริ�มตน้ 1 ลา้น
บาท จนกระทั�งปัจจุบันมทีุนจดทะเบยีน 570,392,635 
บาท เป็นทุนจดทะเบยีนชําระแลว้ 347,661,040  
บาท 

  
ในปี 2550 บรษัิทมกีารเปลี�ยนแปลงกลุ่มผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ เป็นกลุ่มบรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. *  ซึ�งใน
ปัจจุบัน กลุ่มบรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. ถอืหุน้เป็นจํานวน
ทั �งสิ�น  42,130,031 หุน้  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 60.59 
ของทุนจดทะเบียนทั �งหมดซึ�งชําระแลว้เต็มจํานวน 

  
ในปี 2555 เป็นปีที�บรษัิทฯ มผีลประกอบการ

สูงเป็นประวัตกิารณ์ จากการขยายธุรกจิอย่างรวดเร็ว
ตั �งแต่ไตรมาสสอง ต่อเนื�องจนตลอดทั �งปี เมื�อพอรต์
สนิเชื�อเตบิโตขึ�นมาก จงึส่งผลใหร้ายไดด้อกผลเช่า
ซื�อฟื�นตัวอย่างมนีัยสําคัญ ขณะที�ปรมิาณการตั�งสํารอง
หนี�สงสัยจะสูญยังอยู่ในระดับตํ�า จากผลของการฟื�นตัว
จากอุทกภัยในไตรมาสแรก และจากสัดส่วนของ
สนิเชื�อลูกหนี�รายใหม่ที�เพิ�มขึ�นมาก นอกจากนี�บรษัิทฯ 
ยังคงรักษาประสทิธิภาพในการตดิตามเรยีกรับชําระ
เงนิไดเ้ป็นอย่างด ี โดยรวมบรษัิทฯ จงึสามารถทํากําไร
ไดเ้พิ�มขึ�นมากจากปีที�ผ่านมา   

 

*บรษัิทที�จัดเป็นกลุม่เดยีวกัน ไดแ้ก่ Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd และบรษัิท เอ.พี.เอฟ โฮลดิ�งส ์จํากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Company Back Ground 

 Group Lease Public Company Limited  or 
GL was established on May 6, 1986, operate  
automobile hire purchase business in Bangkok 
and upcountry. During the year 1990, the new 
group of shareholders 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 
570,392,635 baht ,paid-up capital is347,661,040 
baht. 
 
 In 2007, The group of major 
shareholders change to APF Group*.  Now  
holding 42,130,031 shares or 60.59 % of total 
issued and paid-up capital of the Company. 
 
 In 2012, the company had a new record 
of the net profit due to rapid expansion of the  
business since the second quarter and 
continuously throughout the year.  The growth 
of the portfolio resulted in a significantly 
recovery of the hire purchase interest income 
while the amount of provision for doubtful debts 
is still low, as a result from the recovery in the 
flood crisis and increasing of portion of the new 
accounts receivable.  Moreover, the company 
has maintained the effective of the debt 
collection. Overall the company could make 
much more profit compare to the last year.  

 
*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 2555 ธรุกจิหลกัของบรษัิทคอื 
ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตใ์หม่
เทา่นั�น โดยรถจักรยานยนตท์ี�บรษัิทใหส้นิเชื�อเชา่
ซื�อ สว่นใหญจ่ะเป็นรถญี�ปุ่ นเฉลี�ยราคาคนัละ
ประมาณ 45,000 บาท และเป็นรถจักรยานยนตท์ี�
มีสภาพคลอ่งในการซื�อขายสงู ไดแ้ก ่ฮอนดา้ ยา
มาฮ่า ซซูกู ิและคาวาซาก ิเป็นตน้  

 

นอกจากการใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อ
รถจักรยานยนตแ์ลว้ บรษัิทยังมีการใหบ้รกิารหลัง
การขายโดยการใหบ้รกิารรับตอ่ภาษีทะเบียน
รถจักรยานยนต ์ กรมธรรมป์ระกันภัย และ พ.ร.บ. 
ซึ�งเป็นการอํานวยความสะดวกใหแ้กล่กูคา้ อีกทั �ง
ยังเป็นการเสรมิรายไดใ้หก้ับบรษัิทอีกทางหนึ�ง 
ตลอดจนเป็นการคุม้ครองและป้องกันความเสี�ยง
ที�อาจจะเกดิขึ�นกบัทรพัยส์นิ ซึ�งเป็นหลกัประกัน
ในการใหส้นิเชื�อของบรษัิทได ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Overview of the Company's Business 
 
 In 2012, 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 

 2555 

2012 

 2554 

2011 

 2553 

2010 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

พนับาท 

(‘000) 

รอ้ยละ 

(%) 

รายไดด้อกผลเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

Hire Purchase and Asset Financing 

837,221 87.42 824,154 92.47 802,771 92.77 

รายไดอ้ื�น 

Other Incomes 

120,443 12.58 67,109 7.53 62,545 7.23 

รวม 

Total 

957,664 100.00 891,263 100.00 865,316 100.00 

 

 

ภาวะการแขง่ขนั 

Competition Situation 

Motorcycle Registed in Bangkok
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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 
รถจักรยานยนตย์ังคงเป็นยานพาหนะที�ใหค้วาม
สะดวกสบาย และรวดเร็ว ภายใตภ้าวะการ
จราจรที�หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล โดยที�ระบบขนสง่มวลชนตา่งๆ ยังไม่
สามารถสนองตอบตามความตอ้งการของ
ประชาชนได ้ทําใหร้ถจักรยานยนต์ยังคงเป็น
ทางเลอืกหนึ�งที�ใชใ้นการเดนิทาง หรือดําเนิน
ธรุกจิ  ประกอบกบับรษัิทผูผ้ลติรถจักรยานยนต์
ไดใ้ช เ้ทคโนโลยีชั �นสูง  ในการออกแบบ
รถจักรยานยนต์ใหส้วยงาม ทันสมัย และ
สะ ด ว ก ส บา ย มา ก ขึ�น  ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น 
รถจักรยานยนตท์ี�ใชร้ะบบเกียร์ออโตเมตกิ ซึ�ง
ผูบ้รโิภคก็มีการตอบสนองเป็นอย่างดี และมี
แนวโนม้เพิ�มข ึ�นอยา่งตอ่เนื�อง ทําใหธุ้รกจิเช่า
ซื�อรถจักรยานยนตเ์ป็นที�น่าสนใจในการลงทุน  
จะเห็นไดจ้ากมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา
ดําเนนิธรุกจิใหเ้ช่าซื�อรถจักรยานยนต์เพิ�มขึ�น
หลายราย สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขันในธรุกจิเชา่
ซื�อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันกันเพิ�มขึ�น
เชน่กัน 

 
ในปี 2555  จํานวนรถจักรยานยนตท์ี�จด

ทะเบียนใหม่ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 
มีจํานวน 464,230 คัน โดยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 
18.77 จากปี 2554 ซึ�งมีจํานวน 390,862 คัน 
จากการฟื�นตัวหลังอุทกภัยในไตรมาส 4/2554 
และนโยบายตา่งๆ ของภาครฐัซึ�งกระตุน้การใช ้
จ่ายของประชาชน  สําหรบัภาพรวมของ
อุตสาหกรรมรถจักรยายนตใ์นปี 2556 น่าจะ
ขยายตวัไดเ้ล็กนอ้ยเมื�อเทยีบกับปี 2555  ซึ�ง
เป็นผลมาจากนโยบายภาครัฐซึ�งมุง่เนน้การ
ลงทนุสาธารณูปโภคขนาดใหญใ่นประเทศ 
ตลอดจนนโยบายอื�นๆ เชน่ การปรับอัตราคา่จา้ง
ขั �นตํ�า ฯลฯ  ซึ�งปัจจัยเหลา่นี�นา่จะทาํใหเ้กดิการ
หมุนเวียนของเศรษฐกจิ และเพิ�มกาํลังซื�อใหก้บั
ประชาชนได ้ แตอ่ยา่งไรก็ตามสถานการณ์ใน
ตา่งประเทศโดยเฉพาะอเมรกิาและยโุรป ซึ�งไม่
สามารถกลบัสูภ่าวะปกตไิดใ้นระยะเวลาอันสั �น 
ยังคงเป็นปัจจัยที�ฉุดรั �งการเตบิโตของเศรษฐกจิ
โลก และสง่ผลกระทบถงึประเทศไทย 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการสง่ออกซึ�งตอ้งมีการ
ปรบัตัวสงู 

 
 
 
 

 
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 2012, the number of 
motorcycles  registered in Bangkok and 
Metropolitan were 464,230 units or the 
increase of 18.77 % from the year 2011 
which were 390,862 units due to the 
recovery of the flood crisis in the fourth 
quarter of the year 2011 and the 
government policy that stimulated public 
spending. Overall motorcycle industry 
situation in 2013 will probably be able to 
expand slightly when compared to the 
year 2012 caused by the government 
policy which focused on the large 
infrastructure investments in the country 
and other policies,e.g.,the adjustment of 
minimum wage. All these factors will 
contribute to the economic cycle and 
increased purchasing power for the 
people.  However, the situation in other 
countries especially America and Europe 
which can not back to the normal 
situation in a short period ,still be a factor 
which slow down the growth of global 
economy and affect to Thailand especially 
in export industries which need much 
adaptability. 
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ปจัจยัความเสี�ยง 
Risk Factors 
 
 
ความเสี�ยงจากแหลง่เงนิทุนภายนอก 
 

จากลักษณะการประกอบธุรก ิจการให ้
สนิเชื�อเช่าซื�อ การดําเนินธุรก ิจอย่างต่อเนื�อง
จะตอ้งมีแหล่ง เงินทุนที�เพียงพอรองรับการ
ดําเนินการ ทั �งนี� ปัจจุบันแหล่งเงินทุนที�บรษัิท
นํามาใหส้นิเชื�อมาจากสองแหลง่หลักคอื เงนิกูย้มื
ธนาคารและเงนิสดจากการดําเนนิงานของบรษัิท  

 
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 มียอดเงิน

กูย้ืมคงเหลือ  1,721.96  ลา้นบาท ซึ�งเป็นเงิน
กูย้มืระยะยาว  ทั �งนี�บรษัิทฯ มีวงเงนิกูย้มืระยะยาว
ตามสัญญาเงนิกูท้ี�ยังไม่ไดเ้บกิใชจํ้านวน 432.21 
ลา้นบาท 
 จากการดําเนนิการที�ผ่านมานั�น บรษัิทมี
การกูย้ืมเงินจากสถาบันการเงินเป็นหลักโดย
บรษัิทมีประวัตกิารชําระคืนเงินกูด้ีมาโดยตลอด
รวมทั �งสามารถปฏบัิตติามเงื�อนไขทางการเงิน
ภายใตสั้ญญาเงินกูไ้ดแ้ก่การดํารงอัตราส่วน
หนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้และ การดํารงอัตราสว่น
ของลกูหนี�เชา่ซื�อตอ่หนี�เงนิกู ้ซ ึ�งจะทําใหบ้รษัิท
สามารถลดความเสี�ยงจากการไม่ไดร้ับเงนิทนุจาก
แหลง่เงนิทนุภายนอกได ้
 
 
 
 
ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยเงนิกู ้
 
 รายไดห้ลักของบริษัทมาจากรายได ้
ดอกเบี� ยรับจากการใหบ้ร ิการสินเชื�อ เช่าซื�อ
รถจักรยานยนต ์ทั �งนี�การเปลี�ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี�ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถ
ในการทํากําไรของบรษัิทกลา่วคอื สว่นตา่งอัตรา
ดอกเบี�ยรับจากการใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อกับ
ตน้ทนุเงนิกู ้โดยอัตราดอกเบี�ยที�สูงขึ�นจะส่งผล
ตอ่ตน้ทนุเงินกูท้ี�สูงขึ�น ในขณะที�อัตราดอกเบี�ย
จากการใหบ้ร ิการสินเชื�อเช่าซื�อนั�นคงที�ตาม
ระยะเวลาที�กําหนดในสัญญาเช่าซื�อ จึงส่งผล
กระทบตอ่สว่นตา่งอัตราดอกเบี�ยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
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, 2012 the bank 
loan outstanding balance was 1,721.96   
million Baht which was a long-term loan.   
The long-term credit facilities of the 
Company which have not yet drawn down 
amounted to 432.21 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. 
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ความเสี�ยงจากความไมส่อดคลอ้งกนัระหวา่ง
อ า ยุ เ งิ น กู ้ ก ับ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซื� อ
รถจกัรยานยนต ์
 

จากอายุของสัญญาเช่าซื�อที� 6 - 36 
เดอืน (โดยเฉลี�ยประมาณ 30 เดอืน) บรษัิทจึงมี
นโยบายในการทําสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจาก
สถาบันการเงนิซึ�งเป็นแหลง่เงนิทนุภายนอก ใหม้ี
ความสอดคลอ้งกับระยะเวลาชําระเงินคืนตาม
สัญญาเชา่ซื�อดังกลา่ว เพื�อใหเ้กดิสภาพคลอ่งใน
การดําเนนิกจิการ อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดจั้ดทํา
ประมาณกา รกระ แสเงินสดครอบคลุมกา ร
คาดการณ์อัตราการเตบิโตของสนิเชื�อเช่าซื�อใน
อนาคต เพื�อใหบ้รษัิทสามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สภาพคลอ่งและวางแผนจัดหาเงินทุนใหร้องรับ
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�ยดืคนืมาไมคุ่ม้มูลหนี� 
 

บรษัิทจะทําการยดึรถคนืเมื�อลกูคา้ผดินัด
ชําระคา่งวดตามสัญญาที�ตกลงกันไวแ้ละจะถูก
นํามาขายทอดตลาดโดยวิธีการประมูลใหแ้ก่ผู ้
จําหน่ายรถจักรยานยนตม์ือสองซึ�งดําเนินกจิการ
ในเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจังหวัด ทั �งนี�
มูลหนี�คงคา้งของลกูหนี�แตล่ะราย โดยทั�วไปจะสงู
กว่ามูลค่ารถยึดที�จําหน่ายได ้ ดังนั�นหากไม่
สามารถเรียกรอ้งส่วนต่างที�รายไดจ้ากการ
จําหน่ายไม่ครอบคลมุ จากลกูหนี�หรอืผูค้ํ�าประกัน 
บรษัิทจะมีผลขาดทนุจากการจําหน่ายรถยดึคนื 

 
อยา่งไรก็ดเีพื�อป้องกันความเสี�ยงดังกลา่ว 

บรษัิทจัดใหม้ีมาตรการและระบบที�รัดกุมในการ
พจิารณาอนุมัตกิารใหส้นิเชื�อตั �งแตเ่ร ิ�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
รถจักรยานยนตแ์หง่ประเทศไทย ในการพจิารณา
คณุภาพผูข้อสนิเชื�อกอ่นการปลอ่ยใหกู้ย้มื รวมถงึ
การที�บรษัิทไดพั้ฒนาประสทิธภิาพการบรกิาร
เรียกเก็บหลังการอนุมัตใิหส้นิเชื�อเพื�อป้องกัน
ปรมิาณรถยดึที�อาจเพิ�มข ึ�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 - 36 
months (average is 30 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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ความเส ี�ยงจากการดาํเนนิงานที�กอ่ใหเ้กดิ
สนิเชื�อที�ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได ้
 

ปัจจุบันการดําเนนิธรุกจิใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อ
รถจักรยานยนต์นั�นไม่มีขอ้จํากัดจากหน่วยงาน  
ใด ๆ ของภาครัฐ และเป็นธุรกจิที�ไม่อยู่ภายใต ้
กฎหมายพิเศษ ดังนั�นในการขยายธุรก ิจของ
ผูป้ระกอบการทุกรายในธุรก ิจสินเชื�อเช่าซื�อ
รถจักรยานยนตจ์งึสามารถทําไดอ้ย่างเต็มที�ตาม
ศักยภาพของบรษัิทเอง ธุรกจินี�จ ึงมีความเสี�ยง
จากสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดห้ากขาดความ
ระมัดระวังในการพจิารณาอนุมัตสินิเชื�อ หรือขาด
ระบบการควบคมุภายในที�ด ี 

 
อยา่งไรก็ตามบรษัิทไดก้ําหนดใหม้ีการ

พจิารณาสนิเชื�ออยา่งเขม้งวดทุกขั �นตอนรวมทั �ง
ใหค้วามสําคัญกับคุณภาพของสนิเชื�อโดยการ
ตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคือบรษัิทได ้
พัฒนาระบบฐานขอ้มู ลของลูกคา้มากกว่ า  
500,000 รายการ นอกจากนั�นยังเป็นสมาชกิของ
บรษัิทขอ้มูลเครดติแหง่ชาต ิจํากัด และ สมาคม
เชา่ซื�อรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ทําให ้
บรษัิทสามารถกลั�นกรองคณุภาพลกูหนี�ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพดว้ยการตรวจสอบประวัตกิารชําระ
หนี�จากฐานขอ้มูลทั �งสามแหลง่ โดย ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2555 บรษัิทมีส ินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้ก ิด
รายไดเ้ป็นจํานวน 116.78 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ  
3.26 ของสนิเชื�อทั �งหมด โดยเมื�อเปรยีบเทยีบกับ
สนิเชื�อที�ไม่กอ่ใหเ้กดิรายได ้ณ วันที� 31 ธันวาคม 
2554 ซึ�งเทา่กับรอ้ยละ 5.76 ของสนิเชื�อทั �งหมด 
พบว่าอัตราสว่นสนิเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อ
สนิเชื�อรวมลดลงในอัตรารอ้ยละ 56.60 ในขณะที�
บรษัิทมีการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญู ณ วันที� 31 
ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 
174.54 ล ้า น บ า ท  แ ล ะ  291.30 ล ้า น บ า ท 
ตามลําดับหรอืคดิเป็นอัตราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะ
สูญต่อสินเชื�อรวม เท่ากับ 5.28 และ 13.20 
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 
500,000 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, 2012 the Company has non 
performing loan amount 116.78 million Baht 
or 3.26 % of total receivables.  When 
compared to the non performing loan as of 
December 31, 2010 which was 5.76% of 
total receivable, the increased rate of NPL 
was 56.60% while the Company has set 
aside the allowance for doubtful debt on 
December 31, 2012 and 2011 at 174.54 
million and 291.30 million Baht, respectively 
or the Ratio of Allowance for Doubtful Debt 
to Total Receivable at 5.28  and 13.20, 
respectively. 
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ความเสี�ยงดา้นการแขง่ขนัและคูแ่ข่งขนัราย
ใหม่เข ้ามาในอุตสาหกรรมสินเชื�อเช่าซื�อ
รถจกัรยานยนต ์
 

ธรุกจิการใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต์
เป็นธุรกจิที�ไม่ตอ้งมีการลงทุนในเครื�องมือและ
อุปกรณ์สําหรับการดําเนินงานเป็นจํานวนมาก 
บรษัิทเพียงจัดหาแหลง่เงนิทนุสําหรับการปล่อย
สนิเชื�อเทา่นั�น จงึเป็นการง่ายที�คูแ่ขง่ขันรายใหม่
จะเขา้มาในอตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตามปัจจัยแหง่
ความสําเร็จไม่ใชเ่พียงแคแ่หลง่เงนิทนุเทา่นั�น แต่
ยังตอ้งอาศัยความเชี�ยวชาญในอกีหลายดา้น เชน่ 
การประเมนิคณุภาพสนิเชื�อ และการตดิตามการ
ชําระคา่งวด เป็นตน้ ซึ�งมีคู่แข่งจํานวนไม่นอ้ยที�
ตอ้งออกจากอตุสาหกรรมเนื�องจากขาดคณุสมบัติ
ดังกลา่ว 

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

รถจักรยานยนต์นั�น ผูจํ้าหน่ายรถจักรยานยนต ์
(Dealers) มีสว่นสําคัญในการแนะนําลูกคา้ที�ขอ
สินเชื�อ เช่า ซื�อ รถ จักรยานยนต์เพื� อ เลือกผู ้
ใหบ้รกิารสนิเชื�อเช่าซื�อรถจักรยานยนต์ ดังนั�น
บรษัิทจงึมีความเสี�ยงที�เกดิจากการที�ผูจํ้าหน่าย
รถจักรยานยนตไ์ม่แนะนําลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารการ
ใหส้นิเชื�อของบรษัิท 

 
การดําเนนิธรุกจิของบรษัิทจงึตอ้งมีระบบ

การตรวจสอบขอ้มูล เพื�อการใหส้นิเชื�อที�รวดเร็ว 
ประกอบไปดว้ยระบบสารสนเทศที�ครอบคลมุการ
ดําเนินงานของบริษัทและบุคลากรที�มีความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถงึความชํานาญ
เฉพาะดา้น ทําใหบ้รษัิทสามารถดําเนนิการอนุมัติ
สนิเชื�อไดภ้ายใน 1 ชั�วโมง นับเป็นการสรา้งความ
พอใจใหแ้กผู่จํ้าหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นอย่าง
มาก นอกจากนี�ดว้ยระบบสารสนเทศที�บรษัิทได ้
พัฒนาขึ�นเอง เพื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัธรุกจิ
และความชํานาญเฉพาะของบุคลากร บร ิษัท
สามารถใหบ้ร ิการลูกคา้และรา้นคา้ ดา้นการ
ตรวจสอบยอดปิดบัญชไีดภ้ายในเวลาอันรวดเร็ว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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.พี.เอฟ โฮลดิ�งส ์ จํากัด และผูถ้อืหุน้ที�จัดเป็น
กลุม่เดยีวกัน ไดแ้ก ่Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd. (“ผูถ้อืหุน้กลุม่ APF”) บรษัิทถอืหุน้ ณ วันที� 
11 มกราคม 2556 รวมเป็นจํานวน   42,130,031 
หุน้ คดิเป็นสัดสว่นการถอืหุน้ในบรษัิทรอ้ยละ 
60.59 ของทนุจดทะเบียนและเรยีกชําระแลว้ 
69,532,208 หุน้ ซึ�งเป็นสัดสว่นที�เกนิกวา่
ครึ�งหนึ�งของจํานวนทั �งหมด จงึอาจทาํใหก้ลุม่
บรษัิทเอ.พี.เอฟ. สามารถควบคมุมตผิูถ้อืหุน้ 
รวมถงึเรื�องที�กฎหมายกาํหนดวา่จะตอ้งใชม้ติ
อยา่งนอ้ยเกนิกว่าก ึ�งหนึ�งในที�ประชมุผูถ้อืหุน้ได ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 
42,130,031 shares or 60.59% of registered 
and fully paid-up capital of 69,532,208 
shares of the Company as of January 11, 
2013 which is more than half of the total 
shares eligible for the APF Group to control 
any resolutions which legally require more 
than half of voting from the shareholders’ 
meeting and that the other minor 
shareholders are not able to do the check 
and balance effectively. 
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โครงสรา้งผูถ้อืหุน้และการจดัการ 

Structure of Capital and Management 

 

ผูถ้อืหุน้ 

Shareholders 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ใหญ ่10 รายแรก ณ วันที� 11 มกราคม 2556 (หลังจากการใชส้ทิธ ิGL-W2 ครั �งแรก) 

Top ten of shareholders as at January 11, 2013 (included the first exercise result of GL-W2) 

 

ลําดับ
ที� 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ จํานวนหุน้ที�ถอื (หุน้) 
คดิเป็นสัดสว่นของหุน้

ทั �งหมด (รอ้ยละ) 

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

    
1 Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 27,406,560 39.42% 
    
2 บรษัิท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากัด 14,723,471 21.18% 
 A.P.F. Holdings Company Limited   
      
3 นาย สทุธพิงษ์ เวศยว์รตุม ์ 4,105,100 5.90% 
 Mr. Suthipong Vejwaroot   
    
4 SIX SIS LTD 2,878,240 4.14% 
      
5 นาย ประยงค ์ วนชิสวุรรณ 2,418,900 3.48% 
 Mr.  Prayong Wanijsuwan   
      

6 
บรษัิท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื�อผูฝ้าก 1,003,700 1.44% 

 
Thailand Securities Depository Co.,Ltd. 
for depositor   

      
7 นาย ราเชน กฤษราลัมณ ์ 667,500 0.96% 
 Mr. Rachen Krisaralum   
      
8 นาย วศิตูย ์ ฟเูฟื�องมงคลกจิ 509,000 0.73% 
 Mr. Visooth Foofuengmongkolkij   
      
9 นาย สมพงษ์ ศลิป์สมบูรณ์ 495,000 0.71% 
 Mr. Sompong Silpsomboon   
      

10 นาย วชิญ เมฆาอภริักษ์ 358,200 0.52% 
 Mr. Vichya Meka-apirak   
      
 รวม 54,565,671 78.48% 
 Total   
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ก า ร จ ัด ก า ร 

Management 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจัดการของบรษัิท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการและผูบ้รหิาร โดย

ประกอบดว้ยกรรมการ 2 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท และ คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิท 

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการจํานวน 10 คน ดังนี� 

รายชื�อกรรมการ ตําแหนง่ ตวัแทนในฐานะ 

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

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

3. นายมุเนะโอะ  ทาชโิร ่ กรรมการ ผูถ้อืหุน้ (Engine Holdings Asia Pte.Ltd.) 

4. นายสมชัย  ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการ ผูบ้รหิารบรษัิท 

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

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

7. พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 

 

8. นายโศณิต  พชิญางกูร กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

9. นายพลเดช  เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

10. นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

 

 

ทั �งนี�มีเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ก ่

นางสาวศริเิพ็ญ  พงศช์ัยฤกษ์  เลขานุการบรษัิท 

 

กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม 

กรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมอืชื�อแทนบรษัิท  คอื นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ หรอื นายดพีงศ ์ สหะชาติ

ศริ ิ หรอื นายสมชัย  ลมิป์พัฒนสนิ หรอื นายวรศักดิ�  เกรียงโกมล สองในสี�คนลงลายมือชื�อร่วมกันและ

ประทับตราสําคัญของบรษัิท 

สําหรับอํานาจในการฟ้องรอ้งดาํเนนิคด ี บังคบัคด ี การตอ่สูค้ด ี และการดาํเนนิการกระบวนการ

พจิารณาทั�งหมดทั �งทางแพ่งและทางอาญา หรอืคดอีื�นใด การแจง้ความรอ้งทกุข ์ การถอนคาํรอ้งทกุข ์ การ

ยื�นคําขอรบัชาํระหนี�  และการดาํเนนิกระบวนพจิารณาในคดลีม้ละลายทั �งหมด    ตลอดจนการขอรบัคนื ขอ

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

ใด ๆ ในนามของบรษัิทนั�น มอบอํานาจให ้ผูจั้ดการทั�วไป หรอื นายกปัตัน  จีระเศรษฐ ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชื�อ

และการตลาด หรอื นายกติตชิัย  มณีนนท ์ ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเกบ็ หรอื  นายสันชัย  เรอืงพุ่ม หวัหนา้

แผนกตรวจสอบหลกัทรพัย ์คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคัญของบรษัิท 
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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 2012, 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 Director is 

Ms. Siriphen Pongchairerks 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 

the General Manager or Mr. Kapton Jeeraseth, the Credit and Marketing Manager or Mr. Kittichai 

Maneenont, the Collection Manager or Mr. Sanchai Ruengpum, assistant collection manager 

signs with the Company’s seal. 
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ขอบเขตอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการบรษัิท  

  คณะกรรมการมีอํานาจหนา้ที�ในการจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ขอ้บังคับของบรษัิทตลอดจนมตขิองที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ที�ชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซื�อสัตย์สุจริต และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชนข์องบรษัิท โดยสรุปอํานาจหนา้ที� ที�สําคัญไดด้ังนี�  

1. จัดใหม้กีารประชุมผูถ้ ือหุน้เป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ�นสุดรอบ

ระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท  

2. จัดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อครั �ง 

3. จัดใหม้กีารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบรษัิท ณ วันสิ�นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

ซึ�งผูส้อบบัญชตีรวจสอบแลว้ และนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมัต ิ

4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั �งกรรมการผูจ้ัดการ หรือมอบอํานาจใหบุ้คคลอื�นใดใหด้ําเนิน

กิจการของบริษัท ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอํานาจเพื�อใหบุ้คคล

ดังกล่าวมอีํานาจตามที�คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที�คณะกรรมการเห็นสมควร และ

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี�ยนแปลง หรือแกไ้ขอํานาจดังกล่าวได ้ ในกรณีที�

คณะกรรมการบริษัทไดม้อบอํานาจใหก้รรมการผูจ้ัดการหรือบุคคลอื�นทําหนา้ที�แทนในเรื�อง

เกี�ยวกับการดําเนนิงานตามปกตธิุรกจิ การมอบอํานาจดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามมติของที�ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทที�มกีรรมการอสิระหรอืกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุม และ 

หากกรรมการอสิระหรอืกรรมการที�เป็นกรรมการตรวจสอบคัดคา้นการมอบอํานาจนั �น ตอ้งบันทึก

ความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมใหช้ัดเจน 

5. กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกํากับดูแลการ

บรหิารและการจัดการของคณะผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายที�ไดร้ับมอบหมาย เวน้แต่ในเรื�อง

ดังต่อไปนี� คณะกรรมการตอ้งไดร้ับมตอินุมัตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ก่อนการดําเนินการ อันไดแ้ก่ 

เรื�องที�กฎหมายกําหนดใหต้อ้งไดร้ับมตอินุมัตจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ เช่น การเพิ�มทุน การลดทุน 

การขายหรอืโอนกจิการของบรษัิททั �งหมดหรอืบางส่วนที�สําคัญใหแ้ก่บุคคลอื�น หรือการซื�อหรือ

รับโอนกจิการของบรษัิทอื�นมาเป็นของบรษัิท การแกไ้ขหนังสอืบริคณห์สนธิหรือขอ้บังคับ เป็น

ตน้ 

6. นอกจากนี�คณะกรรมการยังมขีอบเขตหนา้ที�ในการกํากับดูแลใหบ้ริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ อาทเิช่น การทํารายการ

ที�เกี�ยวโยงกันและการซื�อหรือขายทรัพย์สินที�สําคัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 

7. พจิารณาโครงสรา้งการบรหิารงาน  แต่งตั�งคณะกรรมการบริหาร  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. 
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8. ตดิตามผลการดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื�อง 

9. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอันมสีภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บรษัิท หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามัญ      หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จํากัดความรับผิดในหา้ง

หุน้ส่วนจํากัด หรอืเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื�นที�ประกอบกิจการอันมีสภาพ

อย่างเดยีวกัน   และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท     ไม่ว่าจะทําเพื�อประโยชน์ตนหรือ

เพื�อประโยชนผ์ูอ้ ื�น  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนที�จะมมีตแิต่งตั�ง 

10. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยไม่ชักชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มใน

สัญญาที�บรษัิททําขึ�นหรอืถอืหุน้ หรอืหุน้กูเ้พิ�มขึ�นหรอืลดลงในบรษัิท  

 

 ทั �งนี� การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกล่าวขา้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมการ จะไม่รวมถึงการมอบอํานาจที�ทําให ้

คณะกรรมการหรอืผูร้ับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริายการที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมคีวามขัดแยง้ มีส่วน

ไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชนใ์นลักษณะอื�นใดที�ขัดแยง้กับบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย หรอืลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด 

ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกล่าวจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบรษัิทและ / หรอืที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมัตริายการดังกล่าวตามที�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 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 4 คน ดังนี� 

รายชื�อ ตําแหนง่ 

1. พลเอกสบืสันต ์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. สอบทานใหบ้รษัิทมีการรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ 

 

2. สอบทานใหบ้รษัิทมีระบบการควบคมุภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและ

มีประสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให ้

ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตั �งโยกยา้ย หรือเลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื�นใดที�รับผดิชอบเกี�ยวกับการตรวจสอบภายใน 

 
 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบัิตติามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ ขอ้กําหนด

ของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

 

4. พจิารณา คัดเลอืก เสนอแตง่ตั �งบุคคลซึ�งมีความเป็นอสิระ เพื�อทําหนา้ที�เป็นผูส้อบบัญชี

ของบรษัิทและเสนอคา่ตอบแทนสําหรับบคุคลดังกลา่ว รวมทั �งเขา้รว่มประชมุรว่มกับผูส้อบ

บัญช ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั �ง 

 
 

5. พจิารณารายการที�เกี�ยวโยงกนั หรอืรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไป

ตามกฏหมายและขอ้กําหนด ของตลาดหลักทรัพย ์
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Audit Committee 

As of December 31, 2012 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

ประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดังตอ่ไปนี� 

 ความเห็นเกี�ยวกับความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการ

เงนิของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกับความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย ์ขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย ์หรอืกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกับธรุกจิ

ของบรษัิท 

 ความเห็นเกี�ยวกับความเหมาะสมของผูส้อบบัญช ี

 ความเห็นเกี�ยวกับรายการที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรอืขอ้สังเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ับจากการปฏบัิติ

หนา้ที�ตามกฎบัตร 

 รายการอื�นที�เห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทั�วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที�

และความรับผดิชอบที�ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 

7. ปฏบัิตงิานอื�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 2555 บรษัิทมีผูบ้รหิารจํานวน 6 คนดังนี�  

รายชื�อ ตําแหนง่ 

1. นายศักดิ�เดช  สรุยิะพรชัยกลุ ผูจั้ดการทั�วไป – ฝ่ายการตลาด 

2. นายพรศักดิ�  อุรัจฉัทชัยรัตน์ ผูจั้ดการทั�วไป – ฝ่ายปฏบัิตกิาร 

3. นายกัปตัน  จีระเศรษฐ ผูจั้ดการฝ่ายสนิเชื�อเละการตลาด 

4. นายกติตชิัย  มณีนนท ์ ผูจั้ดการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 

5. น.ส.อัจฉรา  ชัยนา ผูจั้ดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

6. นายสมคดิ จารไุพบูลยพั์นธ ์ ผูจั้ดการฝ่ายบุคคลและธรุการ 

7. นายพรศักดิ�  อุรัจฉัทชัยรัตน์ ผู จั้ดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(รักษาการณ์) 

 

ขอบเขตและอํานาจหนา้ที�ของผูจั้ดการทั�วไป 

1. ดําเนนิการและบรหิารจัดการการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท  

2. ตดิตามและดําเนนิงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายที�กําหนดโดยคณะกรรมการบรษัิท  

3. อนุมัตกิารใชจ้่ายในวงเงนิหรอืงบประมาณรายจา่ยประจําปีที�ผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการ

บรษัิท  

4. พจิารณาการว่าจา้งและบรรจุในตําแหน่ง การแตง่ตั �ง โยกยา้ย การพน้จากการเป็นพนักงาน

และการเปลี�ยนแปลงคา่จา้งพนักงาน 

5. เป็นผูร้ับมอบอํานาจบรษัิทในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงค ์ขอ้บังคับ ขอ้กําหนด 

คําสั�ง 

6. ดําเนนิการตกลงผูกพันในการดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท โดยสามารถพิจารณาอนุมัตกิาร

ดําเนนิงานตา่ง ๆ  ของบรษัิทในวงเงนิไมเ่กนิที�กําหนดในอํานาจดําเนนิการของบรษัิท ซึ�งผ่าน

การอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท     แลว้มอบอํานาจหรือมอบหมายใหบุ้คคลอื�นใดที�

ผูจั้ดการทั�วไปเห็นสมควรทําหนา้ที�แทนในเรื�องที�จําเป็นและสมควร โดยใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ

ผูจั้ดการทั�วไป ทั �งนี�การมอบอํานาจดังกล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลักเกณฑ์ของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอ้บังคับของบรษัิท  

  ทั �งนี� การมอบอํานาจหนา้ที�ดังกลา่วขา้งตน้ใหแ้กผู่จั้ดการทั�วไป จะไม่รวมถงึการ

มอบอํานาจที�ทําใหผู้จั้ดการทั�วไป หรอืผูร้ับมอบอํานาจจากผูจั้ดการทั�วไปสามารถอนุมัตริายการ

ที�ตน หรอืบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ มีสว่นไดเ้สยีหรอืมีผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดที�ขัดแยง้

กับบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย  หรอืลักษณะอื�นใดที�เป็นไปตามที�กําหนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ซึ�งการอนุมัตริายการในลักษณะดังกลา่วจะตอ้งเสนอต่อที�ประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และ  /  หรอืที�ประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาและอนุมัตริายการดังกลา่วตามที�

ขอ้บังคับของบรษัิทหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนด 
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Management 

 As of December 31, 2012 there were 6 members of management as follows 

Management Name Position 

1. Mr. Sakdej Suriyapornchaikul General Manager - Marketing 

2. Mr. Pornsak Aurujchutchairat General Manager - Operation 

3. Mr. Kapton  Jeeraseth Credit and Marketing Manager 

4. Mr. Kittichai  Maneenont Collection Manager 

5. Ms. Aujchara Chaina Accounting and Finance Manager 

6. Mr. Somkid Charupaiboonphan Personnel and Administration Manager 

7. Mr. Pornsak Aurujchutchairat IT Manager (acting) 

 

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. 



 

27 
 

 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัฯ ณ 31 ธนัวาคม 2555 

Board of Directors and Management and information as at 31 December 2012 

 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 

วันเดอืนปีเกิด  10 เมษายน 2510 (46 ปี) 

สัญชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีกฎหมาย, มหาวทิยาลัยโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   ประธานกรรมการ 

วันรับตําแหน่ง  7 มนีาคม 2550 

สัดส่วนการถอืหุน้  0.03% (18,500 หุน้) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

 
2555 – ปัจจุบัน 

2554 – ปัจจุบัน 

2552 – ปัจจุบัน 

2551 – ปัจจุบัน 

2550 - 2555 

2549 - 2554 

2548 - 2552 

ประธานกรรมการและประธาน เจา้หนา้ที�บรหิาร   

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน)  

Engine Property Management Asia Co., Ltd.  

Engine Holdings Asia Pte., Ltd. 

Showa Holdings Co., Ltd. 

บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

บรษัิท หลักทรัพย ์ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิ�งส ์จํากัด  

 
 
 

Mr. Mitsuji  Konoshita 

Date of Birth    10 April, 1967 (46 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   0.03% (18,500 shares)  

Work Experience last 5 years :    

 

2012 - Present 

2011 – Present 

2009 - Present 

2008 - Present 

2007 – 2012 

2006 – 2011 

2005 - 2009 

Chairman of the Board and CEO 

Director 

Chairman 

Chairman 

Chairman of the Board 

Chairman 

Director 

Group Lease Pcl. 

Engine Property Management Asia Co.,Ltd. 

Engine Holdings Asia Pte., Ltd. 

Showa Holdings Co., Ltd.  

Group Lease Pcl. 

United Securities Pcl. 

A.P.F. Holdings Co., Ltd. 
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นายทตัซยึะ  โคโนชติะ 

วันเดอืนปีเกิด  22 มนีาคม 2515 (41 ปี) 

สัญชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์(ประวัตศิาสตร)์ มหาวทิยาลัยโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2555 – ปัจจุบัน  กรรมการและประธานเจา้หนา้ที�พัฒนาธุรกจิ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2554 – 2555  กรรมการ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2554  ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลักทรัพย ์ยูไนเต็ด  

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

 
 
 

Mr. Tatsuya Konoshita 

Date of Birth  22 March, 1972 (41 years) 

Nationality  Japanese 

Education  BA. (History), Osaka University, Japan 

Position  Director 

Starting date  20 April, 2011 

Shareholding  - none - 

 

Work Experience last 5 years  

2012 – present Director and Chief Business Development Officer (CBDO), Group Lease Pcl. 

2011 – 2012  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 

วันเดอืนปีเกิด  16 กันยายน 2515 (41 ปี) 

สัญชาต ิ   ญี�ปุ่ น 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีวรรณคด ี มหาวทิยาลัยโอซากา้ ญี�ปุ่ น 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วันรับตําแหน่ง  22 เมษายน 2552 

สัดส่วนการถอืหุน้  -ไม่ม-ี 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท อาซกุะ ฟู้ดส ์จํากัด 

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ Engine Holding Asia Pte.  

2551 – ปัจจุบัน  ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร บรษัิท เวจ โฮลดิ�งส ์จํากัด 

2550 – 2551  กรรมการบรหิารอวุโส บรษัิท เวจ โฮลดิ�งส ์จํากัด 

 

 

Mr. Muneo  Tashiro 

Date of Birth   16 Sept. 1972 (41 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. 

2008 - Present   CEO, Wedge Holdings Co., Ltd. 

2007 - 2008  Senior Executive Director, Wedge Holdings Co., Ltd. 
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นายสมชยั  ลมิป์พฒันสนิ 

วันเดอืนปีเกิด  10 กุมภาพันธ์ 2503 (53 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

การอบรม  Director Accreditation Program รุ่น 94/2012 

   สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

วันรับตําแหน่ง  15 มถิุนายน 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร บรษัิทกรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

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

2537 – 2551   รองประธาน บรษัิท พาราซมู ิ– ไทย ลสิซิ�ง จํากัด 

 

 

Mr. Somchai  Limpattanasin 

Date of Birth   10 February, 1960 (53 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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นายวรศกัดิ�  เกรยีงโกมล 

วันเดอืนปีเกดิ  14 เมษายน 2514 (42 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  Western Illinois University, USA. 

   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วันรับตําแหน่ง  15 มถิุนายน 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  0.03% 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2553 – ปัจจุบัน  กรรมการบรหิาร  Asia Partnership Fund Group 

2551 – 2553  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. อนิเตอรเ์นชั�นแนล อนิชัวรันส ์จํากัด 

2544 – 2551  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ลเิบอรต์ี� อนิชัวรันส ์จํากัด 
 
 
 
Mr. Worasak Kriengkomol 

Date of Birth   14 April, 1971 (42 years) 

Nationality  Thai 

Education  MBA, Western Illinois University, USA 

Bachelor in Economics, Thammasat University 

Position   Director  

Starting date  15 June, 2011 

Shareholding  0.03% 

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 ิ

วันเดอืนปีเกิด  27 สงิหาคม 2516 (40 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

   ปรญิญาตร ีสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร ลาดกระบัง 

การอบรม  Directors Accreditation  Program รุ่น 62/ 2007 

   สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการ 

วันรับตําแหน่ง  7 มนีาคม 2550 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2555 – present  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที�การเงนิ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2550 – 2555  กรรมการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2548 – 2550  ผูจ้ัดการผลติภัณฑ ์ บรษัิท มหพันธ์ ไฟเบอร ์ซเีมนต ์จํากัด (มหาชน) 

 

 
 
Mr. Deepong  Sahachartsiri 

Date of Birth   27 August, 1973 (40 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 :  

2012 – Present   Director and Chief Financial Officer , Group Lease Pcl. 

2007 – 2012   Director , Group Lease Pcl. 

2005 - 2007  Product Manager, Mahaphant Fibre Cement Public Co., Ltd. 
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พลเอก สบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์

วันเดอืนปีเกิด  10 ธันวาคม 2494 (61 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย  

การศกึษา   BA. Political Science, Norwich University, USA  

การอบรม   วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่นที� 4414) 

-Director Certification Program No. 98/2008 

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

สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย  

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

วันรับตําแหน่ง   11 พฤษภาคม 2554  

สัดส่วนการถอืหุน้  -ไม่ม-ี  

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554-ปัจจุบัน กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน)  

2552-ปัจจุบัน  ผูท้รงคุณวุฒพิเิศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทําหนา้ที�รองหัวหนา้สํานักงาน     

สํานักรัฐมนตร ีกระทรวงกลาโหม  

 

 

General Suebsan  Dardarananda 

Date of Birth   10 December, 1951 (61 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  พชิญางกูร 

วันเดอืนปีเกิด  26 พฤศจกิายน 2493 (62 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์North Texas State University 

   ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรม  Director Certification Program No. 33/2005 

   สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันรับตําแหน่ง  11 พฤษภาคม 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2552 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บรษัิท เอกธนา วศิวกรรม จํากัด 

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

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร บรษัิท อสิเทริน์ ฟิลาเท๊กซ ์จํากัด 

 
 
 

Mr. Sonit Pitchyangkul 

Date of Birth   26 November 1950 (62 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 

วันเดอืนปีเกิด  19 มถิุนายน 2511 (44 ปี) 

สัญชาต ิ   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) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

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 

สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการ บรษัิท บรรจุภัณฑเ์พื�อสิ�งแวดลอ้ม จํากัด (มหาชน)  

2554 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บรษัิทผลติภัณฑต์ราเพชร จํากัด (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิทควอลติี� เฮา้ส ์จํากัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ    บรษัิทสหไทยสตลีไพพ ์จํากัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บรษัิทรอยัล ปอรซ์เลน จํากัด (มหาชน) 

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการ    บรษัิทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบัน  ผูอ้ํานวยการ   บรษัิท ไทยพรอสเพอรติี� แอ็ดไวซอรี� จํากัด 
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Mr. Krit Phanratanamala 

Date of Birth   19 June, 1968 (44 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 

วันเดอืนปีเกิด  29 สงิหาคม 2511 (44 ปี) 

สัญชาต ิ   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)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรม  Director Accreditation Program รุ่น 89/2011 

สถาบันส่งเสรมิกรรมการบรษัิทไทย 

ตําแหน่ง   กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันรับตําแหน่ง  20 เมษายน 2554 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท วศิวกรที�ปรกึษา อารเ์คว ีจํากัด 

2549 - 2550 รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ไอเอ็มเอ็มเอส จํากัด 

 
 

 
Mr. Pholdej Therdphithakvanij 

Date of Birth   29 August, 1968 (44 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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นายศกัดิ�เดช  สุรยิะพรชยักุล 
 
วันเดอืนปีเกิด  9 มนีาคม 2497 (59 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีรัฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการทั�วไป - ฝ่ายการตลาด 

วันรับตําแหน่ง  10 ส.ค. 2555 

วันเริ�มงาน  1 เมษายน 2555 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

ส.ค.55-ปัจจุบัน    ผูจ้ัดการทั�วไป – ฝ่ายการตลาด บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2555 – 2555    ผูช้่วยผูจ้ัดการทั�วไป  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2551 – 2553    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ อนิเตอรเ์นชันแนล อนิชัวรันส ์จํากัด  

2545 - 2551    รองกรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท ลเิบอรต์ี� ประกันภัย จํากัด  

2541 – 2545    ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาด บรษัิท พัชรประกันภัย จํากัด 

    (บจก. ยูเนยีน อนิเตอร ์ประกันภัย) 

2536 – 2541    ผูจ้ัดการบรหิารสาขา บงล. เกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 

    (ธนาคาร เกยีรตนิาคนิ จํากัด (มหาชน) 

2532 – 2535    หัวหนา้ตลาดเช่าซื�อ บงล. ศรธีนา จํากัด (มหาชน) 

2530 – 2532    หัวหนา้ตลาดเช่าซื�อ บรษัิท พระนครยนตรการ จํากัด   

  

Mr. Sakdej Suriyapornchaikul 

Date of Birth   9 March, 1954 (59 yrs.) 

Nationality  Thai 

Education  B.A. (Political Science), Ramkhamhaeng University 

Position   General Manager - Marketing 

Starting date  10 August, 2012 

Date of employment 1 April, 2012 

Shareholding  - none - 

Work Experience last 5 years  

Aug12 – Present General Manager – Marketing, Group Lease Plc. 

2012 – 2012  Assistant to General Manager, Group Lease Plc. 

2008 – 2010  Assistant Managing Director A.P.F. International Insurance Co.Ltd. 

2002 – 2008  Deputy Managing Director, Liberty Insurance Co.,Ltd. 

1998 – 2002  Marketing Manager, Patchara Insurance Co., Ltd.  

1993 – 1998  Branch Coordination Manager, Kiatnakin Finance & Securities Pcl. 

   (Kiatnakin Bank Pcl.) 

1989 – 1992  Head of Hire-Purchase Marketing, Srithana Finance & Securities Pcl. 

1987 – 1989  Hear of Hire-Purchase Marketing, Phranakorn Yontrakan Co., Ltd.  
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นายพรศกัดิ�  อุรจัฉทัชยัรตัน ์ 
 

 

วันเดอืนปีเกิด  7 สงิหาคม 2507 (48 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา  -ปรญิญาโท  สถติปิระยุกต ์สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์(นดิา้) 

   -ปรญิญาตร ี เทคนคิการแพทย ์มหาวทิยาลัยมหดิล 

 

การอบรม  - Practical Business Accounting,  Institute of Business and Management  

   Studies, Thailand  

   - UNIX in the real world, Digital Consulting Pacific and Singapore UNIX  

   Association 

    - IMPCON Manufacturing and Financial Training course, Digital Equipment  

    Corporation, Taiwan 

   - Productivity Improvement, Siam Cement Co., Ltd. 

   - IMPCON Software Programming and Design, Digital Equipment Corporation 

   - COMPUTER Professional Salesmanship Seminar, A.T. Profession Co., Ltd. 

   - MIS Application Development,  Institute of Computer Sciences 

   - Computer Project Management Quantitative Approach, Institute of Computer  

   Sciences 

   - Development Applications using INFORMIX-SQL, Datamat 

   - Role of Finance Company in Thailand, E & E Education Center. 

   - Key Performance Indicator (KPI), International Quality Management Co., Ltd. 

   - การสัมภาษณ์งานแบบ Competency , HR Training Center of Bank Thai PCL 

   - Career Path, Thailand Management Association (TMA) 

   - COSO Framework , Bank Thai Public Company 

   - Balanced Scorecards เบื�องตน้, Bank Thai Public Company 

   - กฎหมายแรงงานเพื�อผูบ้รหิาร, Bank Thai Public Company 

   - Strategic IT Governance & Information Security Management for Executives II,  

   Software Park Thailand (2008) 

   - Top Leader Community Thailand (TLCT) Episode 1, APM Group และ  

   หนังสอืพมิพป์ระชาชาต ิธุรกจิ (2009) 

- การบรหิารความเสี�ยงแบบครบวงจร, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน
ไทย  (2011) 
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ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการทั�วไป ฝ่ายปฏิบัตกิาร 

วันรับตําแหน่ง  12 กันยายน 2555 

สัดส่วนการถอืหุน้  - ไม่ม ี- 

 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2555 – ปัจจุบัน  ผูจ้ัดการทั�วไป – ฝ่ายปฏิบัตกิาร      

   บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2549 – 2555  ผูบ้รหิารในกลุ่มธนาคารซไีอเอ็มบไีทย : ผูอ้ํานวยการอาวุโส ดา้นปฏิบัตกิารและเทคโนโลย ี

   บรษัิท เซน็เตอร ์ออโตล้สี (บที ีลสีซิ�ง) จํากัด  
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Mr. Pornsak  Aurujchutchairut  

Date of Birth   7 August 1964 (48 years) 

Nationality  Thai 

Education  -Master Degree in Computer Science 

 National Institute of Development Administration (NIDA) 

 -Bachelor Degree in Scientific Major Faculty of Medical  

 Mahidol University  

 

Training  - Practical Business Accounting,  Institute of Business and Management  

   Studies, Thailand  

   - UNIX in the real world, Digital Consulting Pacific and Singapore UNIX  

   Association 

    - IMPCON Manufacturing and Financial Training course, Digital Equipment  

    Corporation, Taiwan 

   - Productivity Improvement, Siam Cement Co., Ltd. 

   - IMPCON Software Programming and Design, Digital Equipment Corporation 

   - COMPUTER Professional Salesmanship Seminar, A.T. Profession Co., Ltd. 

   - MIS Application Development,  Institute of Computer Sciences 

   - Computer Project Management Quantitative Approach, Institute of Computer  

   Sciences 

   - Development Applications using INFORMIX-SQL, Datamat 

   - Role of Finance Company in Thailand, E & E Education Center. 

   - Key Performance Indicator (KPI), International Quality Management Co., Ltd. 

   - การสัมภาษณ์งานแบบ Competency , HR Training Center of Bank Thai PCL 

   - Career Path, Thailand Management Association (TMA) 

   - COSO Framework , Bank Thai Public Company 

   - Balanced Scorecards เบื�องตน้, Bank Thai Public Company 

   - กฎหมายแรงงานเพื�อผูบ้รหิาร, Bank Thai Public Company 

   - Strategic IT Governance & Information Security Management for Executives II,  

   Software Park Thailand (2008) 

   - Top Leader Community Thailand (TLCT) Episode 1, APM Group และ  

   หนังสอืพมิพป์ระชาชาต ิธุรกจิ (2009) 

- การบรหิารความเสี�ยงแบบครบวงจร, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงิน
ไทย  (2011) 
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Position   General Manager - Operation  

Starting date  12 September 2012 

Share holding  - none - 
 

Work Experience last 5 years  

2012 – Present  General Manager – Operation   

   Group Lease Plc. 

2006 – 2012  Executive of CIMB Thai Bank Group : FVP of Operation and IT Division 

   Center Auto Lease (BT Leasing) Co., Ltd.  
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นายกปัตนั จรีะเศรษฐ 

 

ปีเกดิ   8 พฤศจกิายน 2506 (50 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีนติศิาสตร ์ มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการฝ่ายการตลาดและสนิเชื�อ 

วันรับตําแหน่ง   1 มถิุนายน 2554 

วันเริ�มงาน   1 กุมภาพันธ์ 2533 

สัดส่วนการถอืหุน้  100 หุน้ 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน   ผูจ้ัดการ ฝ่ายการตลาดและสนิเชื�อ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด(มหาชน) 

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

2533 – 2549  เจา้หนา้ที�ฝ่ายสนิเชื�อ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด(มหาชน) 

 

 

 

Mr. Kapton  Jeeraseth 

 

Date of Birth   8 November, 1963 (49 years) 

Nationality  Thai 

Education  Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University 

Position   Marketing & Credit Manager 

Starting date  1 June, 2011 

Date of employment 1 February, 1990 

Shareholding  100 shares 

 

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 ์

 

วันเดอืนปีเกิด  24 ตุลาคม 2502 (53 ปี) 

สัญชาต ิ  ไทย 

การศกึษา  ปรญิญาตร ีกฎหมาย   มหาวทิยาลัยรามคําแหง 

ตําแหน่ง  ผูจ้ัดการฝ่ายบรกิารจัดเก็บ 

วันรับตําแหน่ง  1 มถิุนายน 2554 

วันเริ�มงาน  1 มนีาคม 2533 

สัดส่วนการถอืหุน้ - ไม่ม ี– 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

พ.ค. 2554 – ปัจจุบัน ผูจ้ัดการ ฝ่ายบรกิารจัดเก็บ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

ม.ีค. 2553 – เม.ย. 2554 ผูช้่วยผูจ้ัดการ ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ  บรษัิท กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน) 

2549 – ม.ีค. 2553 หัวหนา้ส่วน บรกิารจัดเก็บ  บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2533 – 2549  เจา้หนา้ที�ส่วนบรกิารจัดเก็บ บรษัิท กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน)  

 

 

Mr. Kittichai  Maneenont 

 

Date of Birth  24 October, 1959 (53 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  จารไุพบูลยพ์นัธ ์

 

วันเดอืนปีเกิด   25 พฤศจกิายน 2505 (49 ปี) 

สัญชาต ิ   ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์ ภาษาและวรรณคดไีทย 

   มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรว์โิรฒ ชลบุร ี

ตําแหน่ง   ผูจ้ัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

วันรับตําแหน่ง   1 สงิหาคม 2539 

วันเริ�มงาน   1 กุมภาพันธ์ 2533 

สัดส่วนการถอืหุน้  0.02% (13,700 หุน้) 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2539 – ปัจจุบัน   ผูจ้ัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2533 – 2539   เจา้หนา้ที�ฝ่ายบุคคลและธุรการ 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   0.02% (13,700 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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น.ส. อจัฉรา ชยันา 

 

วันเดอืนปีเกิด   14 มนีาคม 2518 (37 ปี) 

สัญชาต ิ    ไทย 

การศกึษา   ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ (บัญช)ี 

    มหาวทิยาลัยราชภัฏ พระนคร 

ตําแหน่ง    ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ 

วันรับตําแหน่ง   1 มถิุนายน 2554 

วันเริ�มงาน   15 มนีาคม 2538 

สัดส่วนการถอืหุน้   100 หุน้ 

 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีที�ผ่านมา 

2554 – ปัจจุบัน   ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชแีละการเงนิ. บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

2538 – 2554   ผูช้่วยผูจ้ัดการ ฝ่ายบัญชแีละแรเงนิ, บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
Ms.  Aujchara  Chaina 

 

Date of Birth    14 March, 1975 (37 years) 

Nationality   Thai 

Education    Bachelor of Business Administration, Accounting,  

    Phranakorn Rajabhat University 

Position    Accounting & Finance Manager 

Starting date   1 June, 2011 

Date of employment  15 March, 1995 

Share holding   100 shares 

 

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 

บรษัิทไม่มีการจัดตั �งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือก

บุคคลที�จะแตง่ตั �งเป็นคณะกรรมการบรษัิท ซึ�งในการแตง่ตั �งกรรมการของบรษัิท คณะกรรมการจะ

พจิารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วสัิยทัศน์ และความน่าเชื�อถือ และนําเสนอต่อผูถ้ือหุน้

พจิารณาอนุมัต ิ

ในการประชมุสามัญประจําปีทุกครั �ง ขอ้บังคับของบรษัิท กําหนดใหก้รรมการออกจาก

ตําแหน่งเป็นจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถา้จํานวนกรรมการที�จะออกแบ่งใหล้งเป็นสามสว่น

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

ในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนบรษัิทนั�นใหจั้บฉลากกันว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลังตอ่ ๆ ไป 

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

ถกูเลอืกเขา้มาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้

อยา่งไรก็ด ี ถา้หากวา่มีตาํแหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตอุื�น นอกจากถงึคราวออก

ตามวาระ ใหก้รรมการที�คงเหลอือยูต่ั �งผูอ้ื�นขึ�นใหม่ใหเ้ต็มที�ว่าง เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอืนอ้ย

กวา่สองเดอืน  ทั �งนี�มตใินการตั �งกรรมการดงักลา่วตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสามในสี�

ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่ แตผู่ท้ี�ไดร้บัการตั �งจากกรรมการที�คงเหลอืดงัวา่นี� จะคงอยูใ่น

ตําแหนง่ไดเ้พียงเทา่กาํหนดเวลาที�กรรมการ ผูท้ี�เขาเขา้สบืตาํแหนง่แทนชอบที�จะอยูไ่ด ้ 

 การประชมุผูถ้อืหุน้เพื�อเลอืกตั �งกรรมการ จะเป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังตอ่ไปนี� 

1. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตั �งกรรมการใหใ้ชเ้สยีงขา้งมาก โดยใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้แตล่ะ

คนมีคะแนนเสยีงเทา่กับหนึ�งหุน้ตอ่หนึ�งเสยีง  

2. ใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลซึ�งไดร้ับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับการเลอืกตั �งเป็นกรรมการ

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

เลอืกตั �งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กันเกนิจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรอืจะพงึ

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

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาแตง่ตั �งคณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว

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*            หนว่ย: บาท 

กรรมการ ปี 2555 ปี 2554 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 260,000 220,000 

2.  นายสามารถ  จริะดาํรง - 50,000 

3.  นายมุเนะโอะ  ทาชโิร ่ 260,000 210,000 

4.  นายสรุศักดิ�  เขม็ทองคาํ - 50,000 

5.  นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 270,000 220,000 

6.  นายฉัตรชัย โชตนาการ - 50,000 

7.  นางสาวจรัญญา  แสงสขุด ี - 50,000 

8.  นางวชริา  ณ ระนอง - 60,000 

9. นายทัตซยึะ  โคโนชติะ 240,000 150,000 

10. นายกฤษณ์  พันธร์ัตนมาลา 330,000 200,000 

11. นายพลเดช  เทอดพทิักษ์วานชิ 330,000 200,000 

12. พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์ 320,000 160,000 

13. นายโศณติ  พชิญางกรู 330,000 170,000 

14. นายสมชัย  ลมิป์พัฒนสนิ 270,000 150,000 

15. นายวรศกัดิ�  เกรยีงโกมล  260,000 140,000 

รวม 2,870,000 2,080,000 

หมายเหตุ : 
- นายสามารถ จริะดํารง, นายสุรศักดิ� เข็มทองคํา, นายฉัตรชัย โชตนาการ, นางสาวจรัญญา แสงสุขด ี 

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

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

2554 
- นายสมชัย ลมิป์พัฒนสนิ และ นายวรศักดิ�  เกรยีงโกมล เริ�มเป็นกรรมการตั �งแต่วันที� 15 มถิุนายน 2554 

*เบี�ยประชมุ และโบนัส 
 

จํานวนผูบ้รหิารและคา่ตอบแทน ปี 2555 ปี 2554 

จํานวนผูบ้รหิาร (คน) 12* 11** 

เงนิเดอืน โบนสั เงนิกองทุนสํารองเล ี�ยงชพี 
และคา่ตอบแทนอื�น (ลา้นบาท) 

34.53 17.82 

 
*รวมผูบ้รหิารซึ�งลาออกจากการเป็นพนักงาน วันที� 31 สงิหาคม 2555 จํานวน 1 ทา่น และวันที� 30 กันยายน 2555 จํานวน 1 ทา่น 
**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 2012 2011 

1.  Mr. Mitsuji Konoshita 260,000 220,000 

2.  Mr. Samart Chiradamrong - 50,000 

3.  Mr. Muneo Tashiro 260,000 210,000 

4.  Mr. Surasak Khemthongkum - 50,000 

5.  Mr. Deepong Sahachartsiri 270,000 220,000 

6.  Mr. Chatchai Chotanakarn - 50,000 

8.  Ms. Jaranya Sangsukdee - 50,000 

9.  Mrs. Vachira Na-Ranong - 60,000 

10. Mr. Tatsuya Konoshita 240,000 150,000 

11. Mr. Krit Phanratanamala 330,000 200,000 

12. Mr. Pholdej Therdphithakvanij 330,000 200,000 

13. Gen.Suebsan Dardarananda 320,000 160,000 

14. Mr. Sonit Pichyangkul 330,000 170,000 

15. Mr. Somchai Limpattanasin 270,000 150,000 

16. Mr. Worasak Kriengkomol 260,000 140,000 

Total 2,870,000 2,080,000 

Remark :  

 -  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 
2012 2011 

Number of Management (person) 12* 11** 

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

34.53 17.82 

* Inclusive of 2 resigned managements who resigned on Aug 31,2012 and 1 resigned management who resigned on 
Sep 30, 2012. 
**Inclusive of 4 resigned managements who resigned on Apr 30,2011 and 1 resigned management who resigned on 
May 20, 2011. 
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การควบคุมภายใน 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครั �งที� 2/2556 เมื�อวันที� 14 กมุภาพันธ ์2556 โดยคณะกรรมการ

บรษัิท รว่มกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในโดยใหฝ่้ายบรหิาร

ของบรษัิทไดอ้ธบิายชี�แจงระบบตา่ง ๆ ที�ใชใ้นการบรหิารงานและควบคมุภายใน รวมทั �งใหค้ณะกรรมการได ้

ซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบรหิาร แลว้สรปุไดว้า่ จากการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 

5 สว่น คอื องคก์รและสภาพแวดลอ้ม  การบรหิารความเสี�ยง  การควบคมุการปฏบัิตงิานของฝ่ายบรหิาร    

ระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล และระบบการตดิตาม คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่ บรษัิทมรีะบบการ

ควบคมุภายในเพียงพอแลว้ดงันี� 

 

 องคก์รและสภาพแวดลอ้ม 

 บรษัิทมีการจัดการโครงสรา้งขององคก์ร  ขอบเขตอํานาจของฝ่ายบรหิารต่างๆ เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอยา่งชัดเจน และไดก้ําหนดเป้าหมายของบรษัิทในการดําเนนิธรุกจิในอนาคตไวเ้พื�อใหฝ่้าย

บรหิารและพนักงานในระดับตา่ง ๆ  ไดร้ว่มกันทํางานเพื�อไปสูเ่ป้าหมายรว่มกัน โดยเนน้ในเรื�องความซื�อสัตย์

สจุรติตอ่หนา้ที� ความจงรักภักดตีอ่องคก์ร ความมีคณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารจัดการ ซึ�งประกอบดว้ย

ขอ้กําหนดการหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงานกระทําการใด ๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์

กับบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร   พรอ้มบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนขอ้กําหนดดังกลา่ว 

  

 การบรหิารความเส ี�ยง 

 ฝ่ายบรหิารไดใ้หค้วามสําคัญเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงเป็นอยา่งมาก เนื�องจากธรุกจิของ

บรษัิทเป็นธรุกจิที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับความเสี�ยง จงึเพิ�มความรอบคอบและระมัดระวังในการบรหิารจัดการ

ทางดา้นการเงนิ การพจิารณาอนุมัตใิหส้นิเชื�อแกล่กูคา้ โดยมีการประเมนิความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ�นและ

กําหนดมาตรการการป้องกนัและการจัดการความเสี�ยง มีการประเมนิความเสี�ยงในดา้นการจัดการฐานขอ้มูล

สารสนเทศซึ�งเป็นหวัใจสําคัญในการดําเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ และไดก้ําหนดมาตรการในการป้องกัน

ความเสี�ยงดังกลา่วไดอ้ยา่งรัดกมุ รวมถงึการประเมนิความเสี�ยงที�เกดิจากปัจจัยภายนอกที�มีผลกระทบตอ่การ

ดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ 

 

 การควบคมุการปฏบิตังิานของฝ่ายบรหิาร 

 บรษัิทไดจั้ดใหม้โีครงสรา้งองคก์รของฝ่ายบรหิารและขอบเขตอํานาจหนา้ที�ความรับผดิชอบ

ไวเ้ป็นลายลักษณอั์กษรอยา่งชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแตล่ะขั �นตอนการปฏบัิต ิจงึ

มั�นใจไดว้่าฝ่ายบรหิารไดป้ฏบัิตติามกฎหมายหรอืระเบียบขอ้บังคับที�เกี�ยวขอ้งและกฎระเบียบขอ้บังคับของ

บรษัิท  ในกรณีที�บรษัิทมีการทําธรุกรรมกับผูถ้อืหุน้รายใหญ ่กรรมการ ผุบ้รหิาร หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกับบุคคล

ดังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารอนุมัตเิป็นหลักการไวว้่า รายการธรุกรรมที�มีลักษณะเป็นรายการเกี�ยว

โยงกันนั�น จะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที�วุญ�ูชนจะพึงกระทํากับคู่สัญญาทั�วไป ใน

สถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอํานาจตอ่รองทางการคา้ที�ปราศจากอทิธพิลในการที�จนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู ้

บรษัิท หรอืบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง แลว้แตก่รณี เพื�อปฏบัิตติาม พ.ร.บ. หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์

ฉบับที� 4 พ.ศ. 2551  นอกจากนั�น กรรมการที�มสีว่นไดเ้สยีในธรุกรรมนั�น ๆ  ไม่สามารถออกเสยีงในการลงมติ

ในรายการนั�น ๆ ได ้

 



 

53 
 

 

Internal Controls 

 During the Company's Board of Directors’ Meeting No. 2/2013, held on February 14th, 

2013 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

และประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถกูตอ้ง ทันเวลา และมีการกําหนดรปูแบบมาตรฐานในการปฏบัิตงิาน 

เพื�อใหพ้นักงานสามารถรับรูข้อ้มูลข่าวสารอย่างถูกตอ้งชัดเจน รวมถงึมีระบบช่วยในการตัดสนิใจของ

ผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิทไดร้ับทราบเพื�อใหส้ามารถตัดสนิใจไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเร็ว ทั �งในดา้นการ

แกไ้ขปัญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นบัญชแีละการเงนิ 

 

 ดา้นระบบการตดิตาม 

บรษัิทไดจั้ดใหม้รีะบบการตดิตามผลการดําเนนิงานของบรษัิทอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหบ้รษัิทสามารถ

บรรลเุป้าหมายที�วางไว ้โดยมีการจัดการประชมุคณะผูบ้รหิารเพื�อรายงานผลการดําเนนิงานเป็นประจําอยา่ง

นอ้ยเดอืนละ 1 ครั �ง และมีการจัดการประชมุเพื�อแกไ้ขปัญหาเรง่ดว่น เฉพาะในกรณีที�มีปัจจัยอื�นที�สําคัญซึ�ง

อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิปกตขิองบรษัิท นอกจากนี�ยังจัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ�ง

รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนนิการตรวจสอบการปฏบัิตหินา้ที�ของทกุหน่วยงานภายในบรษัิท 

โดยมีวัตถปุระสงค ์

1) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการดาํเนนิงานของบรษัิทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ

ผูบ้รหิาร 

2) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจในการควบคมุดแูลการใชส้นิทรัพยข์องบรษัิท ใหเ้ป็นไปอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

3) เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิารทราบถงึปัญหาที�อาจจะเกดิขึ�น เพื�อดาํเนนิการ

ป้องกนัไดท้ันตอ่เหตกุารณ ์

4) เพื�อใหเ้กดิความมั�นใจวา่บรษัิทมีระบบการควบคมุภายในที�ดแีละพนักงานมกีารปฏบัิตงิานตาม

ระบบการควบคมุภายในที�กาํหนดไว ้

 

 

นโยบายการจา่ยเงนิปนัผล 

 บรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 จากกําไรสุทธิ

หลังหักภาษี และเงินสํารองต่างๆ ตามกฎหมาย ทั �งนี�การจ่ายเงินปันผล ใหนํ้าปัจจัยอื�นๆ มาพิจารณา

ประกอบ เชน่ ผลการดําเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ สภาพคลอ่งของบรษัิทฯ โดยการจ่ายเงิน

ปันผลขา้งตน้ จะตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แตจ่ะเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ซึ�งไดร้ับอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ โดยตอ้งแจง้ใหแ้ก่ที�ประชุมผูถ้ือหุน้คราวต่อไปเพื�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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การกํากบัดูแลกจิการ 

ในฐานะที�เป็นหนึ�งในบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  คณะกรรมการของ

บรษัิทตระหนักถงึความสําคญัของการมีการกาํกบัดแูลกจิการที�ด ี เพื�อใหเ้กดิความโปรง่ใสในการดาํเนนิธรุกจิ

และสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน เพื�อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ในระยะยาวภายใตก้รอบจรยิธรรมอันดโีดย

คํานงึถงึผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิทและสังคมโดยรวม ทั �งนี�บรษัิทไดม้กีารปฏบัิตติามหลกัการกาํกับดแูลกจิการ

ที�ดขีองบรษัิทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยมาอยา่งตอ่เนื�องโดย

ในปี 2555 บรษัิทไดม้ีการปฏบัิตติามแนวทางดังกลา่วตามรายละเอียด ดังนี� 

 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

สทิธใินการไดร้บัสว่นแบง่กําไรในรูปของเงนิปนัผล 

ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทนั�น  บรษัิทจะจา่ยเงนิปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 40 

จากกําไรสทุธ ิ  ซึ�งการจา่ยเงนิปันผลดังกลา่ว จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากทปีระชมุผูถ้อืหุน้ 

เวน้แตจ่ะเป็นการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล  ซึ�งในปี 2555 บรษัิทมีการจา่ยเงนิปันผลระหว่าง

กาล รวม 2 ครั �ง  สําหรบัผลการดาํเนนิงาน ปี 2555 ครั �งแรกสําหรบัผลประกอบการ ตั �งแต ่1 

ม.ค. – 30 ม.ิย. 2555  จํานวน  99.52 ลา้นบาท และครั �งที� 2 สําหรบัผลประกอบการ ตั �งแต ่1 

ม.ค. – 30 ก.ย. 2555 จํานวน 69.53 ลา้นบาท รวมเป็น 169.06 ลา้นบาท และไดเ้สนอใหผู้ถ้อื

หุน้พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจําปี 2555 (ผลการดาํเนนิงานตั�งแต ่ 1 ม.ค. – 31 

ธ.ค. 2555) คดิเป็นจํานวนเงนิ 249.71 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 69.87 ของกําไรสทุธปีิ 2555 ซึ�ง

เมื�อหักปันผลระหวา่งกาล จากผลประกอบการในไตรมาส 2 และ 3 แลว้จะยงัคงเหลอือกี 

80.66 ลา้นบาท ที�จะจา่ยใหผู้ถ้อืหุน้ หลงัจากไดร้บัอนุมัตจิา่ยปันผลจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ ทั �งนี� 

การจา่ยปันผลจากผลประกอบการประจําปี 2555 จะจ่ายเป็นหุน้สามัญ และเงนิสดบางสว่น 

 

สทิธใินการไดร้บัขอ้มูลขา่วสารสําคญัของบรษิทั 

 บรษัิทไดเ้ปิดเผยขอ้มูลสําคัญตา่ง ๆ ของบรษัิท ตลอดจนเอกสารซึ�งนําเสนอตามเหตกุารณ์

ตา่งๆ เชน่ รายงานประจําปี งบการเงนิ และหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ พรอ้มทั �งเอกสาร

ประกอบฯลฯ เป็นตน้โดยเปิดเผยขอ้มูลไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นการลว่งหนา้  เพื�อใหผู้ถ้อื

หุน้ไดม้โีอกาสที�เทา่เทยีมกันในการรบัทราบขอ้มูลขา่วสารของบรษัิท 

 

สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดจั้ดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2555 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2555  โดยไดนํ้า

ขอ้มูลในหนังสอืเชญิประชมุ  ไดแ้ก ่วัน เวลา สถานที� และวาระการประชมุ โดยระบุรายละเอียด

สําคัญที�เกี�ยวขอ้งกับเรื�องที�เสนอเพื�อเป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา รวมทั �งขอ้มูลของ

กรรมการที�ครบวาระและจะเสนอใหเ้ลอืกตั �งกลบัเขา้ดํารงตาํแหนง่อกีวาระหนึ�งขอ้มูลของ

กรรมการอสิระ สําหรับการเป็นผูร้บัมอบฉันทะ ขอ้บังคบัของบรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผู ้

ถอืหุน้ และรายละเอียดหลักฐานที�ใชแ้สดงสทิธใินการเขา้รว่มประชมุรวมทั �งแผนที�สถานที�

จัดการประชมุและแบบฟอรม์มอบฉันทะ แบบ ข ขึ�นบนเว็บไซตข์องบรษัิทเป็นการลว่งหนา้กอ่น

วันประชมุ 35 วัน เพื�อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ีขอ้มลู และเวลาอยา่งเพียงพอในการศกึษาขอ้มูลกอ่นการ

ประชมุและการตัดสนิใจ  และหนังสอืเชญิประชมุ รายงานประจําปี ตลอดจนเอกสารแนบ

ทั �งหมดไดถ้กูสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนไปยังผูถ้อืหุน้ 14 วันลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ 

นอกจากนั�น ในที�ประชมุ ทา่นประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�เขา้รว่มประชมุแสดงความ

คดิเห็นและซักถามในเรื�องตา่ง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวาระการประชมุหรอืเกี�ยวขอ้งกบับรษัิท อยา่ง

เต็มที�ในแตล่ะวาระ  และยงัสามารถสอบถามเพิ�มเตมิไดอ้กีหลงัจากที�การประชมุดาํเนนิไปจน

เสร็จสิ�นครบทกุวาระแลว้ 
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Corporate Governance 

 

 Being one of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand, the Company’s 

Board of Directors realizes the importance of having good corporate governance to ensure 

transparency, control, and to protect the long term interests of shareholder taking into 

considerations good corporate ethics for the stakeholders and society as a whole.  

Consequently, the Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2006 

introduced by the Stock Exchange of Thailand are adopted as our operation guidance.   The 

implementation of the policy for last year are as follows : 

 

Rights of Shareholders 

Rights to receive Dividend 

According to the Company’s dividend payment policy, dividend shall be paid not 

less than 40% of the net profit.  The said dividend needs to be approved by the 

shareholders meeting except for the interim dividend which can be approved by 

the Board of Directors.  In the year 2012, the Company paid interim dividend twice 

for the operating result of FY2011 at total of 148 million Baht.  The first interim 

dividend was from 1 Jan – 30 Jun, 2011 at 104 Million Baht and the second one 

was for the operating result from 1 Jan – 30 Sept, 2011 at 44 million Baht or 

69.85% of the QT3/2011 operating result of 212 million Baht.  And the 

shareholders had approved no dividend payment for the year end operating result 

of the year 2011 (during 1 Jan – 31 Dec, 2011) since the year end net profit had 

increased only slightly from QT3/2011 in which the interim dividend had already 

been paid. 

Rights to receive important information of the Company 

Significant information of the Company as well as the documents about other 

important events such as annual report, financial statement and the notice to the 

shareholders’ meeting together with other supporting documents, etc. were all 

posted on the Company’s website in advance for the shareholders to get the 

information equally and simultaneously. 

Rights to attend the shareholders’ meeting 

The Annual General Meeting of Shareholders FY2012 was held on 27 April, 2012.  

The information in the notice of AGM such as the date, time and venue together 

with the agenda specifying the related significant details, details of the directors 

who shall be retired by rotation and be re-elected, Independent Directors’ detail as 

a Proxy, the Company’s Articles of Association in relation to the shareholders’ 

meeting, the list of papers to show identification of the shareholders who have the 

right to attend the meeting and the proxy form B as well as the map of the venue 

were all posted on the Company’s website more than 35 days in advance so that 

the shareholders can have enough information and time to study before making 

decision.  The notice of the meeting together with the annual report and other 

supporting documents were registered mailed to the shareholders 14 days in 

advance of the meeting date. 
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การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

 การเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ที�ไม่สามารถเขา้มารว่มประชมุดว้ยตนเอง สามารถใชส้ทิธิ
ออกเสยีงไดโ้ดยการมอบฉันทะใหผู้อ้ื�นมาประชมุและออกเสยีงแทน โดยบรษัิท
สนับสนุนใหใ้ชห้นังสอืมอบฉันทะ แบบ ข และไดร้ะบรุายชื�อกรรมการอสิระ 3 ทา่น
รวมทั �งขอ้มลูสว่นตัวและการมีสว่นไดเ้สยี ในแตล่ะวาระ(ถา้มี) ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เพื�อเป็นทางเลอืกใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายยอ่ย สามารถเสนอเรื�องเพื�อพจิารณาบรรจุเป็นวาระ
การประชมุ และเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบัตเิหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็น
กรรมการบรษัิทในการประชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2556 เป็นการลว่งหนา้ โดย
ไดแ้สดงรายละเอียดหลักเกณฑ ์ และวธิกีารไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท โดยผูถ้อืหุน้
สามารถดําเนนิการดังกลา่วได ้ ตั �งแตวั่นที� 1 ตลุาคม 2555 จนถงึวันที� 31 ธันวาคม 
2555  ทั �งนี� ไมม่ีผูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชมุใด ๆ หรอืรายชื�อบุคคลเพื�อใหบ้รษัิท
พจิารณาสําหรบัการประชมุสามัญประจําปี 2556 นี� 

 บรษัิทไม่ไดเ้พิ�มวาระการประชมุหรอืสลบัวาระการประชมุในการประชมุผูถ้อืหุน้ปี 2555 

 บรษัิทไดก้าํหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงในทกุวาระโดยใชบั้ตรลงคะแนนและในวาระ
เลอืกตั �งกรรมการนั�น ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธเิลอืกลงคะแนนไดเ้ป็นรายบุคคล 

 บรษัิทไดก้าํหนดใหก้รรมการบรษัิทและผูบ้รหิารเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัสว่นไดเ้สยีของ
ตนและผูเ้กี�ยวขอ้ง เพื�อใหค้ณะกรรมการสามารถพจิารณาธรุกรรมของบรษัิทที�อาจมี
ความขัดแยง้ของผลประโยชน ์และสามารถตัดสนิใจเพื�อประโยชน์ของบรษัิทโดยรวม 
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 Moreover, during the meeting, the Chairman provided opportunity for the shareholders 

to express their opinions or ask questions concerning the agendas and the Company’s 

businesses fully in every agenda as well as in the last agenda, when all of the agenda 

has been finished. 

 

Rights and equitable treatment of shareholders 

 The shareholders who cannot attend the shareholders’ meeting by 

themselves have the right to vote by granting proxy to assign others to 

vote for them in which the Company encourages them to use Proxy Form B 

which provides them to specify their vote.  In addition, 3 Independent 

Directors specifying personal details and their related interest in any 

agenda(if any) were offered to be selected as their proxy for more 

convenience. 

 The shareholders were provided the opportunity to propose agenda and/or 

nominate qualified persons to be the Company’s Director to be considered 

in the AGM FY2013 in advance in which the procedures of proposal were 

posted on the Company’s website and the period of proposal was during 1 

Oct – 31 Dec, 2012.  However, there was no agenda or any nomination 

proposed. 

 The Company neither added more agenda nor switched the agenda 

sequence of the shareholders’ meetings in the year 2012.  

 The Company used voting sheet for voting in every agenda and in the 

nomination of Directors, the shareholders had the right to vote for each 

person individually. 

 The Company’s Directors and executives have to disclose their own and 

their related persons’ interests which might have any conflict with the 

Company’s interest so that such related transactions shall be decided on 

the Company’s highest benefit as a whole.  
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บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารมีนโยบาย และแนวปฏบัิต ิเกี�ยวกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท ดงันี� 

 บรษัิทไดนํ้าเสนอสารหรอืคาํมั�นเชงินโยบายจากประธานกรรมการหรอืผูจั้ดการทั�วไป

ที�สะทอ้นถงึแนวคดิ CSR กบัการดาํเนนิธรุกจิของบรษัิท 

 คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฏบัิตเิกี�ยวกบัความปลอดภัยและ

สขุอนามัยในสถานที�ทาํงาน 

 คณะกรรมการมกีารกาํหนดนโยบายและแนวปฏบัิตเิกี�ยวกบัคา่ตอบแทนและ

สวัสดกิารแกพ่นักงาน 

 กองทุนสํารองเล ี�ยงชพีสําหรบัพนกังาน  บรษัิทฯ จัดใหม้กีองทนุสํารองเลี�ยงชพี

สําหรับพนักงาน โดยพนักงานจะไดร้บัสว่นที�บรษัิทสบทบตามสัดสว่นอายงุาน 

 แนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพของพนกังานแกพ่นกังาน  

บรษัิทฯ มีแนวปฏบัิตใิหมุ้่งเนน้การพัฒนาทกัษะในการทาํงาน ทั �งโดยใหก้ารฝึกฝน

ทั �งจากการปฏบัิตงิานจรงิ และสง่เสรมิใหพ้นักงานเขา้ฝึกอบรมในหลกัสตูรตา่งๆ ที�

เกี�ยวเนื�องกบัสายงานโดยตรง ตลอดจนหลักสตูรที�มุ่งเนน้การเพิ�มพนูความรูร้อบตวัที�

หลากหลาย ทั �งนี�การฝึกอบรมมีทั �งภายในและภายนอกบรษัิท 

 นโยบายเกี�ยวกบัการละเมดิสทิธมินษุยชน  บรษัิทฯ มีนโยบายที�จะไม่ขอ้ง

เกี�ยวกบัการละเมดิสทิธมินุษยชนใดๆ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัลูกคา้  บรษัิทฯใหค้วามเอาใจใสแ่ละสนองตอบ

ความตอ้งการของลกูคา้โดยเนน้การใหค้วามสําคัญกบัคณุภาพและความรวดเร็ว ของ

การใหบ้รกิาร 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัคูแ่ขง่  บรษัิทฯปฏบัิตติอ่บรษัิทอื�นๆ ที�ดําเนนิ

ธรุกจิลักษณะเดยีวกนัอยา่งเป็นธรรมตลอดจนมีการรวมกลุม่เพื�อชว่ยเหลอืกันในบาง

โอกาส 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัคูค่า้  บรษัิทฯปฏบัิตติอ่คูค่า้ตามเงื�อนไขทางการ

คา้และ/หรอืสญัญาที�ไดม้กีารลงนามกันอยา่งเป็นธรรม 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัเจา้หนี�  บรษัิทฯ ปฏบัิตติามสัญญาระหว่างบรษัิท

ฯ และเจา้หนี�อยา่งเครง่ครัด ทั �งการชาํระหนี�ตามกาํหนด ตลอดจนเงื�อนไขขอ้ปฏบัิติ

ตา่งๆ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัเิกี�ยวกบัการไมล่ว่งละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาหรอื

ลขิสทิธิ�บรษัิทฯ จะไมอุ่ดหนุนหรอืใชป้ระโยชนจ์ากสนิคา้ที�ไมม่ีลขิสทิธิ� 

 นโยบายตอ่ตา้นการทุจรติและหา้มจา่ยสนิบนเพื�อผลประโยชนท์างธุรกจิของ

บรษิทับรษัิทฯ มีขอ้หา้มและบทลงโทษที�เด็ดขาด ตอ่การทําทจุรติใดๆ ทั �งที�ผดิ

กฎหมายหรอืตอ่ศลีธรรม รวมถงึมขีอ้หา้มการจา่ยสนิบนเพื�อผลประโยชน์ทางธรุกจิ 

 นโยบายและแนวปฏบิตัติอ่สงัคม  บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกบัการพัฒนาการศกึษา

ของสังคม และชมุชน โดยเฉพาะตอ่เดก็ และเยาวชน จงึมุง่เนน้ในการสนับสนุน

โครงการตา่งๆ ที�เกี�ยวเนื�องกบัการศกึษา 

 กจิกรรมที�เก ี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน  ในปี 2555 บรษัิทฯ ไดใ้หก้าร

สนับสนุนดา้นการศกึษาและเยาวชน อาทเิชน่ โครงการมอบทนุการศกึษาใหแ้กบุ่ตร

พนักงานที�มผีลการเรยีนดเีดน่  และใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมวันเด็กใหก้ับหนว่ยงาน

ตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ศนูยเ์ยาวชนและสถานีตาํรวจในทอ้งที�ของบรษัิท และสถานีดบัเพลงิ

บางรกั  

 การดาํเนนิธุรกจิภายใตม้าตรฐานดา้นสิ�งแวดลอ้ม  ลักษณะการดําเนนิธรุกจิของ

บรษัิทฯ ไมม่ีผลกระทบใดๆ ตอ่ส ิ�งแวดลอ้ม 
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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. 

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 skill  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 quality 

and speed of giving service to the customers. 

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. 
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 การใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญอยา่งยิ�งตอ่การใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่ไมว่า่จะเป็นอปุกรณสํ์านักงาน กระดาษ และพลังงาน 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเชื�อเพลงิสาํหรับยานพาหนะซึ�งเป็นปัจจัยที�ใชใ้นการประกอบ

ธรุกจิ 

 การใหค้วามรูแ้ละฝึกอบรมพนกังานในเร ื�องสิ�งแวดลอ้มบรษัิทฯ ใหค้วามสนใจ

การรักษาส ิ�งแวดลอ้มโดยจะนําเสนอขอ้มูลขา่วสารเกี�ยวกับสิ�งแวดลอ้มใหแ้ก่

พนักงานอยา่งสมํ�าเสมอ และสง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้โีอกาสเพิ�มพูนความรูเ้กี�ยวกับ

สิ�งแวดลอ้มหากมีโอกาส 

 บรษิทัจดัใหม้ชี่องทางที�ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุม่สามารถตดิตอ่/รอ้งเรยีนใน

เร ื�องที� อาจเป็นปญัหากบัคณะกรรมการไดโ้ดยตรง  บรษัิทโดยคณะกรรมการ

เปิดโอกาสใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยี สามารถแจง้เบาะแสตอ่คณะกรรมการ ไมว่่าจะเป็น

ประเด็นเกี�ยวกับการทาํผดิกฎหมาย ความถกูตอ้งของรายงานทางการเงนิ ระบบ

ควบคมุภายใน หรอืการผดิจรรยาบรรณ  นอกจากนั�นยังใหค้วามสําคญักบัการ

คุม้ครองสทิธขิองผูแ้จง้เบาะแสเพื�อใหเ้กดิความปลอดภัยและเป็นธรรม โดยสามารถ

แจง้เบาะแสผา่นทาง E-mail ตามประกาศที�หนา้ website ซึ�งจะสง่ตรงไปยังตัวแทน

คณะกรรมการ  
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o Activities on Community Development In 2012, the Company had 

supported educational and youngster projects such as the scholarship for 

staff’s children who got good grade as well as the fund support on Children’s 

Day activities arranged by the Youth Center and police station within the 

Company’s local area and Bangrak Fire Station. 

o Operations under environmental standard   The Company’s business 

characteristic does not have any impact on the environment. 

o Efficient utility of resources   The Company gives significant importance 

on the efficient usage of resources such as office equipment, paper, 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 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. 
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การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 

 

ช่องทางการเผยแพรข่อ้มูล 

บรษัิทฯ ไดพั้ฒนาเว็บไซตข์องบรษัิทฯ และปรบัปรงุใหท้ันสมัยอยา่งตอ่เนื�อง  

เพื�อใหเ้ป็นศนูยก์ลางการเผยแพรข่อ้มูลที�รวดเร็ว โดยนําเสนอทั �งภาษาไทยและอังกฤษ 

นอกเหนอืจากชอ่งทางอื�นๆ เชน่ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปี (56-1) รายงานประจําปี 

และการเผยแพรข่า่วสารผา่นทางระบบของตลาดทรพัย(์ELCID)  สําหรบัปี 2555 บรษัิทฯ 

ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบันโยบายที�จะขยายธรุกจิสูภ่มูภิาคอาเซยีน ตลอดจนความคบืหนา้

ของการขยายธรุกจิไปยงัประเทศกมัพชูา โดยไดจั้ดใหม้ีการประชมุกับนักวเิคราะห์

หลักทรัพย ์ และผูจั้ดการกองทนุ เพื�อสรา้งความเขา้ใจในเรื�องดงักลา่ว ตลอดจนเผยแพร่

ขอ้มูลอื�นๆ ของบรษัิทฯ สูส่าธารณะใหท้ั�วถงึย ิ�งขึ�น 

บรษัิทฯมีหนว่ยงานนักลงทนุสัมพันธ ์ซึ�งทาํหนา้ที�ดแูลการเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทฯ 

ทั �งขอ้มูลทางการเงนิหรอืขอ้มูลดา้นอื�น ๆ ใหม้กีารเปิดเผยอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น ชัดเจน 

และทันเวลา เพื�อใหนั้กลงทนุตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สยี อื�น ๆ สามารถนําขอ้มูลเหลา่นั�นไปใช ้

ในการตัดสนิใจในการลงทนุ  โดยสามารถตดิตอ่ไดท้ี�โทรศัพท ์ 0-2580-7555 ตอ่ 5023 

หรอืสอบถามไดจ้ากหนา้ website ของบรษัิท www.grouplease.co.th 

รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการของบรษัิทมีหนา้ที�รับผดิชอบตอ่การรายงาน และสารสนเทศทางการเงนิ

ที�ปรากฏในรายงานประจําปี โดยรับรองวา่งบการเงนิและผลการดาํเนนิการดงักลา่วได ้

จัดทาํข ึ�นตามมาตรฐานการบัญชทีี�ไดร้บัการรบัรองทั�วไปในประเทศไทย โดยมกีารใช ้

นโยบายทางบัญชทีี�เหมาะสม และถอืปฏบัิตอิยา่งสมํ�าเสมอขอ้มูลที�จัดทําข ึ�นมีความ

ถกูตอ้งครบถว้นเป็นจรงิและสมเหตสุมผล และขอ้มูลตา่งๆไดร้ับการเปิดเผยอยา่ง

เพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ คณะกรรมการไดก้าํหนดใหม้กีารเปิดเผย

ขอ้มูลตา่งๆไวใ้นรายงานประจําปีของบรษัิทพรอ้มกบัรายงานความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบัญชใีนรายงาน

ประจําปี ซึ�งบรษัิทจะทาํการจัดสง่รายงานประจําปีของคณะกรรมการดังกลา่วใหแ้กผู่ถ้อื

หุน้พรอ้มหนังสอืนัดประชมุสามัญประจําปี 

 คณะกรรมการไดเ้ปิดเผยบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

จํานวนครั �งของการประชมุและจํานวนครั �งที�กรรมการแตล่ะทา่นเขา้รว่มประชมุในปีที�

ผ่านมา และความเห็นจากการทาํหนา้ที� ในรายงานประจําปี 

 คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายการกํากบัดแูลกจิการ และรายงานผลการปฏบัิต ิ

เผยแพรผ่่านทาง website ของบรษัิท (ดรูายละเอียดใน website)  

 บรษัิทกาํหนดนโยบายเกี�ยวกบัการดแูลสิ�งแวดลอ้มและสงัคมและรายงานผลการปฏบัิติ

ผ่านทาง website ของบรษัิท(ดรูายละเอียดใน website) 
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Disclosure and Transparency 

 

Disclosure Channel 

The Company has developed and continuously updated its website to be 

the center for information disclosure which provided in both Thai and English in 

addition to the other channels such as the Annual Information Disclosure Form 

(Form 56-1), the annual reports and the SET information disclosure system 

(ELCID).  In 2012, the Company had announced its new strategy to expand the 

business into ASIAN region and the development and progress of its business 

expansion in Cambodia by arranging Securities Analyst and Fund Manager 

Meetings to disclose the said information and other information of the Company 

in order to widely make known to the public. 

Investor Relations unit was set up to take care of the information 

disclosing of the Company for both financial and non-financial data which must 

be accurate, complete, clear and on time to enable investors and other 

stakeholders to use them in making investment decision which may be contacted 

at tel. 66 2580 7555 ext. 5023 or make inquiries through the Company’s website: 

www.grouplease.co.th.   

 

The Board of Directors’ Report  

• The Board of Directors 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 

the audit committee are disclosed.  The number of meetings and 

attendance record of each director as well as opinions from the duties 

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) 
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นโยบายใหก้รรมการตอ้งรายงานการซื�อขาย/ถอืครองหลกัทรพัย ์ บรษัิทฯ 

กําหนดใหก้รรมการรายงานการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยท์กุครั �ง และจะมกีาร

รายงานใหท้ี�ประชมุคณะกรรมการทราบเมื�อมีการเปลี�ยนแปลง 

การรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ   กรรมการทกุทา่นจะตอ้งจัดทํารายงานการ

มีสว่นไดเ้สยี เมื�อเขา้ดาํรงตําแหน่ง และรายงานทกุครั �งเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงโดยรายงาน

ดังกลา่วจะถกูเกบ็รวบรวมไวท้ี�เลขานกุารบรษัิท 

เว็บไซต์ของบริษทัมกีารนําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัคณะกรรมการและผูบ้ร ิหาร

โดยสังเขป  ประกอบดว้ย ประวัตสิว่นตัว ประวัตกิารทํางาน ประวัตกิารอบรม สัดสว่นการถือ

หุน้ของบรษัิท วันที�ไดร้ับการแตง่ตั �งเป็นกรรมการ หรอืผูบ้รหิาร  เป็นตน้ 

การนําเสนอขอ้มูลเก ี�ยวกบัดา้นนกัลงทุนสมัพนัธใ์นเว็บไซตข์องบรษิทั  บรษัิทฯมกีาร

นําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบับรษัิทในสว่นของนักลงทนุสัมพันธใ์นเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื�อเป็น

ขอ้มูล เบื�องตน้สําหรับนักลงทนุทั�วไปที�สนใจตามความเหมาะสมและมกีารอัพเดทขอ้มูลให ้

ทันสมัยอยูเ่สมอ 
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  Reporting of the Directors’ securities trading /share holding Policy 

 The report on each director and executives’ securities trading and share holding 

will be done and reported in the Board of Directors’ Meeting whenever there is a 

change.  

 Reporting of the Directors’ interest   Each director has to report on their 

interest and their connected persons when appointed a 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 which consists of personal profile, working 

experiences, share holding ratio and date of appointment, etc. 

 The Introduction of the Company’s Investor Relations information on 

the Company’s website   The Company has presented appropriate information 

about the Company on the Company’s website under Investor Relations page to 

provide preliminary data of the Company for those interested investors and 

always have it updated. 
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ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 

โครงสรา้งคณะกรรมการ 

 จํานวนและสัดสว่น  ปัจจุบันบรษัิทมีการแตง่ตั �งกรรมการทั �งหมดจํานวน 10 คนโดย

แบ่งเป็นกรรมการที�เป็นผูบ้รหิารจํานวน 1 คน กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้รหิารจํานวน 5 

คน ซึ�งเป็นกรรมการอสิระจํานวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของกรรมการทั �งหมด    

และเพื�อเป็นการถว่งดลุอํานาจของกรรมการทั �งหมดนั�น  กรรมการของบรษัิททั �ง 3 

กลุม่ จงึไม่มีอํานาจในการตัดสนิใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดยีว 

 วาระการดํารงตําแหน่ง  มีการกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ

อยา่งชัดเจนในขอ้บังคับของบรษัิท โดยใหก้รรมการที�ดํารงตําแหน่งนานที�สดุสาม

ทา่น ตอ้งลาออก แต่ก็มีโอกาสไดร้ับการเสนอชื�อเพื�อเลือกตั �งกลับเขา้มาใหม่ 

สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบใหม้ีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

 คณุสมบัตกิรรมการอิสระ  บรษัิทกําหนดไวต้ามขอ้กําหนดของ ก.ล.ต.  โดยมี

คณุสมบัต ิดังนี� 

o ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจํานวนหุน้ที�มีสทิธอิอกเสียงทั �งหมดของบรษัิท 

บรษัิทใหญ่(1) บรษัิทย่อย(2) บรษัิทร่วม(3) หรือนิตบิุคคลที�อาจมีความ

ขัดแยง้(4)  โดยใหนั้บรวมหุน้ที�ถอืโดยผูเ้กี�ยวขอ้งดว้ย 

o ไม่เป็นกรรมการที�มีส่วนร่วมบรหิารงานลูกจา้ง /พนักงาน /ลูกจา้ง /ที�

ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้ีอํานาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ ่

บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิตบิุคคลที�อาจมี

ความขัดแยง้ (ปัจจุบันและชว่ง 2 ปีกอ่นไดร้ับการแตง่ตั �ง) 

o ไม่มีความสัมพันธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบียนในลักษณะที�เป็น

บดิา มารดา คูส่มรส พี�นอ้ง และบุตร รวมทั �งคูส่มรสของบตุร กับผูบ้รหิาร ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ ่ผูม้ีอํานาจควบคมุ หรอืบุคคลที�จะไดร้ับการเสนอชื�อเป็น

ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอํานาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

o ไม่มีความสัมพันธท์างธรุกจิกับบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม 

หรอืนติบิุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ในลักษณะที�อาจเป็นการขัดขวางการใช ้

วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื�นใดที�ทําใหไ้ม่สามารถให ้

ความเห็นไดอ้ยา่งอสิระเกี�ยวกับการดําเนนิงานของบรษัิท  

 

หมายเหต ุ (1) บรษัิทใหญ่ หมายถึง บริษัทที�ถือหุน้ของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกว่ารอ้ยละ 50  (2) 

บรษัิทย่อย หมายถึง บริษัทที� บมจ. กรุ๊ปลีส ถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 50  (3) บริษัทร่วม หมายถึง 

บรษัิทที� บมจ. กรุ๊ปลสี  ถือหุน้ตั �งแต่รอ้ยละ 20 แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50  (4) นิติบุคคลที�อาจมีความ

ขัดแยง้ หมายรวมถงึ ผูถ้อืหุน้ในบรษัิทมากกว่ารอ้ยละ 10 

 

กรรมการอสิระทั �ง 4 ทา่นของบรษัิทมีคณุสมบัตติามประกาศว่าดว้ยคุณสมบัติ

ของกรรมการอสิระ และดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั �งนี�เพื�อใหเ้ป็นไปตาม

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

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์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, 5 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. 
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 การดํารงตาํแหนง่กรรมการในบรษัิทอื�น  คณะกรรมการไม่ไดม้กีารกําหนดจํานวน
บรษัิท ซึ�งกรรมการแตล่ะทา่นจะสามารถดํารงตาํแหนง่กรรมการไดใ้นองคก์รอื�น 
อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯไดก้าํกบัดแูลเรื�องการอุทศิเวลาใหก้ับบรษัิทฯ เป็นสําคัญ  ซึ�ง
ที�ผา่นมากรรมการทกุทา่นไดอุ้ทศิเวลาใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งเต็มที�โดยไม่ขาดตก
บกพรอ่ง โดยอาจสามารถดไูดจ้ากสถติกิารเขา้ประชมุ สําหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู ทกุ
ทา่นตอ้งปฏบัิตงิานประจําอยูท่ี�บรษัิท จํานวนบรษัิทที�กรรมการแตล่ะทา่นดาํรง
ตําแหนง่กรรมการในองคก์รอื�นสําหรบัปี 2555เป็นดังนี� 

  

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง 

จํานวนบรษัิท 

ที�ดํารงตําแหน่ง

กรรมการ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ 1 
นายทัตซยึะ โคโนชติะ กรรมการ - 

นายมุเนะโอะ ทาชโิร่ กรรมการ 3 
นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ กรรมการ - 

นายสมชัย ลมิป์พัฒนสนิ กรรมการบรหิาร - 
นายวรศักดิ� เกรียงโกมล กรรมการ 1 
พล.อ. สบืสันต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ - 

นายโศณิต พชิญางกูร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2 
นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 1 

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 7 

 

 ตําแหน่งประธานกรรมการและผูจั้ดการทั�วไป (ผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์ร)  

ในปี 2555 บรษัิทฯ ไดม้ีการปรับปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานในองค์กร โดยให ้

ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งประธานเจา้หนา้ที�บรหิารอีกตําแหน่งหนึ�ง อยา่งไรก็

ตามบรษัิทฯไดม้กีารแบง่แยกอํานาจหนา้ที�ของคณะกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ยา่ง

ชัดเจน อีกทั �งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็นกรรมการอิสระทําหนา้ที�ในการ

ถว่งดลุและตรวจสอบการบรหิารงาน 

 เลขานุการบรษัิท ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทฯ ไดแ้ตง่ตั �ง น.ส. ศริเิพ็ญ พงศ์ชัย

ฤกษ์ เป็นเลขานุการบรษัิทฯและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งทําหนา้ที�

เป็นเลขานุการที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมผูถ้ือหุน้  และประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ  ตลอดจนเป็นผูด้แูลใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารปฏบัิติ

ตามกฎระเบียบที�เกี�ยวขอ้ง และตามมตขิองคณะกรรมการ  รวมทั �งกฎบัตรของ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทําและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ 

ตลอดจนรายงานการประชมุ และเอกสารสําคัญอื�น ๆ ของบรษัิทฯ 

 

 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ในปัจจุบัน  บรษัิทไดม้ีการจัดตั �งคณะกรรมการชุดย่อยไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ�งจะชว่ยสนับสนนุในสว่นของการกํากบัดแูลกจิการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทยังไม่มี

นโยบายในการจัดตั �งคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอัน

ใกล ้
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• Directorship of the Directors and Executives in other companies  The 

Company does not limit the number of directorship of the Company’s 

Directors at other organizations.  Instead, each director was evaluated on 

their contribution of time to the Company in which all directors had always 

given high contribution to the Company which could probably show in the 

attendance report.  There is also no limit for the executives as they have to 

work full time in the Company.  The number of board membership positions 

of each director for FY2012 are as follow : 

 

• Chairman and CEO  (the highest management)  In 2012, the Company had 

reorganized its management structure so that the Chairman had taken 

another position as CEO.  Despite this, the roles and duties of the Board of 

Directors and the management were clearly separated and besides, we also 

have Audit Committee who is the Independent Director and can help doing 

the check-and-balance of management. 

• 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 1 

Mr.Tatsuya Konoshita Director - 

Mr. Muneo  Tashiro Director 3 

Mr. Deepong  Sahachartsiri Director - 

Mr. Somchai Limpattanasin Director - 

Mr. Worasak Kriengkomol Director 1 

Gen. Suebsan Dardarananda President of Audit Committee/ Independent Director - 

Mr. Sonit Pitchyangkul Audit Committee/ Independent Director 2 

Mr.Pholdej Therdphithakvanij Audit Committee/ Independent Director 1 

Mr. Krit Phanrattanamala Audit Committee/ Independent Director 7 
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บทบาทหนา้ที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในเรื�องสําคัญ  คณะกรรมการของบรษัิทมสีว่นรว่มในการ

กําหนดกลยทุธ ์เป้าหมายแผนธรุกจิ นโยบายในการดําเนนิการ และงบประมาณของ

บรษัิทตลอดจนใหค้ําแนะนํา ควบคมุดแูลใหฝ่้ายจัดการดําเนินงานตามนโยบายและ

แผนที�กําหนดไว ้

 นโยบายการกํากับดแูลกจิการ  คณะกรรมการจัดใหม้ีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร 

และใหค้วามเห็นชอบนโยบายดังกลา่ว  ตั �งแตก่ารประชมุคณะกรรมการครั �งที� 12/2550 

ณ. วันที� 25 ตลุาคม 2550 และสําหรับการพิจารณาผลการปฏบัิตติามนโยบายในปี 

2554 นั�น ที�ประชุมคณะกรรมการครั �งที� 2/2555 ซึ�งจัดขึ�นเมื�อวันที� 13 กุมภาพันธ ์

2555 ไดพ้จิารณาและเห็นชอบใหจั้ดทํารายงานผลการปฏบัิตติามนโยบายกํากับดแูล

กจิการดังกลา่ว  เพื�อเผยแพรใ่นรายงานประจําปี และบน website ของบรษัิท 

 จรรยาบรรณธุรกจิ  บรษัิทไดจั้ดทําแนวทางเกี�ยวกับขอ้ควรปฏบัิติของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตามจรยิธรรมธุรกจิหรือจรรยาบรรณ (Code of Ethics or 

Statement of Business Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษรกรรมการ ผูบ้รหิาร และ

พนักงานทกุคนรับทราบและไดป้ฏบัิตติามแนวทางที�กําหนดไว ้ทั �งนี�บรษัิทไดจั้ดทํา

หนังสอืขอ้บังคับที�ตอ้งปฏบัิตเิกี�ยวกับการทํางาน เพื�อใหพ้นักงานบรษัิทยดึถือเป็น

แนวทางปฏบัิตหินา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย์ และมีระเบียบวินัยที�ดี รวมทั �งมีการกําหนด

บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏบัิตติามดว้ย 

 การพจิารณาเรื�องความขัดแยง้ของผลประโยชน์  คณะกรรมการไดนํ้าเสนอแนวทางใน

การป้องกนัความขัดแยง้ของผลประโยชน์ใหแ้กผู่บ้รหิารและผูถ้อืหุน้ดว้ยความรอบคอบ 

ซื�อสัตยส์จุรติ อยา่งมีเหตมุีผลและเป็นอสิระภายในกรอบจรยิธรรมอันด ี เพื�อประโยชน์

โดยรวมของบรษัิทเป็นสําคัญ โดยมีแนวทางการป้องกันในเรื�องตา่ง ๆ ดังนี� 

o การทํารายการระหว่างกันระหว่างบรษัิทกับบุคคลที�มคีวามขัดแยง้ ตอ้งมีกรรมการ

ตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื�อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหว่างกันดว้ย 

โดยตอ้งปฏิบัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ และ

ขอ้บังคับ ประกาศ คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ�ง

ผูท้ี�อาจมคีวามขัดแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ

ออกเสยีงลงมตใินการทํารายการระหว่างกันนั �น 

o ทําการเปิดเผยรายการระหว่างกันที�เกดิขึ�นใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รับทราบ และจัดใหม้ีการ

ใหค้วามเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกับ

รายการระหว่างกันที�เกดิขึ�นถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของ

การทํารายการระหว่างกันดว้ย 

o คณะกรรมการไดก้ําหนดนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัท นํา

ขอ้มูลของบรษัิทไปใชไ้ม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มในการหาผลประโยชน ์ส่วนตน 

o ในการประชุมคณะกรรมการครั �งที� 8 ณ. วันที� 21 สงิหาคม 2551 คณะกรรมการมี

มติอนุมัติในหลักการใหฝ่้ายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกล่าวหาก

ธุรกรรมเหล่านั �น มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับที�วิญ�ูชนจะพึงกระทํา

กับคู่สัญญาทั�วไปในสถานการณ์เดยีวกัน ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ที�ปราศจาก

อทิธิพลในการที�ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลที�มีความเกี�ยวขอ้ง  

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

รายงานในการประชุมคณะกรรมการ ซึ�งเป็นการดําเนินการตามขอ้แนะนําของ 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในหนังสือที� 

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

พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที� 4) พ.ศ. 2551 
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Roles and Responsibilities of the Board 

• Review and approve key business issues The Board of Directors involved in 

planning of the Company’s strategy, objective, policy, and budget.  It also 

advises and controls the implementation of the plan according to the policy.  

• Corporate Governance Policy  The Board of  Directors set and approve a 

written corporate governance policy for the company since the Board of 

Directors Meeting no. 12/2007 held on October 25th, 2007.  The Company 

reviewed the policy and compliance to the policy annually.  For the report of 

the year 2011, the Board of Directors Meeting no. 2/2012 held on February 

13th, 2012 has considered and approved the Corporate Governance report, to 

be disclosed in the annual report and posted on the Company’s website.  

• Business Ethics  The Company set up the guidelines for Directors, 

Management and the employees according to the Code of Ethics or 

Statement of Business Conduct.  Such guidelines are documented, and are 

informed to directors, management, and employees. Furthermore the 

operation guidelines were also set up in writing for the employees as 

operating guidelines in which it states that the employees should work with 

honesty and good discipline and also states penalties in violation of the 

regulations.  

• Conflict of Interests  The Board of Directors proposed the preventive action 

for conflict of interest carefully and honestly and reasonable and 

independently under good business ethics significantly for the benefit of the 

Company.  The preventive actions are set as follows :  

o Transactions between the Company and related persons have to be considered 

and approved in presence of Audit Committee and in compliance with the SET’s 

rules and regulations and the Securities and Exchange Act.  Directors who have 

conflict of interest in such transaction cannot vote.  

o Related party transactions should be disclosed to the shareholders together with 

the opinion from the Audit Committee or independent financial advisor whether 

such transactions are appropriate in terms of price and justification of the 

transaction.  

o Directors and management are prohibited to use the Company’s information for 

own benefit both directly or indirectly. 

o The Company’s Board of Directors’ Meeting No. 8/2008 held on August 21st, 

2008 had approved in principle that the management is able to approve the 

related transactions which have the same commercial terms as those an 

ordinary person would agree with any unrelated party under similar 

circumstances, on the basis of commercial negotiation and without any 

dependent interest resulted from the status of the director, executive or related 

person as prescribed in the Securities and Exchange Act No. 4, BE. 2551.  

However, the related transactions which worth more than 1 million baht will be 

reported in the Board of Directors’ Meeting for acknowledgement.  
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 ระบบการควบคมุภายใน 

บริษัทไดใ้หค้วามสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับเพื�อให เ้ก ิด

ประสทิธภิาพสงูสดุในการดําเนนิงาน และมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและ

เหมาะสมกับขั �นตอนการทํางานในแตล่ะระบบ โดยจัดใหม้ีหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ซึ�งรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

บรษัิทกําหนดภาระหนา้ที� อํานาจในการดําเนินงาน รวมถงึอํานาจในการเขา้ถงึ

ขอ้มูลภายในของผูป้ฏบัิตงิานและผูบ้รหิารในระดับตา่ง ๆ ไว ้และใชร้หัสพนักงานใน

การเขา้สูร่ะบบขอ้มูล ซึ�งพนักงานแตล่ะคนตา่งมีขอบเขตในการเขา้สู่ฐานขอ้มูลของ

บรษัิทตา่งกนั นอกจากนี�บรษัิทยังไดแ้บ่งหนา้ที�ของผูป้ฏบัิตงิานและผูป้ระเมนิผลออก

จากกันอยา่งเดน่ชดั  สําหรับการควบคมุในสายการเงนินั�น บรษัิทไดก้ําหนดขั�นตอนการ

ตรวจสอบของการควบคมุทางการเงนิโดยจัดใหม้ีระบบการรายงานทางการเงินเสนอ

ใหแ้กผู่บ้รหิารในสายงานที�รบัผดิชอบเป็นประจําทกุเดอืน และ จัดใหม้ีการประชมุคณะ

ผูบ้รหิารเมื�อไดร้ับรายงานประจําเดอืน เพื�อพจิารณาและปรับปรงุแกไ้ขขอ้ผดิพลาดที�

ไดพ้บจากรายงานดังกลา่ว  นอกจากนี�บรษัิทยังจัดใหม้ีการควบคุมการบรหิารความ

เสี�ยง โดยกําหนดใหม้กีารจัดทํารายงานการบรหิารลกูหนี�เป็นประจําทกุเดอืน โดยมีการ

จัดกลุม่ลกูหนี�ตามประวัตใินการชําระหนี� และจัดใหม้ีเจา้หนา้ที�รับผดิชอบตามกลุม่ของ

ลกูหนี�ดังกลา่ว คณะกรรมการบรษัิทจะมีการประชมุกันเพื�อทําการประเมินการบรหิาร

ลกูหนี�รว่มกับผูบ้รหิารเป็นประจําทกุเดอืน 

 

 นโยบายดา้นการบรหิารความเสี�ยง  บรษัิทมีนโยบายที�ใหทุ้กหน่วยงานปฏบัิตติาม

กฎเกณฑแ์ละกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ไดม้ีการกําหนดนโยบายและวิธีการปฏบัิตงิาน 

ตลอดจนอํานาจในการดําเนนิงานตา่งๆ ไดม้ีการกําหนดเป็นลายลักษณอั์กษรและมีการ

ปรับปรงุใหส้อดคลอ้งกับการดําเนนิงาน 
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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 

ตามขอ้บังคับของบรษัิทไดม้กีารกาํหนดใหบ้รษัิททาํการจัดการประชมุกรรมการ

อยา่งนอ้ย 3 เดอืนตอ่ครั �ง ในปัจจุบัน บรษัิทไดจั้ดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการเดอืนละ 1 

ครั �ง และจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั �ง และอาจมีการ

กําหนดใหม้ีการประชมุพเิศษตามความจําเป็น โดยบรษัิทจะดําเนนิการจัดส่งหนังสือเชญิ

ประชมุพรอ้มระเบียบวาระการประชมุพรอ้มทั �งเอกสารประกอบกอ่นการประชมุลว่งหนา้ 7 วัน 

เพื�อใหค้ณะกรรมการไดม้ีเวลาในการศกึษาขอ้มูลอยา่งเพยีงพอในการเขา้รว่มประชมุทกุครั �ง 

ในปี 2555 นั�น บรษัิทไดจั้ดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการเป็นจํานวนทั �งส ิ�น 14 

ครั �ง โดยกรรมการแตล่ะคนไดเ้ขา้รว่มการประชมุ ดังนี� 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้ีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self  - 

Assessment) เป็นประจําทุกปี  โดยมุ่งเนน้การนําผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพื�อการ

ปรับปรงุการปฏบัิตหินา้ที�ของคณะกรรมการ ซึ�งประกอบดว้ยหัวขอ้ดังนี�  

1.   โครงสรา้งและคณุสมบัตขิองคณะกรรมการ 

2.   บทบาท หนา้ที� และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

3.   การประชมุคณะกรรมการ 

4.   การทําหนา้ที�ของกรรมการ 

5.   ความสัมพันธก์ับฝ่ายจัดการ 

6.   การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้รหิาร 

 

สําหรับผลการประเมนิ ประจําปี 2555 นั�น ในภาพรวมปรากฏวา่โดยเฉลี�ยแลว้

คณะกรรมการ จํานวนรอ้ยละ 91 มีความเห็นว่า คณะกรรมการของบรษัิทฯไดม้กีาร

ดําเนนิการในแตล่ะประเด็นอยา่งครบถว้นดมีาก 

รายชื�อกรรมการ จาํนวนคร ั�งท ี�เขา้ประชุมในปี 2555 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 13/14 

นายทัตซยึะ โคโนชติะ * 11/14 

นายมุเนะโอะ  ทาชโิร ่ 13/14 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ 14/14 

นายสมชัย  ลมิป์พัฒนสนิ * 14/14 

นายวรศักดิ�  เกรยีงโกมล * 13/14 

พลเอกสบืสันต ์ ทรรทรานนท ์* 13/14 

นายโศณิต  พชิญางกูร * 14/14 

นายพลเดช เทอดพทิักษ์วานชิ * 14/14 

นายกฤษณ์  พันธ์รัตนมาลา * 14/14 
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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 2012, altogether 14 meetings were held and the meeting attendance 

of each director were recorded below : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2012, the average of 91% of 

the Board assessed that most of the assessed topics were carried out very well.

Directors’ name Attendance Record 

Mr. Mitsuji  Konoshita 13/14 

Mr. Tatsuya Konoshita * 11/14 

Mr. Muneo  Tashiro 13/14 

Mr. Deepong  Sahachartsiri 14/14 

Mr.Somchai Limpattansin * 14/14 

Mr. Worasak Kriengkomol * 13/14 

Gen.Suebsan Dardarananda* 13/14 

Mr. Sonit Pitchyangkul * 14/14 

Mr. Pholdej Therdphithakvanij * 14/14 

Mr. Krit Phanrattanamala * 14/14 
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คา่ตอบแทน 

 

คา่ตอบแทนที�เป็นตวัเงนิ 

สําหรับปีสิ�นสดุวันที� 31 ธ.ค. 2555คา่ตอบแทนที�เป็นตัวเงนิของคณะกรรมการ และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย เบี�ยประชมุรายเดอืน  และเงนิโบนัส  โดยมี

รายละเอียด  ดงันี� 

 คา่เบี�ยประชมุรายเดอืน  กรรมการทกุทา่นไดร้บัเบี�ยประชมุเทา่กันคอืทา่นละ 

10,000 บาทเฉพาะครั �งที�เขา้รว่มประชมุกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัคา่ตอบแทน

เพิ�มตามภารกจิที�ไดร้บัมอบหมาย  โดยทกุทา่นจะไดร้บัคา่เบี�ยประชมุตอ่ครั �ง เป็น

จํานวนเงนิ 10,000 บาท เทา่กัน 

 คา่บําเหน็จกรรมการคณะกรรมการบรษัิทจะพจิารณาจากผลการดําเนนิงานของ

บรษัิทเป็นสําคญัโดยคา่บําเหน็จของคณะกรรมการ ประจําปีนั�น ตามหลกัเกณฑท์ี�ผู ้

ถอืหุน้ไดอ้นมัุตไิว ้คอื บรษัิทฯ จะจ่ายจํานวน  2 เทา่ของคา่บําเหน็จพนักงาน  ซึ�ง

ในปี 2555 บรษัิทฯ ไดจ้า่ยคา่บําเหน็จใหแ้กพ่นักงานเฉลี�ยคนละ 6.5 เดอืน  ดังนั�น 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบจงึไดร้บัทา่นละ 13 เดอืน หรอืเป็นจํานวนเงนิ 

130,000 บาท 

 

คา่ตอบแทนอื�น ๆ 

 การจัดทําประกนัภัยสําหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู  บรษัิท ไดม้ีการจัดทาํ  

ประกันภัยดงักลา่วในลกัษณะการประกันหมู ่ กบั บรษัิท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์สี์

อนิชัวรนัซ ์ จํากัด ในวงเงนิ 50 ลา้นบาท  เพื�อใหค้วามคุม้ครองเกี�ยวกบัความ

ผดิพลาดเนื�องจากการปฏบัิตงิานในตาํแหน่งกรรมการ และหรอืผูบ้รหิารของบรษัิท

โดยในปี 2555  มีคา่เบี�ยประกัน จํานวน  155,000 บาทตอ่ปี( คุม้ครองระหวา่ง 1 

ม.ิย. 2555–1 ม.ิย. 56 ) 

 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 

 การฝึกอบรม  คณะกรรมการ สง่เสรมิและอํานวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรม

และการใหค้วามรูแ้กผู่เ้กี�ยวขอ้งในระบบการกาํกับดแูลกจิการของบรษัิท 

ตลอดจนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานบรษัิทฯ สําหรบัทั �ง

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษัิท ตลอดจนพนักงานของ

บรษัิท โดยการฝึกอบรมมทีั �งภายในบรษัิท และโดยสถาบันภายนอกทั �งการ

สัมนาฝึกอบรมที�จัดขึ�นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวชิาชพี เชน่  สภาวชิาชพีบัญช ี

หรอืกรมสรรพากร ตลอดจนหนว่ยงานที�กาํกับดแูลบรษัิท เชน่ ตลาดหลกัทรพัย ์

และกลต. และสมาคมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย เป็นตน้ 

 การเตรยีมการสาํหรบักรรมการใหม ่  ฝ่ายจัดการไดจั้ดเอกสารและขอ้มูลสรปุ 

เพื�อแนะนําธรุกจิและแนวทางดําเนนิธรุกจิของบรษัิทใหแ้กก่รรมการใหม่

ประกอบดว้ย รายงานประจําปีของบรษัิทฯ กฎบัตรคณะกรรมการ  /

คณะกรรมการตรวจสอบ  หนังสอืรบัรองบรษัิท ตลอดจนหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ

และ ขอ้บังคบัของบรษัิท เป็นตน้ 

 แผนพัฒนาและสบืทอดงาน  ผูจั้ดการทั�วไปไดร้ายงานใหท้ราบเป็นประจําถงึ

แผนพัฒนาและสบืทอดงาน ในกรณทีี�ตนไมส่ามารถปฏบัิตหินา้ที�ได ้

 โครงการสาํหรบัพัฒนาผูบ้รหิาร  คณะกรรมการไดจั้ดใหม้โีครงการสําหรบั

พัฒนาผูบ้รหิาร โดยใหผู้จั้ดการทั�วไปรายงานเป็นประจําทกุปี ถงึส ิ�งที�ไดท้าํไป

ในระหวา่งปี ซึ�งจะพจิารณาควบคูก่ับแผนสบืทอดงาน 
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Remuneration  

 

Remunerations in monetary terms  

For the year ended 31 December 2012, the monetary remuneration of the Board of 

Directors and Audit Committee consisted of monthly meeting allowance and bonus 

detailed as follows: 

 Monthly Meeting Allowance   Every Director receives the same rate at 10,000 

baht per meeting attendance normally once a month.  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 more responsibilities. 

 Bonus   The bonus is considered in relation to the operating result of the 

Company.   Bonus amount that was approved by the shareholders was at the 

rate 2 times of employees’ bonus in which in the year 2012, the bonus for 

employees was average at 6.5 months.  Therefore, the bonus for Directors and 

Audit Committee was 13 months or 130,000 Baht per person.   

 

Other Remunerations 

Insurance given to directors and Officers: The Company bought Baht 50 million worth of 

insurance from ACE INA Overseas Insurance Co., Ltd. to provide erroneous coverage for 

its directors and/or executives.  The insurance premium for the year 2012 was Baht 

155,000 per annum (coverage during 1 Jun. 2012 – 1 Jun. 2013). 

 

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 as well as IOD. 

• 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 

consisting of the Company’s annual report, Board of Directors / Audit 

Committee Charter, Affidavit, and Memorandum and Articles of Association.  

• 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.  
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การออกใบสําคญัแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการและพนกังาน 

บรษัิทฯ ออกใบสําคัญแสดงสทิธใิหแ้กก่รรมการ และพนักงาน ซึ�งปัจจบัุนเหลอืที�
ยังไม่ไดใ้ชส้ทิธจํิานวน 2ครั �ง ไดแ้กใ่บสําคัญแสดงสทิธทิี�ออกในปี 2553 และ 2555 โดย 

 มีระยะเวลาการใชส้ทิธคิรั �งเดยีวหลงัจากวันออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 3 และ 2 ปี 
ตามลาํดบั 

 ราคาใชส้ทิธอิา้งองิจากมูลคา่ทางบัญชขีองหุน้ขณะที�คณะกรรมการมีมตเิพื�อ
นําเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อนุมัต ิ

 จํานวนใบสาํคัญแสดงสทิธทิี�ออกทกุครั �ง ไม่มกีรรมการหรอืพนักงานทา่นใด ไดร้บั
ใบสําคัญแสดงสทิธเิกนิกวา่ 5% ของจํานวนที�ออกทั �งหมด 

 
ทั �งนี�สามารถศกึษารายละเอียดการออกใบสําคญัแสดงสทิธเิพิ�มเตมิไดใ้น หมาย

เหตปุระกอบงบการเงนิ ขอ้ 19 
 
นโยบายในการไปดํารงตําแหนง่กรรมการที�บรษิทัอ ื�นของกรรมการผูจ้ดัการและ/
หรอืผูจ้ดัการท ั�วไป 
บรษัิทฯ ไม่มีนโยบายใหก้รรมการผูจั้ดการ และ/หรอื ผูจั้ดการทั�วไป ไปดาํรงตาํแหนง่
กรรมการอื�น ยกเวน้  มกีารรอ้งขอจากบรษัิทในกลุม่เดยีวกัน 
 
นโยบายเกี�ยวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชน ์
กรรมการของบรษัิทฯ จะตอ้งไม่ประกอบธรุกจิ ซึ�งอาจมีความขัดแยง้ของผลประโยชน์กบั
บรษัิท เชน่ ประกอบธกุจิในลกัษณะเดยีวกัน หรอืกจิการงานในลักษณะอื�นใด ซึ�งอาจสง่ผล
กระทบตอ่การตัดสนิใจอันเป็นไปเพื�อประโยชน์ของบรษัิท 
 
การสนบัสนุนการเขา้อบรมหลกัสูตรหรอืเขา้รว่มกจิกรรมสมัมนาที�เป็นการเพิ�มพูน
ความรูค้ณะกรรมการ 
สนับสนุนใหก้รรมการ, ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานเขา้อบรมในหลักสตูรตา่งๆ เพื�อเพิ�มพูน
ความรูใ้นการปฏบัิตงิานอยา่งตอ่เนื�อง 
 
คณะกรรมการ CG Committee 
โดยขนาด, ลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ และโครงสรา้งองคก์ร บรษัิท ไม่มีความจําเป็นจะตอ้ง
จัดตั �ง CG Committee แตค่ณะกรรมการทกุทา่น จะมีสว่นรว่มตอ่การกาํหนดและผลกัดัน
นโยบายดา้น CG 
 
คณะกรรมการไดจ้ดัต ั�ง Risk Management Committee 
โดยขนาด, ลกัษณะการดาํเนนิธรุกจิ และโครงสรา้งองคก์ร บรษัิท ไม่มีความจําเป็นจะตอ้ง
จัดตั �ง Risk Management  Committee อยา่งไรก็ตาม บรษัิทเชื�อวา่ คณะกรรมการ, 
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผูส้อบบัญชขีองบรษัิท จะสามารถกํากบัดแูล และควบคมุความ
เสี�ยงของบรษัิทไดใ้นระดับหนึ�ง 



 

81 
 

 

The Warrants issuing to Directors and Employees 
At present, the Warrants which are left unexercised are those which issued in 

2010 and 2012 for the following condition: 

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

years 

 The exercise price is set from the book value of the share on the Board 

resolution date when proposed for approval from the shareholders. 

 There has been 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. 

 

 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 กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน) ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายการ

ระหวา่งกันกับบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ ดงันี�  

 

ระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทักบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้  
 

รายการระหวา่งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

 

 

รายการระหวา่งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2554 

บุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน บรษัิท GROUP LEASE HOLDINGS PTE. LTD. 

ลักษณะความสัมพันธ์ บรษัิทย่อยซึ�งบรษัิทถอืหุน้ 100% 

1.  ลักษณะของรายการ บรษัิทฯ มกีารใหกู้ย้ืมเงินแก่  บริษัท  GROUP LEASE HOLDINGS PTE. 

LTD. 

 อัตราดอกเบี�ยคงที� 7.00 % 

     ระหว่างงวด 36.57 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.60  ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 36.78 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพิจารณารายการแลว้เห็นว่า การใหกู้ย้ืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธุรกจิในต่างประเทศ และมอีัตราดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบี�ยปกตซิ ึ�งบริษัทกูย้ืมจาก

ธนาคาร ซ ึ�งรายการดังกล่าวมคีวามจําเป็น ก่อใหเ้กดิประโยชนต์่อการดําเนนิธุรกจิของบรษัิท 

บุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน บรษัิท GL Finance Plc. 

ลักษณะความสัมพันธ์ บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกัน 

2.  ลักษณะของรายการ บรษัิทฯ มกีารใหกู้ย้มืเงนิแก่  บรษัิท   GL Finance Plc. 

 อัตราดอกเบี�ยคงที� 7.00 % 

     ระหว่างงวด 3.05 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.06  ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 3.07  ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพิจารณารายการแลว้เห็นว่า การใหกู้ย้ืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธุรกจิในต่างประเทศ และมอีัตราดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบี�ยปกตซิ ึ�งบริษัทกูย้ืมจาก

ธนาคาร ซ ึ�งรายการดังกล่าวมคีวามจําเป็น ก่อใหเ้กดิประโยชนต์่อการดําเนนิธุรกจิของบรษัิท 

บุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน บรษัิท เอ.พ.ีเอฟ. โฮลดิ�งส ์จํากัด 

ลักษณะความสัมพันธ์ ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของกลุ่มบรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 22.70 

1.  ลักษณะของรายการ บริษัทฯ มีการกูย้ืมเงินจาก บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ�งส์ จํากัด  อัตรา

ดอกเบี�ยคงที� 7.50 % 

     ระหว่างงวด 5 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.05  ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 0  บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพจิารณารายการแลว้เห็นว่า บริษัทมีความจําเป็นตอ้งทําการกูย้ืม

เงนิจากผูถ้อืหุน้เพื�อเสรมิสภาพคล่องในการดําเนนิกจิการเป็นการชั�วคราว เนื�องจากในขณะนั �น อยู่ระหว่างการ

ขออนุมัติสินเชื�อวงเงินใหม่จากธนาคาร นอกจากนี�รายการกูย้ืมเงินจากผูถ้ ือหุน้ดังกล่าว มีอัตราดอกเบี�ย

ใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบี�ยปกตซิ ึ�งบรษัิทกูย้มืจากธนาคาร แต่ไม่ตอ้งมหีลักประกัน ซ ึ�งรายการดังกล่าวเป็นไป

ตามลักษณะการประกอบธุรกจิโดยทั�วไปและก่อใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดต่อบรษัิทและมคีวามสมเหตุสมผลของ

อัตราดอกเบี�ย  ณ. ปัจจุบันไม่มกีารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอกี    
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Related Party Transactions  

 The financial statement of Group Lease Public Company Limited as of December 31, 

2012 and 2011 presents related transaction as follows : 

 

Related transaction between the company and related parties  

Related party transactions as at December 31, 2012 

 

 

Related party transactions as at December 31, 2011 

Related Company GROUP LEASE HOLDINGS PTE. LTD. 

Relationship Subsidiary company,  the company hold 100% of shares 

1.  Transaction The company provided short-term loan to  GROUP LEASE 
HOLDINGS PTE. LTD., fixed interest rate at 7.00% 

    Interim 36.57 million Baht, interest received amount 0.60 million Baht 

    Outstanding 36.78 million Baht 

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that the 
purpose of this transaction is to support the company’s business expansion in the foreign country 
with an interest rate close to the normal rate when the company borrow from the bank.  And 
this transaction is needed and for the highest benefit of the company’s business. 

Related Company GL Finance Plc. 

Relationship Related Party 

1.  Transaction The company provide short-term loan to  GL Finance Plc. 
, fixed interest rate at 7.00% 

    Interim 3.05 million Baht, interest received amount 0.06 million Baht 

    Outstanding 3.07 million Baht 

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that the 
purpose of this transaction is to support the company’s business expansion in the foreign country 
with an interest rate close to the normal rate when the company borrow from the bank.  And 
this transaction is needed and for the highest benefit of the company’s business. 

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. 
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ระหวา่งกนัระหวา่งบรษิทัยอ่ยกบับุคคลที�อาจมคีวามขดัแยง้  

 

รายการระหวา่งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

 

บุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน บรษัิท GL Finance Plc. 

ลักษณะความสัมพันธ์ บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกัน 

1.  ลักษณะของรายการ บรษัิทย่อย มกีารใหกู้ย้มืเงนิแก่  บรษัิท  GL Finance Plc. 

 อัตราดอกเบี�ยคงที� 6.00% - 9.00 % 

     ระหว่างงวด 20.43 ลา้นบาท มดีอกเบี�ยรับคดิเป็นจํานวนเงนิ  0.25  ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 20.54  ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพิจารณารายการแลว้เห็นว่า การใหกู้ย้ืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธุรกจิในต่างประเทศ และมอีัตราดอกเบี�ยใกลเ้คยีงกับอัตราดอกเบี�ยปกตซิ ึ�งบริษัทกูย้ืมจาก

ธนาคาร ซ ึ�งรายการดังกล่าวมคีวามจําเป็น ก่อใหเ้กดิประโยชนต์่อการดําเนนิธุรกจิของบรษัิท 

บุคคลที�มคีวามเกี�ยวโยงกัน บรษัิท GL Finance Plc. 

ลักษณะความสัมพันธ์ บรษัิทที�เกี�ยวขอ้งกัน 

2.  ลักษณะของรายการ บรษัิทย่อย มกีารจ่ายเงนิล่วงหนา้ค่าหุน้ แก่  บรษัิท   GL Finance Plc. 

     ระหว่างงวด 34.14 ลา้นบาท 

     ยอดคงคา้ง 34.14 ลา้นบาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพจิารณารายการแลว้เห็นว่า เป็นไปตามที�คณะกรรมการไดอ้นุมัติ

การเขา้ซื�อกจิการ GL Finance Plc. ในประเทศกัมพูชา แต่เนื�องจากขั �นตอนในการโอนหุน้ยังไม่เสร็จสิ�น จึง

ลงบัญชไีวใ้นลักษณะของ การจ่ายเงนิล่วงหนา้ค่าหุน้    
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Related transaction between subsidiary and related parties 

 

Related party transactions as at December 31, 2012 

 

 

Related Company GL Finance Plc. 

Relationship Related Party 

1.  Transaction Subsidiary company provide short-term loan to GL Finance Plc. 
, fixed interest rate from 6.00 – 9.00% 

    Interim 20.43 million Baht, interest received amount 0.25 million Baht 

    Outstanding 20.54 million Baht 

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that the 
purpose of this transaction is to support the company’s business expansion in the foreign country 
with an interest rate close to the normal rate when the company borrow from the bank.  And 
this transaction is needed and for the highest benefit of the company’s business. 

Related Company GL Finance Plc. 

Relationship Related Party 

2.  Transaction Share subscription payment in advance to GL Finance Plc. 

    Interim 34.14 million Baht 

    Outstanding 34.14 million Baht 

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that this 
transaction is in accordance with the Board of Director’s meeting approval to acquire GL Finance 
Plc. shares in Cambodia.  But shares transfer process is still not complete so in the financial 
statement shall be recorded as share subscription payment in advance.  
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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

 การทํารายการระหวา่งกนัเป็นความจําเป็นและมคีวามสมเหตสุมผลของการทาํรายการเพื�อกอ่ใหเ้กดิ

ประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นวา่ เป็นไปตามลักษณะของการดําเนิน

ธรุกจิโดยทั�วไป และบรษัิทไดจ้่ายคา่ตอบแทนในราคายตุธิรรม 

 

มาตรการหรอืข ั�นตอนการอนุมตักิารทํารายการระหวา่งกนั 

 หากบรษัิทมีการทํารายการระหว่างกนัโดยขึ�นอยูก่ับเหตผุลและความจําเป็นของบรษัิท จะตอ้งมีการ

เสนอรายละเอียดของรายการระหว่างกันดังกล่าวใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา โดยตอ้งมี

คณะกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุเพื�อพจิารณาและอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกันดว้ย ซึ�งรายการ

ระหว่างกนัดังกลา่วตอ้งปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ 

ประกาศ คําสั�ง หรือขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ�งผูท้ี�อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรอืมีสว่นไดส้ว่นเสยีในการทํารายการระหว่างกันจะไม่มีสทิธใินการออกเสยีงลงมตใินการทํา

รายการระหว่างกันนั�น ๆ 

 

นโยบายหรอืแนวโนม้การทํารายการระหวา่งกนั 

 คณะกรรมการบรษัิทไดต้ระหนักถงึผลกระทบของการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที�อาจมีความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และพยายามจะลดการทํารายการดังกลา่วลง โดยจะอนุมัตกิารทํารายการดังกลา่ว

เฉพาะรายการที�มีความจําเป็นและเป็นไปเพื�อผลประโยชน์สงูสดุของบรษัิทเทา่นั�น 

 

 สําหรับรายการระหว่างกันที�อาจเกดิขึ�นในอนาคตนั�น บรษัิทตอ้งกําหนดเงื�อนไขใหเ้ป็นไปตาม

ลักษณะการคา้โดยทั�วไปโดยอา้งองิกับราคาและเงื�อนไขที�เหมาะสม ซึ�งคณะกรรมการจะตอ้งปฏบัิตติาม

ระเบียบตา่งๆ ที�ไดก้ําหนดขึ�นรวมทั �งจะตอ้งไม่อนุมัตริายการใด ๆ ที�ตนหรอืบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื�นใดกับบรษัิทและจะตอ้งเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อ

พจิารณาและปฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ 

คําสั�ง หรอืขอ้กําหนดของสาํนักงานกํากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ / หรอื ตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทย ตลอดจนการปฏบัิตติามขอ้กาํหนดเกี�ยวกับการเปิดเผยขอ้มูลการทํารายการเกี�ยวโยง และการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายทรัพยส์นิของบรษัิท 

 

 หากมีรายการระหวา่งกนัของบรษัิทเกดิขึ�นกับบุคคลที�อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ มีสว่นได ้

เสียหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษัิทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห ้

ความเห็นเกี�ยวกับราคา อัตราคา่ตอบแทน รวมถงึความจําเป็นและความเหมาะสมของรายการที�จะเกดิขึ�น ใน

กรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความชาํนาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัที�อาจเกดิขึ�น บรษัิทจะใช ้

ผูเ้ชี�ยวชาญอสิระหรอืผูส้อบบัญชขีองบรษัิท เป็นผูใ้หค้วามเห็นเกี�ยวกับรายการระหว่างกันดังกลา่ว เพื�อนํา

ความเห็นไปประกอบการตัดสนิใจของคณะกรรมการ หรือ ผูถ้ือหุน้ ตามแต่กรณี ทั �งนี�บรษัิทจะเปิดเผย

รายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที�ไดร้ับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชขีองบรษัิท 
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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. 

 

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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ฐานะการเงนิและผลการดําเนนิการ 

Financial Position and Operating Results 

 

 งบการเงนิ 

สรุปรายงานการสอบบญัช ี

 ในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา บรษัิทตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรีบัอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็น

ในรายงานการตรวจสอบของบรษัิทสามารถสรปุไดด้ังนี� 

 

งบการเงนิ

ตรวจสอบ 

บรษิทั ผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตเลขที� 

ความเห็นของ

ผูส้อบบญัช ี

ปี 2555 บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากัด 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไม่มเีงื�อนไข 

ปี 2554 บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากัด 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไม่มเีงื�อนไข 

ปี 2553 บรษัิท สํานักงาน เอนิสท์ 

แอนด ์ยัง จํากัด 

นางสาวพมิพใ์จ มานติขจรกจิ 4521 ไม่มเีงื�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 

2012 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 4521 Unqualified 

2011 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 4521 Unqualified 

2010 Ernst and 

Young Office Limited 

Ms.Pimjai  Manitkajornkit 3516 Unqualified 
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งบดุลของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

Balance Sheet of Group Lease Public Co., Ltd. 

 

 งบการเงนิรวม 
Consolidated 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
Separate financial statement 

  
ปี 2555 
2012 

ปี 2555 
2012 

ปี 2554 
2011 

 ปี 2553 
2010 

  จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

สนิทรพัย ์
Assets 

  
            

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
Current assets 

  
            

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 
Cash and cash equivalents 14.36 0.41 10.89 0.31 187.96 8.06 0.87 0.03 
ลูกหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่น
ชาํระที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี – 
สุทธ ิ
Current portion of hire purchase 
and installment sales receivables, 
net 1,493.37 42.87 1,493.37 42.92 676.42 29.00 1,227.87 46.01 
สนิทรัพยร์อการขาย – สุทธ ิ
Assets foreclosed, net 18.62 0.53 18.62 0.54 15.42 0.66 17.48 0.66 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นและดอกเบี�ยคา้ง
รับ 
จากกจิการที�เก ี�ยวขอ้งกัน 
Short-term loan to and interest 
receivable from related parties 20.54 0.59 39.85 1.15 0 0.00 0 0.00 

เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 
Share subscription payment in 
advance 34.14 0.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 
Other Current Assets 125.92 3.62 125.92 3.62 54.48 2.34 72.11 2.70 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 
Total current assets 1,706.96 49.01 1,688.66 48.53 934.26 40.05 1,318.34 49.40 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
Non-current assets 

  
      

เงนิฝากประจําที�มภีาระคํ�าประกัน 

Pledged fixed deposit at 
financial institution 0.31 0.01 0.31 0.01 0.31 0.01 0.27 0.01 
เงนิลงทนุในบรษัิทย่อย 
Investment in subsidiary 
company 0 0.00 18.69 0.54 0 0.00 0 0.00 

ลูกหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่น
ชาํระที�ถงึกําหนด ชาํระเกนิกว่าหนึ�งปี 
– สุทธ ิ
Hire purchase and installment 
sales receivable – long-term 
portion 1,637.94 47.03 1,637.94 47.08 1,239.33 53.13 1,182.18 44.30 
ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ
Property, plant and equipment 55.82 1.60 55.82 1.60 56.30 2.41 59.03 2.21 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบญัช ี
Deferred tax assets 40.26 1.16 40.26 1.16 65.51 2.81 80.99 3.04 
สนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีนอื�น 
Other non-current assets 41.81 1.20 37.70 1.08 37.04 1.59 27.69 1.04 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
Total non – current assets 1,776.14 50.99 1,790.72 51.47 1,398.49 59.95 1,350.16 50.60 
รวมสนิทรพัย ์
Total assets 3,483.10 100.00 3,479.38 100.00 2,332.75 100.00 2,668.49 100.00 

 

หน่วย : ลา้นบาท / Unit : Million Baht 
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 หน่วย : ลา้นบาท / Unit : Million Baht 

 งบการเงนิรวม 
Consolidated 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
Separate financial statement 

  ปี 2555 
2012 

ปี 2555 
2012 

ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

  จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

หนี�สนิ 

Liabilities         
หนี�สนิหมนุเวยีน 

Current Liabilities         

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น
จากสถาบนัการเงนิ 

Bank overdrafts and short-
term loans from financial 
institutions 50.00 1.44 50.00 1.44 0 0.00 72.92 2.73 

เจา้หนี�การคา้ 

Trade accounts payable 14.42 0.41 14.42 0.41 3.30 0.14 3.80 0.14 
เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระ
ภายในหนึ�งปี 

Current portion of long-term 
loans 887.95 25.49 887.95 25.52 694.95 29.79 788.13 29.53 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลคา้งจ่าย 

Corporate income tax payable 30.53 0.88 30.22 0.87 46.02 1.97 63.52 2.38 

เจา้หนี�คา่เบ ี�ยประกัน 

Insurance payables 12.68 0.36 12.68 0.36 7.27 0.31 15.45 0.58 
ค่าใชจ้่ายคา้งจา่ย 

Accrued expenses 23.99 0.69 23.64 0.68 6.44 0.28 15.26 0.57 
ประมาณการหนี�สนิระยะสั �น 
    สํารองผลประโยชนพ์นกังาน 

Provision for short-term 
liabilities 
    Provision for employee 
compensation 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 

 
0 

 
0.00 18.65 0.70 

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 

Other Current Liabilities 17.34 0.50 17.17 0.49 21.56 0.92 22.47 0.84 

รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 

Total Current liabilities 1,036.91 29.77 1,036.08 29.78 779.55 33.42 1,000.20 37.48 
หนี�สนิไมห่มนุเวยีน 

Non-current liabilities           
 เงนิกูย้มืระยะยาว – สุทธจิากส่วนที�
ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 

Long-term loans, net of 
current portion 834.01 23.94 834.01 23.97 189.37 8.12 629.46 23.59 

ประมาณการหนี�สนิระยะยาว 
สํารองผลประโยชนพ์นักงาน 

Provision for long-term 
liabilities 
Reserve for long-term 
employee benefits 2.77 0.08 2.77 0.08 1.74 0.07 3.52 0.13 
 เงนิประกนัความเสยีหายตามสญัญา
เชา่ซื�อ 

Cash guarantee for damage 
on hire purchase agreements 2.32 0.07 2.32 0.07 2.43 0.10 3.00 0.11 
หนี�สนิภาษเีงนิไดร้อตัดบญัช ี

Deferred tax liabilities 19.28 0.55 19.28 0.55 10.20 0.44 21.76 0.82 

รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 

Total non-current 
liabilities 858.38 24.64 858.38 24.67 203.73 8.73 657.74 24.65 
รวมหนี�สนิ 

Total Liabilities 1,895.29 54.41 1,894.46 54.45 983.28 42.15 1,657.93 62.13 
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หน่วย : ลา้นบาท / Unit : Million Baht 

 งบการเงนิรวม 
Consolidated 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
Separate financial statement 

  ปี 2555 
2012 

ปี 2555 
2012 

ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

  จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

จาํนวนเงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวนเงนิ 

รอ้ยละ 
% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 
Shareholders’ equity         

ทนุที�ออกและชาํระแลว้ มูลค่าหุน้ละ 
5.00 บาท 
Issued and paid-up Capital of 
Baht 5 each 344.86 9.90 344.86 9.91 311.61 13.36 282.08 10.57 

ส่วนเกนิมูลค่าหุน้ 
Share premium 414.92 11.91 414.92 11.93 293.66 12.59 192.19 7.20 
เงนิรับล่วงหนา้คา่หุน้ 
Share subscription received in 
advance 19.64 0.56 19.64 0.56 149.50 6.41 0 0 
ใบสําคัญแสดงสทิธซิื�อหุน้สามัญ 
Warrants 2.22 0.06 2.22 0.06 2.01 0.09 4.38 0.16 

ส่วนทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์
Capital reserve for share-based 
payment transaction 0.86 0.02 0.86 0.02 0 0.00 0 0.00 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิที�
เป็นเงนิตราต่างประเทศ 
Exchange differences on 
translation of financial statements 
in foreign currency 

 
(1.24) 

 
(0.04) 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

กําไรสะสม 
Retained earnings         
  จัดสรรแลว้ สํารองตามกฎหมาย 
  Appropriated – statutory reserve 57.04 1.64 57.04 1.64 43.15 1.85 43.15 1.62 

  ยังไม่ไดจ้ัดสรร 
  Unappropriated 749.51 21.52 745.37 21.42 549.55 23.56 488.76 18.32 
รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 
Total shareholders’ equity 1,587.81 45.59 1,584.92 45.55 1,349.48 57.85 1,010.56 37.87 

รวมหนี�สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ 
Total liabilities and 
shareholders’ equity 3,483.10 100.00 3,479.38 100.00 2,332.75 100.00 2,668.49 100.00 
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งบกําไรขาดทนุ ของบรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd. 

 

 

หน่วย : ลา้นบาท / Unit : Million Baht 

 งบการเงนิรวม 
Consolidated 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
Separate financial statement 

 ปี 2555 
2012 

ปี 2555 
2012 

ปี 2554 
2011 

ปี 2553 
2010 

  
จาํนวน

เงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวน

เงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวน

เงนิ 
รอ้ยละ 

% 
จาํนวน

เงนิ 
รอ้ยละ 

% 

รายไดจ้ากการดําเนนิงาน 
Revenues             
รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผ่อน
ชาํระ 
Hire purchase interest and 
installment sales income 837.22 87.42 837.22 87.92 824.15 92.47 802.77 92.77 
รายไดอ้ื�น 
Other income 120.44 12.58 115.08 12.08 67.11 7.53 62.55 7.23 
รวมรายได ้
Total Revenues 957.66 100.00 952.30 100.00 891.26 100.00 865.32 100.00 

ค่าใชจ้่ายในการดําเนนิงาน 
Expenses         
ค่าใชจ้่ายในการใหบ้รกิารและบรหิาร 
Service and administrative 
expenses 249.37 26.04 248.46 26.09 136.29 15.29 186.58 21.56 
หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 
Bad debts and doubtful accounts 45.25 4.73 45.25 4.75 205.36 23.04 118.89 13.74 
ขาดทนุจากการจําหน่ายสนิทรัพยร์อ
การขาย 
Loss on disposals of foreclosed 
assets 140.25 14.65 140.25 14.73 132.60 14.88 118.81 13.73 

รวมค่าใชจ้่าย 
Total Expenses 434.88 45.41 433.96 45.57 474.25 53.21 424.28 49.03 
กําไรกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงนิและ
ภาษีเงนิได ้
Income before finance cost and 
income tax 522.79 54.59 518.34 54.43 417.01 46.79 441.03 50.97 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
Finance cost (63.00) (6.58) (63.00) (6.62) (74.66) (8.38) (75.03) (8.67) 
ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 
Income tax expenses (102.40) (10.69) (102.09) (10.72) (127.28) (14.28) (102.75) (11.87) 

กําไรสุทธสิําหรบังวด 
Profit for the year 357.38 37.32 353.24 37.09 215.08 24.13 263.25 30.42 
กําไรต่อหุน้ข ั�นพื�นฐาน (บาท) 
Basis earnings per share 
(Baht) 

5.19  5.13  3.65  4.67  
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อตัราสว่นทางการเงนิที�สําคญั 

Financial Ratio 

 งบการเงนิรวม 

Consolidated 

Financial 

Statements 

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

Separate Financial 

Statements 

 2012 

2555 

2012 

2555 

2011 

2554 

2010 

2553 

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากําไร 

Profitability Ratio 

    

อัตราดอกเบี�ยรับ (%) 

Yield Rate 
n/a 33.18 38.10 37.24 

อัตราดอกเบี�ยจ่าย (%) 

Interest Rate 
n/a 4.74 6.29 5.88 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี�ย (%) 

Net Yield Rate 
n/a 28.44 31.81 31.36 

อัตรากําไรสุทธ ิ(%) 

Net Profit Rate 
37.32 37.09 24.13 30.42 

อัตราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 

Return on Equity 
n/a 24.08 18.23 27.35 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการ

ดําเนนิงาน 

Efficiency Ratio 

    

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์(%) 

Return on Total Assets 
n/a 12.16 8.64 11.18 

อัตราการหมุนของสนิทรัพย์ (เท่า) 

Total Assets Turn Over Ratio (Times) 
n/a 0.33 0.36 0.37 

อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายการเงนิ 

Financial Policy Ratio 
    

อัตราส่วนหนี�สนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (เท่า) 

Ratio of Liability to Equity (times) 
1.19 1.20 0.72 1.62 

อัตราส่วนเงินใหกู้ต้่อเงนิกู ้(เท่า) 

Ratio of Total Receivable to Loan from 

(times) 

n/a 1.90 1.82 1.69 

อัตราการจ่ายเงนิปันผล (%) 

Dividend Rate 
n/a n/a 68.85 69.57 

อตัราสว่นคุณภาพสนิทรพัย ์

Asset Quality Ratio 
    

อัตราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญต่อสนิเชื�อรวม 

(%) 

Ratio of Allowance for Doubtful Debt to 

Total Receivable 

n/a 5.28 13.20 8.65 

อัตราส่วนเงินใหส้นิเชื�อที�หยุดรับรูร้ายไดต้่อ

สนิเชื�อรวม (%) 

Ratio of Non performing loan to Total 

Receivable 

n/a 3.26 5.76 4.80 
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คําอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

ปี 2555 เป็นปีแรกที�เร ิ�มมีการเขา้ซื�อบรษัิทฯ ในตา่งประเทศและจัดทํางบการเงนิรวม ดังนั�นในการ
วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบกบัผลการดําเนนิงานในปีที�ผา่นมา จงึใชเ้ฉพาะงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นหลัก ทั �งนี�
ความแตกตา่งระหว่างงบการเงนิเฉพาะกจิการ และ งบการเงนิรวมในปีนี�ยังมีนอ้ยมาก เนื�องจากเป็นชว่งที�
บรษัิทลกู เพิ�งเร ิ�มตน้ดําเนนิกจิการ 

 

ภาพรวมผลการดําเนนิงาน 

บรษัิทประกอบธรุกจิการใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตใ์นเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล และ
บางพื�นที�ในตา่งจังหวัด ซึ�งรายไดห้ลักมาจากการใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์ซึ�งมีระยะเวลาการผ่อนชําระคา่
งวดรถจักรยานยนตต์ามสัญญาเชา่ซื�อเฉลี�ยประมาณ 30 เดือน ในปี 2554  จํานวนรถจักรยานยนต์ที�จด
ทะเบียนใหม่ในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มีจํานวน 390,862 คัน โดยขยายตัวรอ้ยละ 3.32 จากปี 
2553  ซึ�งตํ�ากว่ าเป้าที�ผู ผ้ลิตคาดการณ์เอาไว ้โดยสาเหตุหลักคือการเก ิดอุทกภัยครั �งใหญ่ใน
กรงุเทพมหานครในชว่งไตรมาส 4 ทําใหค้วามตอ้งการซื�อหยดุชะงัก ขณะที�โรงงานของผูผ้ลติรายใหญ ่
ไดร้ับผลกระทบโดยตรงทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการผลติไดอ้ยา่งเต็มประสทิธภิาพ จนถงึชว่งไตรมาสแรก
ของปี 2555 

สําหรับปี 2555 จํานวนรถจักรยานยนตท์ี�จดทะเบยีนใหมใ่นกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล มีจํานวน 
464,230 คัน โดยเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 18.77 จากปี 2554 โดยสาเหตหุลักคอืการฟื�นตัวจากอุทกภัยครั �งใหญ่ใน
กรงุเทพมหานครในชว่งไตรมาส 4 ของปี 2554 และนโยบายตา่งๆ ของภาครัฐซึ�งกระตุน้การใชจ้่ายของ
ประชาชน เชน่ การปรับอัตราคา่แรงขั �นตํ�าเป็นตน้ 

สําหรับภาพรวมของอตุสาหกรรมรถจักรยายนตใ์นปี 2556 น่าจะขยายตัวไดเ้ล็กนอ้ยเมื�อเทยีบกับปี 
2555  จากนโยบายภาครัฐ โดยเฉพาะการลงทุนสรา้งสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศ ตลอดจน
นโยบายอื�นๆ ซึ�งน่าทําใหเ้กดิการหมนุเวียนของเศรษฐกจิ และเพิ�มกําลังซื�อใหก้บัประชาชนได ้แตอ่ยา่งไรก็
ตามสถานการณ์ในตา่งประเทศโดยเฉพาะอเมรกิาและยโุรป ซึ�งไม่สามารถกลับสูภ่าวะปกตไิดใ้นระยะเวลา
อันสั �น ยังคงเป็นปัจจัยที�ฉุดรั �งการเตบิโตของเศรษฐกจิโลก และสง่ผลกระทบถงึประเทศไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการสง่ออกซึ�งตอ้งมีการปรับตัวสงู 

ในปี 2555 บรษัิทมีการเตบิโตอยา่งรวดเร็วและตอ่เนื�อง ตั �งแตไ่ตรมาสที�สองเป็นตน้มา โดยในปี 
2554 บรษัิทมีบรษัิทมีลกูหนี�สนิเชื�อเชา่ซื�อสทุธเิทา่กับ 1,915.75 ลา้นบาทลดลงจากสิ�นปี 2553 คดิเป็น
รอ้ยละ 20.51 ขณะที�ปี 2555 บรษัิทมีลกูหนี�สนิเชื�อเชา่ซื�อสทุธเิทา่กบั 3,131.31 ลา้นบาทเพิ�มขึ�นจากสิ�นปี 
2554 คดิเป็นรอ้ยละ 63.45 และมีรายไดร้วมเพิ�มขึ�น โดยในปี 2554  บรษัิทมีรายไดร้วมเท่ากับ 891.26 
ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจากปี 2553 ซึ�งมีรายไดร้วม 865.32 ลา้นบาท คดิเป็นรายไดท้ี�เพิ�มข ึ�นรอ้ยละ 3 ขณะที�ปี 
2555 มีรายไดร้วมเทา่กบั 952.30 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 คดิเป็นรอ้ยละ 6.85 โดยมีรายละเอยีดดังนี�  
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Explanation and Analysis of Financial Position and Performance 

 

Year 2012 is the first year the company has started consolidated financial statements 

after acquired subsidiary company in foreign country in this year.  So to compare with financial 

report of the past, the company can compare only with separate financial statement.  Anyway 

between  consolidated and separate financial report still has not much different because the 

subsidiary company just start and has not so much transaction. 

 

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 30 months.  In the year 2011, the number of new registered motorcycle in Bangkok & 

Metropolitan were 390,862 units which was 3.32% increase 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. 

   In the year 2012, the amount of new motorcycles registration in Bangkok & Metropolitan 

were 464,230 units which was 18.77% increase from the year 2011.  The major factors are 

recovery from the flood in Bangkok on Q4/2011 and government policies which stimulate 

spending of the people such as adjustment of minimum wage.   

 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. 

 For the overall motorcycle industry situation of the year 2013,  possible to have a little 

bit expansion compare to the year 2012 from the government policy, especially investment for 

the mega project for the country’s infrastructure as well as other policies which lead to more  

economic turn over and increase people’s purchasing power.  However, economic situation in 

the foreign country such as America and European country cannot recover within a short 

period, would be a negative factor for the growth of world economy and has impact to 

Thailand, especially export industry, must have quite high adaptation. 

 In the year 2012, the company has rapid and continuous business growth from the 2nd 

quarter.  In the year 2011, net hire-purchase account receivable was 1,915.75 million Baht or a 

decrease of  20.51% from the end of 2010 while in 2012, it was 3,131.31 million Baht or 

increase 63.45% from the end of 2011.   For the year 2011, the total income was 891.26 

million Baht or an increase of 3% from the year 2010 while the year 2012, the total income was 

952.30 million Baht or an increase of 6.85% from the year 2011 as details below :  
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รายได ้

รายไดข้องบรษิทั 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

รายไดด้อกผลเช่าซื�อและ
ขายผ่อนชําระ 

837.22 87.92 824.15 92.47 802.77 92.77 

รายไดอ้ื�น 115.08 12.08 67.11 7.53 62.55 7.23 

รวม 952.30 100.00 891.26 100.00 865.32 100.00 

 

จากโครงสรา้งรายไดข้องบรษัิทประมาณรอ้ยละ 90 เป็นรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

โดยในปี 2554 รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชําระเทา่กับ 824.15 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 92.47 

ของรายไดร้วม) เพิ�มข ึ�นจากปี 2553 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ เทา่กบั 802.77 ลา้นบาท

หรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 2.66 จากการเตบิโตของลกูหนี�เชา่ซื�อในชว่งไตรมาส 4 ของปี 2553 และไตรมาส 

1 ของปี 2554 

สําหรับปี 2555 รายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระเทา่กบั 837.22 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

87.92 ของรายไดร้วม) เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ เทา่กบั 824.15 ลา้น

บาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 1.59 จากการเตบิโตของลกูหนี�เชา่ซื�อตั �งแตไ่ตรมาสสองของปี 

  ในปี 2554 บรษัิทมีรายไดอ้ื�นๆ เทา่กบั 67.11 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจากปี 2553 ซึ�งรายไดอ้ื�น ๆ 

เทา่กบั 62.55 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.30  สําหรบัปี 2555 บรษัิทมีรายไดอ้ื�นๆ เทา่กับ 115.08 ลา้น

บาท เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 คดิเป็นรอ้ยละ 71.49 โดยการเพิ�มขึ�นของรายไดอ้ื�นๆ นั�น สว่นใหญเ่กดิจากการ

ตดิตามลกูหนี�เดมิซึ�งไดต้ัดจําหนา่ยหนี�สญูไปแลว้  
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Revenues 

Company’s Revenue 
2012 2011 2010 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Million Baht 
% of total 
revenue 

Hire purchase interest 
and installment sales 
income 

837.22 87.92 824.15 92.47 802.77 92.77 

Other Incomes 115.08 12.08 67.11 7.53 62.55 7.23 

Total 952.30 100.00 891.26 100.00 865.32 100.00 

 

From the Company’s revenue structure, it shows that around 90% comes from hire 

purchase interest and installment sales incomes.  In the year 2011, the hire purchase interest 

and installment sales incomes were 824.15 million Baht (or 92.47% of total revenues) which  

increased 2.66% from the year 2010 which recorded 802.77 million Baht from the growth of 

the hire-purchase portfolio on the Q4/2010 and Q1/2011.. 

In the year 2012, hire purchase interest and installment sales incomes were 837.22 

million Baht (or 87.492 of total revenues) which increased from the year 2011 which recorded 

824.15 million Baht or an increase of 1.59% from the growth of the hire purchase portfolio from 

Q2/2012. 

In the year 2011, the Company’s other incomes were 67.11 million Baht which increased 

from the year 2010 which recorded the other incomes of 62.55 million Baht or an increase of 

7.30%.  As for 2012, other incomes were recorded at 115.08 million Baht which increased from 

the year 2011 by 71.49 % mainly from the bad debt recovery follow-up. 
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คา่ใชจ้า่ย 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นดอกเบี�ยและภาษเีงนิ
ไดน้ติบิุคคลของบรษิทั 

ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ
ของ

รายได้
รวม 

ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร 248.46 26.09 136.29 15.29 186.58 21.56 

ค่าใชจ้่ายหนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 45.25 4.75 205.36 23.04 118.89 13.74 

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพยส์ินรอการ
ขาย 140.25 14.73 132.60 14.88 118.81 13.73 

รวม 433.96 45.57 474.28 53.21 424.28 49.03 

 

คา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล ประกอบดว้ย 3 สว่นหลกัไดแ้ก ่

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร คา่ใชจ้า่ยหนี�สญูและหนี�สงสัยจะสญู และขาดทนุจากการจําหนา่ย

ทรัพยส์นิรอการขาย สําหรบัปี 2554  บรษัิทมีคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล

เทา่กบั 474.28 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 53.21 ของรายไดร้วม) เพิ�มข ึ�นจากปี 2553 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่น

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเทา่กบั 424.28 ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 11.78 

การเพิ�มขึ�นของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลสําหรบัปี 2554 โดยสาเหตุ

หลักมาจากการตั �งสํารองหนี�สงสัยจะสญูที�เพิ�มข ึ�นมาก จากมหาอุทกภัยในไตรมาส 4/2554 

สําหรับปี 2555  บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเทา่กับ 

433.96 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 45.57 ของรายไดร้วม) ลดลงจากปี 2554 ซึ�งคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้่าย

ทางการเงนิและภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเทา่กบั 474.28 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 8.50 การลดลงของ

คา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลสําหรบัปี 2555 มีสาเหตหุลักดงันี�  

- คา่ใชจ้า่ยหนี�สญูและหนี�สงสัยจะสญู ซึ�งประกอบดว้ย หนี�สญูและคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูทตีั �ง

เพิ�มข ึ�นระหวา่งงวด เมื�อเทยีบกบัปี 2554 ลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 77.96 ซึ�งการตั �งสํารองหนี�สงสยั

จะสญูลดลงมากจากการฟื�นตวัจากอุทกภัยในไตรมาส 4/2554,  สัดสว่นของลกูหนี�ใหม่ที�เพิ�ม

จํานวนมากขึ�น และประสทิธภิาพการตดิตามการชาํระหนี�ยังอยูใ่นเกณฑด์ ีนอกจากนั�นยงัรวมถงึ

ผลจากการที�บรษัิทฯ ไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชเีกี�ยวกบัอัตรารอ้ยละของการตั �งคา่

เผื�อหนี�สงสัยจะสญู เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์การดาํเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ในปัจจุบัน 

ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแบบทันทใีนไตรมาส 4 เป็นผลทําใหค้า่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูลดลงจํานวน 

35.9 ลา้นบาท 
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Expenses 

Expense before finance cost 
and income tax 

2012 2011 2010 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Million 
Baht 

% of 
total 

revenue 

Service and administrative 
expenses 248.46 26.09 136.29 15.29 186.58 21.56 

Bad debts and doubtful accounts 45.25 4.75 205.36 23.04 118.89 13.74 

Loss on disposals of foreclosed 
assets 140.25 14.73 132.60 14.88 118.81 13.73 

Total Expenses 433.96 45.57 474.28 53.21 424.28 49.03 

 

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 2011, the Company had expenses before finance cost and 

corporate income tax of 474.28 million Baht (or 53.21% of total revenues) which increased 

from the year 2010 which was 424.28 million Baht or increase of 11.78%, mainly from 

allowance for doubtful account provision increasing because of flood in Q4/2011. 

 For the year 2012, the Company’s expenses before finance cost and corporate income 

tax were recorded at 433.96 million Baht ( or 45.57% of the total revenues) which decreased 

from the year 2011 which had 474.28 million Baht or an decrease of 8.50%.  Decreasing of 

expenses before finance cost and corporate income tax for the year 2012 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 2011 or decreased by 

77.96 % because recovery from the flood in Q4/2011, increasing of new account 

receivable portion and still can maintain good collection performance.  This also 

included effect from changing of allowance for doubtful account provision criteria, to 

comply with the actual business circumstance.  The company applied this change in 

estimate prospectively in Q4/2012.  The effect of the change was to decrease 

allowance for doubtful accounts by a total of 35.9 million Baht. 
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– ขาดทนุจากการจําหน่ายทรัพยส์นิรอการขาย ซึ�งเกดิจากมลูคา่ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขายหักดว้ย

มูลคา่ทรัพยส์นิจากการประมูลขายทอดตลาด เพิ�มข ึ�นรอ้ยละ 5.77 เมื�อเทียบกับปี 2554 โดย

เมื�อพจิารณาอัตราสว่นการขาดทนุจากการจําหนา่ยทรัพยส์นิรอการขายตอ่ลกูหนี�เชา่ซื�อและผ่อน

ชําระ พบว่าสําหรับปี 2555 เทา่กับรอ้ยละ 4.24 ลดลงจาก ปี 2554 ซึ�งเทา่กับรอ้ยละ 6.01  ซึ�ง

หากพจิารณาอัตราสว่นการจําหนา่ยสนิทรัพยท์ี�ยดึตอ่รถยดึที�รอการขายในแตล่ะรอบบัญชพีบว่า

อัตราสว่นทรงตัวที�คา่เฉลี�ยประมาณรอ้ยละ 93 -95 สามารถแสดงรายละเอียดไดด้ังนี� 

 

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพยท์ี�ยดึต่อรถยดึที�รอการขาย 

หน่วย: คัน ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ทรัพยส์นิยกมาตน้งวด 626 698 301 

ทรัพยส์นิเพิ�มขึ�นระหว่างงวด 10,894 11344 11895 

ทรัพยส์นิยดึคนืรอการขาย 11,520 12042 12196 

ทรัพยส์นิที�ขายได ้ 10,685 11416 11498 

ทรัพยส์นิปลายงวด 835 626 698 

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพยท์ี�ยดึต่อ

รถยดึที�รอการขาย  
93% 95% 94% 

 

 

– คา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารเพิ�มข ึ�นในปี 2555 เมื�อเทยีบกับปี 2554 เนื�องจากการขยาย

สนิเชื�อเพิ�มข ึ�นอยา่งรวดเร็วและตอ่เนื�อง ขณะที�รายไดร้วมในปี 2555 เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 เพียง

เล็กนอ้ย เมื�อพจิารณาสัดสว่นของคา่ใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิารตอ่รายไดร้วมเพิ�มขึ�นจาก

รอ้ยละ 15.29 ในปี 2554 เป็นรอ้ยละ 26.09 ในปี 2555 
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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 5.77% 

compared to the year 2011.  When compared the ratio between the loss on 

disposals of foreclosed assets and the hire purchase receivables for the year 2012, 

the ratio was 4.24% decreased from the year 2011 which was 6.01%.  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 93-95%, detailed as follows:  

 

The Ratio of the selling of foreclosed assets to foreclosed assets for sale 

Unit : Unit 2012 2011 2010 

Balance at the beginning of period 626 698 301 

Unit increasing in the period 10,894 11344 11895 

Foreclosed Asset for Sales 11,520 12042 12196 

Units Sold  10,685 11416 11498 

Balance at the end of period 835 626 698 

the ratio of foreclosed asset to 
foreclosed asset for sell 

93% 95% 94% 

 

 

– Services and administrative expenses for the year 2012 increasing, compared to the 

year 2011 in order to support rapid and continuous business expansion while the 

total revenues of the year 2012 slightly increased from the year 2011.  The ratio of 

services and administrative expenses to total revenues increased from 15.29 % in 

the year 2011 to 26.09% in the year 2012. 
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ดอกเบี�ยจา่ย 

 

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

เทา่กบั 65.03  ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�น คดิเป็นรอ้ยละ 14.81 โดยแมว้า่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ

จะลดลงเหลอื 884 ลา้นบาทจาก 1,418 ลา้นบาท เนื�องจากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต์

ชะลอตวั แตเ่นื�องจากตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบันการเงนิเฉลี�ยเทา่กับรอ้ยละ 6.29 เพิ�มข ึ�นจากปี 2553 ซึ�ง

ตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบันการเงนิเฉลี�ยเทา่กับรอ้ยละ 5.88 จงึทาํใหด้อกเบี�ยจ่ายรวมเพิ�มขึ�น 

ในปี 2555 บรษัิทมีดอกเบี�ยจ่ายเทา่กบั 63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2554 ซึ�งดอกเบี�ยจา่ยเทา่กับ 

74.66 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 15.61 โดยแมว้า่เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิจะเพิ�มขึ�น

จาก 884 ลา้นบาทเป็น 1,722 ลา้นบาท เนื�องจากการขยายสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตท์ี�เพิ�มข ึ�นอยา่ง

รวดเรว็ แตเ่นื�องจากตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบันการเงนิเฉลี�ยเทา่กบัรอ้ยละ 4.74 ลดลงจากปี 2554 ซึ�ง

ตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบันการเงนิเฉลี�ยเทา่กับรอ้ยละ 6.29 จงึทาํใหด้อกเบี�ยจ่ายรวมลดลง 

 

 

กําไรสุทธ ิ

 

ในปี 2554 บรษัิทมีกาํไรกอ่นคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 417.01 ลา้นบาท ลดลง

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

หักตน้ทนุทางการเงนิแลว้บรษัิทมกีําไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิุคคล 342.36 ลา้นบาท ซึ�งลดลงจากปี 2553 ซึ�ง

กําไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลคอื 366 ลา้น โดยลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 6.46 แตห่ลงัจากหกัภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บุคคลแลว้ บรษัิทมีกาํไรสทุธใินปี 2554 เทา่กบั 215.08 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 ซึ�งกาํไรสทุธเิทา่กบั 

263.25 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 18.30 เนื�องจากในเดอืนธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรไีดม้มีตใิห ้

ปรบัลดอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และรอ้ยละ 20 ตั �งแตปี่ 2556 

เป็นตน้ไป และในเดอืนธันวาคมไดม้ีพระราชกฤษฎกีาประกาศลดอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลเพื�อใหเ้ป็นไป

ตามมตคิณะรฐัมนตรดีงักลา่ว สําหรับปี 2555 – 2557 บรษัิท ไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงอัตรา

ภาษีดงักลา่ว ในการคํานวณภาษีเงนิไดร้อตัดบัญช ี(รายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบขอ้ 13) 

ในปี 2555 บรษัิทมีกาํไรกอ่นคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและภาษีเงนิไดเ้ทา่กบั 518.34 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�น

จากปี 2554 คดิเป็นรอ้ยละ 24.30 ซึ�งสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของหนี�สญูและหนี�สงสยัจะสญู ทั �งนี�

รวมถงึผลจากการที�บรษัิทฯ ไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชเีกี�ยวกับอัตรารอ้ยละของการตั �งคา่เผื�อหนี�

สงสัยจะสญู เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ ในปัจจบัุน ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแบบ

ทันทใีนไตรมาส 4 เป็นผลทาํใหค้า่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูลดลงจํานวน 35.9 ลา้นบาท สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อ

ตัดบัญชสํีาหรบัปีปัจจบัุนลดลง 7.2 ลา้นบาท และกาํไรของปีปัจจุบันเพิ�มขึ�นสทุธ ิ28.7 ลา้นบาท 

 และเมื�อหกัตน้ทนุทางการเงนิแลว้บรษัิทมกีําไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 455.34 ลา้นบาท ซึ�ง

เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 ซึ�งกาํไรกอ่นภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลคอื 342.36 ลา้น โดยเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 33 

เมื�อหักภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลแลว้ บรษัิทมกีําไรสทุธใินปี 2555 เทา่กับ 353.24 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจาก

ปี 2554 ซึ�งกาํไรสทุธเิทา่กบั 215.08 ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 64.24 ทั �งนี�ในปี 2555 อัตราภาษี

เงนิไดน้ติบิคุคลไดถ้กูปรบัลดเหลอืรอ้ยละ 23 จากรอ้ยละ 30 ในปี 2554 ตามที�คณะรฐัมนตรไีดม้ีมตใิหป้รบั

ลดอัตราภาษีเงนิไดน้ติบิุคคลจากรอ้ยละ 30 เป็นรอ้ยละ 23 ในปี 2555 และรอ้ยละ 20 ตั �งแตปี่ 2556 เป็นตน้

ไป 
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Interest Expenses  

 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. 

For the year 2012, the Company had interest expenses 63 million Baht which 

decreased from 74.66 million Baht in the year 2011 or a decrease of 15.61%.  Although the 

long-term loan from financial institution increased to 1,722 million Baht from 884 million 

Baht due to expansion of the hire purchase portfolio but the cost of borrowing from the 

financial institution was an average of 4.74% decreased from the year 2011 which the 

average cost of 6.29% so the total interest expenses also decreased. 

 

Net Income 

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) 

In 2012, the net income before financial cost and income tax was 518.34 million Baht 

increasing from the year 2011 by 24.30% due mainly to decreasing of the bad debt and 

doubtful accounts.  This also included effect from changing of allowance for doubtful account 

provision criteria to comply with the actual business circumstance of the company.  The 

company applied this change in estimate prospectively in Q4/2012, the effect of the change 

was to decrease allowance for doubtful accounts by a total of 35.9 million Baht, decrease 

deferred tax assets for the year by 7.2 million Baht and increase profit for the year by 28.7 

million Baht. 

And after deduct finance cost, the company has profit before tax 455.34 million Baht, 

increase from 342.36 of the year 2011 33%. 

After corporate income tax, the company has net profit of the year 2012 353.24 

million Baht increase from 215.08 million Baht of the year 2011 64.24%.  (in 2012 corporate 

tax was adjust to 23% from 30% in 2011 to comply with the resolution of the cabinet to 

decrease tax rate to 23% in the year 2012 and 20% from the year 2013. 
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อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร 

   หน่วย : รอ้ยละ 

Effective Interest Rate ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  อัตราดอกเบี�ยรับ 33.18 38.10 37.24 

  อัตราดอกเบี�ยจ่าย 4.74 6.29 5.88 

  ส่วนต่างอัตราดอกเบี�ย 28.44 31.81 31.36 

  อัตรากําไรสุทธ ิ 37.09 24.13 30.42 

 

 

กําไรสุทธติอ่หุน้ 

ณ. สิ�นปี 2554 บรษัิทมกีําไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 215.08 ลา้นบาท มีหุน้สามัญที�ออกและเรยีก

ชําระแลว้เต็มจํานวน 62.32 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 3.65 บาทตอ่หุน้ (จํานวนหุน้

สามัญถัวเฉลี�ยเทา่กับ  58.93 ลา้นหุน้) ลดลงรอ้ยละ 18.30 เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2553 

ในระหว่างปี 2555 ที�ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯไดม้ีมตเิกี�ยวกับทนุเรอืนหุน้ของบรษัิทฯดังนี� 

1) อนุมัตกิารออกใบสําคัญแสดงสทิธทิี�จะซื�อหุน้สามัญของบรษัิทฯ (GL-W2) ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิ 

จํานวน 23.0 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคัญแสดงสทิธดิังกลา่วมีอาย ุ2 ปี โดย

มีอัตราการใชส้ทิธคิอื ใบสําคัญแสดงสทิธ ิ1 หน่วยมีสทิธซิื�อหุน้สามัญได ้1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธ ิ

35 บาทตอ่ 1 หุน้สามัญ และมีระยะเวลาการใชส้ทิธทิกุ ๆ ส ิ�นไตรมาส  

2) อนุมัตใิหล้ดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯจากทนุจดทะเบียนเดมิ 456.9 ลา้นบาท เป็น 352.4 ลา้น

บาท โดยวธิตีัดหุน้สามัญจดทะเบียนที�ยังมไิดนํ้าออกจําหน่าย หลังจากสํารองไวเ้พื�อรองรบัการใช ้

สทิธขิองใบสําคัญแสดงสทิธทิี�ยังไม่หมดอาย ุและการเพิ�มทนุแบบมอบอํานาจทั�วไป (General 

Mandate) 

3) อนุมัตกิารเพิ�มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯจากทุนจดทะเบียนเดมิ 352.4 ลา้นบาท เป็น 570.4 

ลา้นบาท เพื�อรองรับการใชส้ทิธติามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ(GL-W2) จํานวน 23.0 ลา้นหุน้ และการ

เพิ�มทนุจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) จํานวน 20.6 ลา้นหุน้ 

4) อนุมัตใิหแ้กไ้ขเพิ�มเตมิหนังสือบรคิณห์สนธขิองบรษัิทฯ โดยลดทุน/เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 

570.4 ลา้นบาท 

 

ณ. สิ�นปี 2555 บรษัิทมกีําไรสทุธหิลังภาษีจํานวน 353.24 ลา้นบาท มีหุน้สามัญที�ออกและเรยีก

ชําระแลว้เต็มจํานวน 68.97 ลา้นหุน้ มูลคา่หุน้ละ 5.00 บาท กําไรตอ่หุน้คดิเป็น 5.13 บาทตอ่หุน้ (จํานวนหุน้

สามัญถัวเฉลี�ยเทา่กับ  68.91 ลา้นหุน้) เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 40.45  เมื�อเปรยีบเทยีบกบัปี 2554 
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Profitability Ratio 

               unit : % 

Effective Interest Rate 2012 2011 2010 

Yield Rate 33.18 38.10 37.24 

Interest Rate 4.74 6.29 5.88 

Net Yield Rate 28.44 31.81 31.36 

Net Profit rate 37.09 24.13 30.42 

 

Earnings per share 

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.  

 

 

 Within the year 2012 the Extraordinary Shareholders Meeting has resolutions about the 

company’s capital as follow :  

1.) Approve issuance of warrant to buy the company’s ordinary shares (GL-W2) to existing 

shareholders amount 23 million units with the offering price 0.10 Baht per share, 2 

years term, exercise ratio 1 warrant per 1 ordinary share with the exercise price 35 

Baht.  Exercise period is at the end of each quarter. 

2.) Approve decreasing registered capital from 456.9 million Baht to 352.4 million Baht by 

cutting registered capital which have not paid up yet, after reserved for exercising of 

warrant which not expire and for General Mandate.     

3.) Approve increasing registered capital from 352.4 million Baht to 570.4 million Baht, 

reserve for GL-W2 exercising 23 million shares and for General Mandate 20.6 million 

shares. 

4.) Approve amendment of the company’s memorandum of association according to 

decreasing/ increasing to registered capital 570.4 million Baht. 

 

As at the end of 2012, the Company operated a net profit after tax of 353.24 million 

Baht divided into 68.97 million ordinary shares and fully paid up at 5 Baht par value each or an 

earning per share of 5.13 Baht per share ( the average ordinary share of 68.91 million shares) 

which was 40.45 % increasing when compared to the year 2011. 
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ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรพัยร์วม 

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

สนิทรัพยร์วม 2,668.49 ลา้นบาทเป็นจํานวน 335.74 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 12.58 โดยมีลกูหนี�

ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระเป็นสนิทรพัยห์ลกัเป็นจํานวน 1,915.75 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

82.12 ของสนิทรพัยร์วม) ลดลงจากสิ�นปี 2553 ซึ�งลกูหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระสทุธเิทา่กบั 

2,410.05 ลา้นบาทเป็นจํานวน 494.30 ลา้นบาทหรอืลดลงคดิเป็นรอ้ยละ 20.51 

ณ สิ�นปี 2555 บรษัิทมีสนิทรัพยร์วม เป็นจํานวน 3,479.38 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจากสิ�นปี 2554 ซึ�งมี

สนิทรัพยร์วม 2,332.75 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,146.63 ลา้นบาทหรอืเพิ�มขึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 49.15 โดยมี

ลกูหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระเป็นสนิทรัพยห์ลกัเป็นจํานวน 3,131.31 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ยละ 

90.00 ของสนิทรัพยร์วม) เพิ�มข ึ�นจากสิ�นปี 2554 ซึ�งลกูหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระสทุธเิทา่กบั 

1,915.75 ลา้นบาทเป็นจํานวน 1,215.56 ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 63.45 

 

คุณภาพลกูหนี�และการต ั�งสํารองหนี�สงสยัจะสญู 

บรษัิทตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูของลกูหนี�เชา่ซื�อและขายผ่อนชําระซึ�งเป็นลูกหนี�ของการดําเนิน

ธรุกจิหลักของบรษัิท ณ. สิ�นปี 2555  2554 และ 2553 ดังตอ่ไปนี� 

 

ลูกหนี�เช่าซื�อและขายผ่อนชําระ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 

อายุของลูกหนี�คา้งชาํระ ยอดลกูหนี�และรายไดค้า้ง
รับหลังหกัดอกผลเชา่ซื�อ

และขายผ่อนชาํระ
ภาษีมูลค่าเพิ�มและเงนิ
ประกันความเสยีหาย 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ ค่าเผื�อหนี�สงสัย
จะสูญ 

(ลา้นบาท) 

อัตรารอ้ยละของค่า
เผ ื�อหนี�สงสัยจะสญู 

ลูกหนี�ยังไม่ถงึกําหนดชาํระ 2,736.07 82.76 26.04 1.00 

คา้งชาํระ 1 งวด 189.37 5.73 18.55 10.00 

คา้งชาํระ 2-3 งวด 200.12 6.05 39.40 20.00 

คา้งชาํระ 4-6 งวด 119.09 3.60 47.11 40.00 

คา้งชาํระ 7-9 งวด 37.95 1.15 22.62 60.00 

คา้งชาํระ 10-12 งวด 10.58 0.32 8.44 80.00 

คา้งชาํระมากกว่า 12 งวด 12.69 0.38 12.39 100.00 

รวม 3,305.85 82.76 174.54 5.28 
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Financial Position 

Assets  

 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%. 

As at the end of 2012, the Company had a total assets of 3,479.38 million Baht which 

increased from the total assets of 2,332.75 million Baht of the end of 2011 or the decrease 

of 1,146.63 million Baht or 49.15%.   Motorcycle hire purchase and installment sales 

receivables which were the main assets were recorded at 3,131.31 million Baht (or 90% of 

total assets) which increased from the year 2011 which had 1,915.75 million Baht by 

1,215.56 million Baht or increase of 63.45%. 

 

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 2012, 2011, and 2010 

as follow :  

 

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2012 

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 2,736.07 82.76 26.04 1.00 

Past due 1 installments 189.37 5.73 18.55 10.00 

Past due 2-3 installments 200.12 6.05 39.40 20.00 

Past due 4-6 installments 119.09 3.60 47.11 40.00 

Past due 7-9 installments 37.95 1.15 22.62 60.00 

Past due 10-12 installments 10.58 0.32 8.44 80.00 

Past due over 12 installments 12.69 0.38 12.39 100.00 

Total 3,305.85 82.76 174.54 5.28 
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ลูกหนี�เช่าซื�อและขายผ่อนชําระ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2554 

อายุของลูกหนี�คา้งชําระ ยอดลูกหนี�และรายได ้
คา้งรับหลังหักดอกผล
เช่าซื�อและขายผ่อน
ชําระภาษีมูลค่าเพิ�ม
และเงนิประกันความ

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะ
สูญ 

(ลา้นบาท) 

อัตรารอ้ยละของค่า
เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี�คา้งชําระไม่เกนิ 1 งวด 1,675.67 75.92 16.38  1.00  

คา้งชําระ 2-3 งวด 258.69 11.72 5.10  2.00  

คา้งชําระ 4-6 งวด 164.45 7.45 162.71  100.00  

คา้งชําระ 7-12 งวด 87.23 3.95 86.52  100.00  

คา้งชําระมากกว่า 12 งวด 21.01 0.95 20.59 100.00 

รวม 2,207.05 100.00 291.30 13.20 

 

 

ลูกหนี�เช่าซื�อและขายผ่อนชําระ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2553 

อายุของลูกหนี�คา้งชําระ ยอดลูกหนี�และรายได ้
คา้งรับหลังหักดอกผล
เช่าซื�อและขายผ่อน
ชําระภาษีมูลค่าเพิ�ม
และเงนิประกันความ

เสยีหาย 
(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะ
สูญ 

(ลา้นบาท) 

อัตรารอ้ยละของค่า
เผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

ลูกหนี�คา้งชําระไม่เกนิ 1 งวด 2,240.33 84.91 21.73  1.00  

คา้งชําระ 2-3 งวด 192.20 7.29 3.78  2.00  

คา้งชําระ 4-6 งวด 112.24 4.25 110.68  100.00  

คา้งชําระ 7-12 งวด 70.19 2.66 69.17  100.00  

คา้งชําระมากกว่า 12 งวด 23.42 0.89 22.99 100.00 

รวม 2,638.39 100.00 228.34 8.65 
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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 

 

 

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2010 

Aging of Hire – Purchase 
Accounts Receivable 

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

% Allowance for 
doubtful debt 
(Million Baht) 

% Allowance for 
doubtful debt 

Not exceed one 
installment 

2,240.33 84.91 21.73  1.00  

Past due 2-3 installments 192.20 7.29 3.78  2.00  

Past due 4-6 installments 112.24 4.25 110.68  100.00  

Past due 7-12 installments 70.19 2.66 69.17  100.00  

Past due over 12 
installments 

23.42 0.89 22.99 100.00 

Total 2,638.39 100.00 228.34 8.65 
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ความเหมาะสมของการต ั�งคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

บรษัิทฯ ไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชเีกี�ยวกบัอัตรารอ้ยละของการตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะ

สญู เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารดําเนนิธรุกจิของบรษัิทฯในปัจจุบัน ซึ�งเป็นการเปลี�ยนแบบทันทใีน

ไตรมาส 4 เป็นผลทาํใหค้า่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูลดลงจํานวน 35.9 ลา้นบาท สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อตัดบัญชี

สําหรับปีปัจจบัุนลดลง 7.2 ลา้นบาท และกาํไรของปีปัจจบัุนเพิ�มข ึ�นสทุธ ิ28.7 ลา้นบาท 

แนวทางในการปรับเกณฑก์ารประมาณการคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูมีรายละเอียดดังตอ่ไปนี� 

 

แนวทางการปรบัเกณฑก์ารประมาณการคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

 เกณฑก์ารต ั�งสํารองคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญของ GL ในปจัจุบนั 

o แนวทางการตั �งสาํรองคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูของ GL ในปัจจบัุน เร ิ�มใชก้บังบการเงนิในปี 

2548 โดยอา้งองิจากประกาศของ กลต. ที� กลต.ชส.(ว) 2/2547 เรื�อง ความเห็นเกี�ยวกบั

การตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูของธรุกจิ consumer finance ตามที�สมาคมนักบัญชแีละ

ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย ไดใ้หค้วามเห็นตอ่กลต. ตามหนังสอืที� สน. 

111/2547 เรื�อง การตั �งคา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูของธรุกจิ consumer finance ลงวันที� 23 

เมษายน 2547 

 

 ความไมส่อดคลอ้งของการต ั�งสํารอง กบัสถานการณ์การดาํเนนิธุรกจิในปจัจุบนั 

o ความไมส่อดคลอ้งตอ่ธรรมชาตขิองการดําเนนิธรุกจิ  หลักเกณฑก์ารตั �งสาํรองดงักลา่วเป็น

การพจิารณาถงึลกัษณะของธรุกจิ consumer finance โดยทั�วไป ซึ�งคอ่นขา้งจะแตกตา่ง

อยา่งชัดเจนจากธรุกจิของบรษัิทฯ เนื�องจากธรุกจิใหเ้ชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์ มี

รถจักรยานยนต ์ เป็นหลกัประกัน ขณะที�ธรุกจิ consumer finance ในความหมายทั�วไป จะ

ไม่คํานงึถงึมูลคา่ของหลกัประกัน นอกจากนั�นในการตดิตามการชําระหนี� จะตอ้งเป็นไปตาม

กฎระเบียบของ สคบ. ซึ�งการควบคมุจะมผีลถงึการกาํหนดกรอบเวลา และแนวทางที�จะตอ้ง

ปฏบัิตติอ่ลกูหนี�ในแตล่ะระดบัการคา้งชาํระ ทาํใหเ้กณฑก์ารตั �งสาํรองในปัจจบัุนอาจไม่

สอดคลอ้งกบัแนวปฏบัิตติอ่ลกูหนี�ในแตล่ะระดบัของการคา้งชําระ ตามสถานการณ์ที�แทจ้รงิ

ของการดาํเนนิธรุกจิ เชน่ เกณฑก์ารตั �งสาํรอง 100% เมื�อลกูหนี�คา้งชาํระเกนิกว่า 3 งวด 

ซึ�งในความเป็นจรงิ บรษัิทฯ ยงัคงไดร้ับการชาํระคา่งวดจากลกูหนี� อกีทั �งในทางปฏบัิต ิกวา่

ที�จะสามารถยดึหลักประกันเพื�อดาํเนนิการประมูลขายไดนั้�น ตอ้งใชเ้วลากวา่ 6 เดอืน เป็น

ตน้ 

o ความไมส่อดคลอ้งตอ่สถานการณข์องการดาํเนนิธรุกจิในปัจจบัุน  เนื�องจากในชว่ง

ระยะเวลาที�ผ่านมา บรษัิทฯ มกีารขยายสนิเชื�อรถจักรยานยนต ์ อยา่งรวดเร็วและตอ่เนื�อง 

เป็นเวลาเกอืบหนึ�งปี ซึ�งสง่ผลใหป้รมิาณลกูหนี�มจํีานวนเพิ�มขึ�นมากในระยะเวลาอันสั �น ซึ�ง

แนวทางการตั �งสาํรองดงักลา่ว ทาํใหเ้กดิความคลาดเคลื�อนในการนําเสนอสถานะทางการ

เงนิของบรษัิทฯ มากกวา่ในอดตี และมีแนวโนม้จะทาํใหเ้กดิความคลาดเคลื�อนมากขึ�น

เรื�อยๆ ภายใตน้โยบายการดําเนนิธรุกจิที�ยังคงรกัษาระดับการเตบิโตอยา่งตอ่เนื�อง 
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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. 

 During the year, the Company changed its accounting estimates to comply with the 

actual business circumstance of the company.  The Company applied this change in estimate 

prospectively in Q4/2012.  The effect of the change was to decrease allowance for doubtful 

accounts by a total of 35.9 million Baht, decrease deferred tax assets for the year by 7.2 million 

Baht, and increase profit for the year by 28.7 million Baht.  

Review of Criteria for Allowance for Doubtful Account Provision process has detail as 

follows : 

 

Review of Criteria for Allowance for Doubtful Account Provision 

 Existing criteria for allowance for doubtful account provision 

o Existing guide line for provision for allowance for doubtful account has been 

applied from the year 2005 base on an announcement from SEC at Kor Lor Tor. 

Chor Sor. (Wor) 2/2004 which referred to Federation of Accounting Professions 

document Sor Nor. 111/2004 commencing on the provision for allowance for 

doubtful account of the Consumer Finance date April 23rd, 2004. 

 

 Mismatch between the criteria for allowance for doubtful account provision 

and actual business circumstance  

o Mismatch to the nature of business This existing criteria for allowance for 

doubtful account provision relies on characteristic of general Consumer Finance 

business which is definitely different from the company’s business because 

motorcycle hire-purchase business has motorcycle as a collateral but Consumer 

Finance in general, does not care for the collateral value.  Moreover for the 

collection, the company must comply with the Consumer Protection Act and 

Regulation which has impact to the timeframe and execution to the account 

receivable of each overdue level.  So this existing criteria may not be appropriate 

to the practical operation of each account receivable overdue level, for example 

to reserve 100% when account receivable has more than 3 months overdue 

which actually the lessee still has the  potential to pay for an installment. 

Furthermore, practically to repossess a motorcycle and sell in auction, it may 

take up to over 6 months to finish the process. 

 

o Mismatch to the present business situation 

Due to rapid and continuous business expansion over the past 1 year,  the 

amount of  account receivable has much increased in the short period so this 

existing criteria could be lead to the more distorted financial report compared to 

the past, and has tendency to have more distortion in the future under this 

continuous growing business policy. 
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 แนวทางดําเนนิการ 

o ระยะเวลา  ตามที�คณะกรรมการไดต้ดิตามรายงานทางการเงนิ รวมถงึแนวทางการตั �งสํารอง

หนี�สงสัยจะสญูของบรษัิทฯ ตั �งแตต่น้ปี 2555 คณะกรรมการยังไม่ผลกระทบที�ชัดเจน จาก

การตั �งสาํรองที�ไม่สอดคลอ้งกบัธรรมชาตขิองธรุกจิ สําหรับรายงานทางการเงนิในไตรมาส 

1, 2 และ 3  เนื�องจากการเพิ�มจํานวนการปลอ่ยสนิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนตต์อ่เดอืนเป็น

จํานวนมากนั�น ไดเ้ร ิ�มในเดอืนพฤษภาคม 2555 ดังนั�นการตั �งสาํรองหนี�สงสัยจะสญู จะเร ิ�ม

สง่ผลกระทบอยา่งมีนัยสําคัญประมาณเดอืนตลุาคม 2555 (4 เดอืนหลงัจากการปลอ่ย

สนิเชื�อจงึจะตั �งสาํรอง 100%) ซึ�งสง่ผลใหร้ายงานทางการเงนิ ไม่สามารถสะทอ้นสภาพที�

แทจ้รงิของการดาํเนนิธรุกจิได ้ จงึเห็นควรใหพ้จิารณาการปรบัเกณฑก์ารตั �งสํารองหนี�สงสัย

จะสญูใหม ่ สําหรับรายงานทางการเงนิในไตรมาส 4 ของปี 2555 เพื�อใหร้ายงานทางการ

เงนิสามารถแสดงถงึสถานะทางการเงนิของบรษัิทฯ ไดใ้กลเ้คยีงความเป็นจรงิมากที�สดุ 

 

o ศกึษาความเป็นไปไดใ้นการปรับเกณฑ ์ โดยเปรยีบเทยีบขอ้มูลในอดตี 4 ปียอ้นหลงั ดงันี� 

 อัตราสว่นรอ้ยละการตั �งสํารองหนี�สงสยัจะสญูตอ่ลกูหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขาย

ผ่อนชาํระ(ตารางที� 1) 

 อัตราการสญูเสยีเฉลี�ย 

(ตารางที� 2) 
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 Process to review criteria for allowance for doubtful account provision  

o Timing  GL’s BOD has followed up GL’s financial reports included provision for 

the allowance for doubtful from the beginning of the year 2012.  The BOD 

cannot see the clear distortion impact from the provision for the allowance for 

doubtful account to the financial reports of Q1 – Q3 because rapid increasing of 

the new motorcycle hire-purchase account receivable has started on May 2012 

so the distortion from un-realistic provision of allowance for doubtful account 

significantly impacted to the financial reports from October 2012 (around 4 

months from contract date).  Resulting that the financial reports do not reflect 

the real business situation.  So the BOD agrees that the company should 

consider to review criteria for allowance for doubtful account provision for the 

financial report from Q4/2012 to represent the company’s correct financial 

position. 

 

o Study the possibility to change criteria   by compare the historical data 4-5 years 

backward of : 

 The percentage of allowance for doubtful account compare to Account 

receivables 

(Appendix, Table1) 

 Loss Ratio 

(Appendix, Table2) 
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ตาราง1: อัตราส่วนรอ้ยละการตั �งสํารองหนี�สงสัยจะสูญต่อลูกหนี�ตามสัญญาเชา่ซื�อและขายผ่อนชาํระ 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

ลูกหน ี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ (รวม) 1,727.36    1,918.75    2,156.70    2,266.03    2,192.70    2,113.32    2,045.02    2,087.61    2,181.93    2,368.90    2,516.27    2,638.39    2,655.81    2,495.67    2,358.52    2,207.05    2,176.22    2,470.86    2,808.11    

ค่าเผื�อหน ี�สงสัยจะสูญ 89.04        97.73        111.11      135.16      160.63      178.36      180.56      186.30      188.22      206.99      215.11      228.34      241.54      266.11      285.63      291.30      283.78      272.41      242.53

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซ ื�อและขายผ่อนชําระ - สุทธิ 1,638.32    1,821.02    2,045.59    2,130.86    2,032.06    1,934.96    1,864.46    1,901.31    1,993.72    2,161.91    2,301.15    2,410.05    2,414.27    2,229.56    2,072.89    1,915.75    1,892.44    2,198.45    2,565.58    

% ค่าเผ ื�อหน ี�สงสยัจะสูญ 5.15% 5.09% 5.15% 5.96% 7.33% 8.44% 8.83% 8.92% 8.63% 8.74% 8.55% 8.65% 9.09% 10.66% 12.11% 13.20% 13.04% 11.02% 8.64%

2554 255525522551 

(หน่วย : ลา้นบาท )

2553

 
 

 

 
ตาราง2: อัตราการสูญเสยีเฉลี�ย 

 

อตัราการสูญเสีย

หนี�สูญ 161,683,081.15     170,524,951.16     153,551,326.47     148,615,458.47     142,405,750.16     79,273,056.40       75,837,513.08       73,421,190.08       76,836,427.88       81,002,517.10       82,834,686.99       80,203,306.42       71,258,685.47       

ม.ค.'55 - ธ.ค.'55 ต.ค.'54 - ก.ย.'55 ก.ค.'54 - ม.ิย.'55 เม.ย.'54 - ม.ีค.'55 ม.ค.'54 - ธ.ค.'54 ต.ค.'53 - ก.ย.'54 ก.ค.'53 - ม.ิย.'54 เม.ย.'53 - ม.ีค.'54 ม.ค.'53 - ธ.ค.'53 ต.ค.'52 - ก.ย.'53 ก.ค.'52 - ม.ิย.'53 เม.ย.'52 - ม.ีค.'53 ม.ค.'52 - ธ.ค.'52
สญัญาใหม่ 9,348,988,311.50  8,698,487,739.84  8,166,387,327.67  8,126,830,461.69  8,167,379,343.20  8,247,415,811.95  8,282,549,186.80  7,973,351,586.60  7,485,446,071.56  6,952,322,289.76  6,367,165,018.61  5,894,744,908.92  5,435,753,236.92  

ต.ค.'52 - ก.ย.'55 ก.ค.'52 - ม.ิย.'55 เม.ย.'52 - ม.ีค.'55 ม.ค.'52 - ธ.ค.'54 ต.ค.'51 - ก.ย.'54 ก.ค.'51 - ม.ิย.'54 เม.ย.'51 - ม.ีค.'54 ม.ค.'51 - ธ.ค.'53 ต.ค.'50 - ก.ย.'53 ก.ค.'50 - ม.ิย.'53 เม.ย.'50 - ม.ีค.'53 ม.ค.'50 - ธ.ค.'52 ต.ค.'49 - ก.ย.'52
1.73% 1.96% 1.88% 1.83% 1.74% 0.96% 0.92% 0.92% 1.03% 1.17% 1.30% 1.36% 1.31%

อตัราการสูญเสียเฉลี�ย:

ม.ค.'09 - ธ.ค.'12 452,183,944.66     

ต.ค.'06 - ก.ย.'12 14,784,741,548.42 3.06%
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Table1: The percentage of allowance for doubtful account compare to Account receivables 
 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Hire purchase and installment sales receivables (Total) 1,727.36    1,918.75    2,156.70    2,266.03    2,192.70    2,113.32    2,045.02    2,087.61    2,181.93    2,368.90    2,516.27    2,638.39    2,655.81    2,495.67    2,358.52    2,207.05    2,176.22    2,470.86    2,808.11    

Allowance for Doubtful Account 89.04        97.73        111.11      135.16      160.63      178.36      180.56      186.30      188.22      206.99      215.11      228.34      241.54      266.11      285.63      291.30      283.78      272.41      242.53

Hire purchase and installment sales receivables - Net 1,638.32    1,821.02    2,045.59    2,130.86    2,032.06    1,934.96    1,864.46    1,901.31    1,993.72    2,161.91    2,301.15    2,410.05    2,414.27    2,229.56    2,072.89    1,915.75    1,892.44    2,198.45    2,565.58    

% Allowance for Doubtful Account 5.15% 5.09% 5.15% 5.96% 7.33% 8.44% 8.83% 8.92% 8.63% 8.74% 8.55% 8.65% 9.09% 10.66% 12.11% 13.20% 13.04% 11.02% 8.64%

(unit : million Baht )

2010 2011 201220092008

 
 
 
Table2: Loss Ratio 
 

Estimate loss ratio

Bad Debt 161,683,081.15     170,524,951.16     153,551,326.47     148,615,458.47     142,405,750.16     79,273,056.40       75,837,513.08       73,421,190.08       76,836,427.88       81,002,517.10       82,834,686.99       80,203,306.42       71,258,685.47       

Jan'12 - Dec'12 Oct'11 - Sep'12 Jul'11 - Jun'12 Apr'11 - Mar'12 Jan'11 - Dec'11 Oct'10 - Sep'11 Jul'10 - Jun'11 Apr'10 - Mar'11 Jan'10 - Dec'10 Oct'09 - Sep'10 Jul'09 - Jun'10 Apr'09 - Mar'10 Jan'09 - Dec'09
New contract 9,348,988,311.50  8,698,487,739.84  8,166,387,327.67  8,126,830,461.69  8,167,379,343.20  8,247,415,811.95  8,282,549,186.80  7,973,351,586.60  7,485,446,071.56  6,952,322,289.76  6,367,165,018.61  5,894,744,908.92  5,435,753,236.92  

Oct'09 - Sep'12 Jul'09 - Jun'12 Apr'09 - Mar'12 Jan'09 - Dec'11 Oct'08 - Sep'11 Jul'08 - Jun'11 Apr'08 - Mar'11 Jan'08 - Dec'10 Oct'07 - Sep'10 Jul'07 - Jun'10 Apr'07 - Mar'10 Jan'07 - Dec'09 Oct'06 - Sep'09
1.73% 1.96% 1.88% 1.83% 1.74% 0.96% 0.92% 0.92% 1.03% 1.17% 1.30% 1.36% 1.31%

Average estimate loss ratio:

Jan'09 - Dec'12 452,183,944.66     

Oct'06 - Sep'12 14,784,741,548.42 3.06%
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o ศกึษาแนวทางของบรษัิทอื�น ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน 
 ตัวอย่าง การตั�งสํารองเทยีบกับปรมิาณลูกหนี� – สุทธ ิ5 ปี ยอ้นหลัง 

  2550 2551 2552 2553 2554 

% การตั �งค่าเผ ื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6.17% 5.88% 5.54% 5.47% 5.19% 

 

 อัตรารอ้ยละของการตั �งสาํรองในแตล่ะระดบัชั �นลกูหนี�ปีลา่สดุ 
ตัวอย่างที� 1 

 % การตั �งค่าเผื�อ 

ยังไม่ถงึกําหนดชาํระ 1 

คา้งชาํระ 1 เดอืน 1 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดอืน 20 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดอืน 50 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดอืน 100 

คา้งชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน 100 

 
ตัวอย่างที� 2 

(หน่วย : ลา้นบาท) % การตั �งค่าเผื�อ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ 2554 2553 

ยังไม่ถงึกําหนดชาํระ 9.8 9.97 

คา้งชาํระ 1 เดอืน 9.81 9.99 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดอืน 9.84 9.99 

คา้งชาํระ 4 - 6 เดอืน 37.83 41.09 

คา้งชาํระ 7 - 12 เดอืน 37.83 41.09 

คา้งชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน 37.83 41.09 

ลูกหนี�ดําเนนิคด ี 37.83 41.09 

 

จากการศกึษาขอ้มูลในอดตีสัดสว่นการตั �งสาํรองเมื�อเทยีบกบัปรมิาณลกูหนี�สทุธ ิ 5 ปี

ยอ้นหลัง ปรากฏว่าการตั �งสํารองมแีนวโนม้จะเพิ�มข ึ�นในชว่งเวลาที�ผ่านมา และมีสัดสว่นสงู

กวา่ประมาณการอัตราการสญูเสยีมาก อกีทั �งเมื�อเปรยีบเทยีบกบับรษัิทอื�นในอุตสาหกรรม

เดยีวกนั พบวา่สัดสว่นการตั �งสาํรองของบรษัิทฯ อยูใ่นระดบัที�สงูกวา่ ดงันั�นการปรบัเกณฑ์

การตั �งสาํรองจงึมีความเป็นไปได ้ 

 

o ศกึษาขอ้มูลในอดตี  เพื�อเป็นแนวทางในการกาํหนดอัตราการตั �งสํารองในแตล่ะระดบัชั �น 

โดยศกึษาขอ้มูลยอ้นหลงั 4 ปี แยกพจิารณาในแตล่ะระดับของจํานวนเดอืนคงคา้งของ

ปัจจัยตอ่ไปนี� : 

 อัตรารอ้ยละของจํานวนเงนิซึ�งลกูหนี�ชาํระคา่งวด เปรยีบเทยีบกบัคา่งวดที�ซึ�ง

จะตอ้งชาํระในงวดนั�นๆ ซึ�งจะแสดงถงึอัตราความเป็นไปไดท้ี�ลกูหนี�จะยังสามารถ

ชําระเงนิได ้(A) 

 อัตรารอ้ยละของรถจักรยานยนตย์ดึคนืที�จําหนา่ยได ้ เทยีบกับลกูหนี�ตามสัญญาเชา่

ซื�อ สทุธจิากรายไดเ้ชา่ซื�อที�ยงัไม่ถอืเป็นรายได ้(B) 

 อัตรารอ้ยละขาดทนุจากการจําหนา่ยสนิทรัพยร์อการขาย (C) 

 อัตรารอ้ยละของเงนิที�ไดร้ับจากการจําหนา่ยสนิทรัพยร์อการขาย เทยีบกบัมูลหนี�คง

คา้ง (D=1-C) 
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o Studying the other companies criteria in the same industry 

 Example Allowance for Doubtful Account Provision compare to the net account receivable 5 

years historical record : 

  2007 2008 2009 2010 2011 

% Allowance for Doubtful Account 6.17% 5.88% 5.54% 5.47% 5.19% 

 

 The latest percentage for doubtful account provision 

Example 1  

 % Allowance for Doubtful Account  Provision 

Not yet due 1 

Overdue 1 month 1 

Overdue 2 - 3 months 20 

Overdue 4 - 6 months 50 

Overdue 7 - 12 months 100 

Overdue over 12 months 100 

 

Example 2 

 Allowance for Doubtful Account 

(%) 

 2011 2010 

Not yet due 9.8 9.97 

Overdue 1 month 9.81 9.99 

Overdue 2 - 3 months 9.84 9.99 

Overdue 4 - 6 months 37.83 41.09 

Overdue 7 - 12 months 37.83 41.09 

Overdue over 12 months 37.83 41.09 

Cases on Legal Process 37.83 41.09 

 

From the company’s historical record for the percentage of allowance for 

doubtful account to account receivables past 5 years ago, the percentage has an 

increasing trend and much higher than the estimate loss ratio and also higher 

than percentage of reserve of other companies in the same industry so to adjust 

the criteria for allowance for doubtful account provision is reasonable. 

 

o Study the past record  4 years ago as a guide line to determine percentage of 

the allowance for doubtful account provision, classify by each overdue month of 

the factors as follow :     

- Percentage of paid amount compared to installment the debtor has to pay.  

This is to identify the possibility that that account receivable still can keep 

payment.  (A) 

- Percentage of repossession motorcycle selling compared to the net account 

receivable  (B) 

- Percentage of loss from disposals of foreclosed assets  (C) 

- Percentage of proceeds from disposals of foreclosed assets compared to the 

account receivable (cost)  (D=1-C) 



 

90 
 

 

 

วธิกีารคาํนวณอัตราการตั �งสาํรองฯเบื�องตน้ คอื 

 

อัตราการตั �งสาํรองของแตล่ะระดับชั �น  = อัตรารอ้ยละของลกูหนี�ที�ไม่ไดร้บัการชาํระเงนิ – (อัตรารอ้ยละ  

ของรถจักรยานยนตย์ดึคนืที�จําหนา่ยได ้x อัตรารอ้ยละของเงนิ

ที�ไดร้ับจากการจําหนา่ยสนิทรัพยร์อการขาย) 

= (1 - A) – (B x D) 

 

ผลจากการศกึษาขอ้มูลในอดตี แยกพจิารณาอัตราการสญูเสยีที�เกดิขึ�นในแตล่ะปี (ปี 2011 แบ่งเป็นรวมทั �ง

ปี และแบบยกเวน้ไตรมาส 4), แบบผลรวมทั �ง 4 ปีและ แบบผลรวมทั �ง 4 ปี แตย่กเวน้ไตรมาส 4/2011  ผล

เป็นไปตามตารางดังนี� 

 

Y2012 Y2011
Y2011

(Exc.Q4'11)
Y2010 Y2009 Y2012-Y2009

Y2012-Y2009

(Exc.Q4'11)

Current 1.17% 4.34% 2.47% 1.09% 2.57% 2.29% 1.78%

Overdue 1 10.34% 16.84% 13.82% 12.30% 15.73% 13.79% 12.99%

Overdue 2-3 17.24% 25.82% 22.51% 22.10% 23.23% 22.07% 21.17%

Overdue 4-6 34.20% 42.71% 39.57% 38.33% 40.28% 38.85% 37.96%

Overdue 7-9 54.01% 59.48% 56.61% 57.10% 59.83% 57.58% 56.88%

Overdue 10-12 70.11% 76.87% 74.99% 77.85% 78.39% 75.80% 75.35%

Overdue 13++ 89.15% 92.36% 91.59% 92.15% 91.43% 91.27% 91.04%  
 

 

o กําหนดชว่งของอัตราการสญูเสยี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการดําเนนิงานจรงิ และขอ้มูล

สถติใินอดตี ซึ�งการกาํหนดระดบัชว่งในแตล่ะชั �นจะทําใหเ้กดิความยดืหยุน่ในการกาํหนด

อัตราการตั �งสาํรอง ใหใ้กลเ้คยีงกบัพฤตกิรรมการคา้งชาํระหนี�ในแตล่ะระดับ และลดความผัน

ผวนจากการตั �งสํารองที�มีตอ่งบการเงนิได ้

% range of loss ratio Average from lower and upper-end 

lower-end upper-end % 

0 2 1.00 

2 3 2.50 

3 4 3.50 

4 5 4.50 

5 15 10.00 

15 25 20.00 

25 35 30.00 

35 45 40.00 

45 55 50.00 

55 65 60.00 

65 75 70.00 

75 85 80.00 

85 95 90.00 

95 
 

100.00 
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Basic of calculation: 

 

The rate of Allowance of Doubtful Account of each overdue level  

= Percentage of the overdue (net) account receivable – (Percentage of repossession 

motorcycle selling x Percentage of proceeds from disposals of foreclosed assets) 

=  (1 - A) – (B x D) 

 

Researching of the past record separate to each year result (for 2011 separate to included and 

excluded Q4), 4 years result – combine all together and 4 years result but excluded Q4/2011.  

All results are as follows: 

 

Y2012 Y2011
Y2011

(Exc.Q4'11)
Y2010 Y2009 Y2012-Y2009

Y2012-Y2009

(Exc.Q4'11)

Current 1.17% 4.34% 2.47% 1.09% 2.57% 2.29% 1.78%

Overdue 1 10.34% 16.84% 13.82% 12.30% 15.73% 13.79% 12.99%

Overdue 2-3 17.24% 25.82% 22.51% 22.10% 23.23% 22.07% 21.17%

Overdue 4-6 34.20% 42.71% 39.57% 38.33% 40.28% 38.85% 37.96%

Overdue 7-9 54.01% 59.48% 56.61% 57.10% 59.83% 57.58% 56.88%

Overdue 10-12 70.11% 76.87% 74.99% 77.85% 78.39% 75.80% 75.35%

Overdue 13++ 89.15% 92.36% 91.59% 92.15% 91.43% 91.27% 91.04%  
 
 

o Determine the range of loss ratio  rely on the past record and the real 

business operation timing.  To determine the allowance for doubtful account 

provision percentage from the range of loss ratio is quite flexible, match to the 

behavior of the account receivable on each overdue level and can reduce the 

fluctuation to the financial statement. 

 

% range of loss ratio Average from lower and upper-end 

lower-end upper-end % 

0 2 1.00 

2 3 2.50 

3 4 3.50 

4 5 4.50 

5 15 10.00 

15 25 20.00 

25 35 30.00 

35 45 40.00 

45 55 50.00 

55 65 60.00 

65 75 70.00 

75 85 80.00 

85 95 90.00 

95 
 

100.00 
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 ลําดับชั �นแรกจะมชีว่งกวา้งจาก 0% – 2% เนื�องจากเป็นระดับอัตราการสญูเสยี ซึ�ง

อยูใ่นกลุม่ลกูหนี�ที�ยังไม่คา้งชําระ พฤตกิรรมการชาํระหนี�ในระดับการสญูเสยีที�ยังไม่

เกนิ 2% ยงัมโีอกาสที�จะชาํระหนี�สงูมาก ในระดบัเดยีวกันกับลกูหนี�ที�ไม่มกีารคา้ง

ชําระ 

 ลําดับชั �นในกลุม่ 2% – 5% กําหนดใหม้ีความชว่งกวา้ง 1% ในแตร่ะดบัชั �น 

เนื�องจากเป็นกลุม่ที�ลกูหนี�ที�มีสัดสว่นสงู มีระดบัการคา้งชาํระนอ้ยมาก และมโีอกาส

จะไมช่ําระหนี�ในระดบัที�ตํ�า ดงันั�นความถี�ของการกาํหนดลําดบัชั �นจงึควรมีมาก เพื�อ

ลดความผันผวนของอัตราการตั �งสํารอง ใหใ้กลเ้คยีงกบัอัตราที�แทจ้รงิมากที�สดุ 

 ลําดับชั �นในกลุม่ 5% – 95% กาํหนดชว่งกวา้งของแตล่ะลําดบัชั �นที� 10% ซึ�งเป็น

ความกวา้งที�มีความเหมาะสม 

 ลําดับชั �นในกลุม่ตั �งแต ่95% ขึ�นไป ใหม้กีารตั �งสํารองเต็ม 100% 

 

o ขอ้สรปุ  ผลจากการศกึษาขอ้มูลในอดตี ตลอดจนการพจิารณาถงึแนวปฏบัิตติอ่ลกูหนี�ในแต่

ระดบัชั �นตามความเป็นจรงิ ประมาณการหนี�สงสัยจะสญูในแตร่ะดบัของจํานวนเดอืนคงคา้ง 

จากการศกึษาขอ้มูล ยอ้นหลัง 4 ปี และนํามาคาํนวณตามแนวทางที�ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ทั �งนี� 

เลอืกใชผ้ลการคาํนวณซึ�ง ยกเวน้ชว่งเวลาไตรมาส 4/2555 เนื�องจากเป็นชว่งที�เกดิมหา

อุทกภัยซึ�งเป็นเหตกุารณ์ไมป่กต ิ และมีโอกาสเกดิขึ�นนอ้ยมาก นํามาเปรยีบเทยีบกบัตาราง

กําหนดชว่งอัตราการสญูเสยี ซึ�งหากตกอยูใ่นลําดบัชั �นใด ก็จะใชค้า่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุ และ

สงูสดุในชว่งชั �นดงักลา่ว นํามากําหนดเป็นอัตราการตั �งสํารองในระดับชั �นนั�น 

 

 ยังไม่ถงึกาํหนดชาํระ  -  ผลจากการคาํนวณคอื รอ้ยละ 1.78 ดังนั�นจงึอยูใ่นชว่งชั �น 

รอ้ยละ 0 – 2 ดังนั�นจงึกาํหนดอัตราการตั �งสาํรองจากคา่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุและ

สงูสดุในชว่งดงักลา่ว คอื 1% 

 คา้งชาํระ 1 เดอืน  -  ผลจากการคํานวณคอื รอ้ยละ 12.99 ดังนั�นจงึอยูใ่นชว่งชั �น 

รอ้ยละ 5 – 15 ดังนั�นจงึกาํหนดอัตราการตั �งสาํรองจากคา่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุและ

สงูสดุในชว่งดงักลา่ว คอื 10% 

 คา้งชาํระ 2 - 3 เดอืน  -  ผลจากการคาํนวณคอื รอ้ยละ 21.17 ดังนั�นจงึอยูใ่นชว่ง

ชั �น รอ้ยละ 15 – 25 ดังนั�นจงึกาํหนดอัตราการตั �งสํารองจากคา่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุ

และสงูสดุในชว่งดังกลา่ว คอื 20% 

 คา้งชาํระ 4 - 6 เดอืน  -  ผลจากการคํานวณคอื รอ้ยละ 37.96  ดังนั�นจงึอยูใ่นชว่ง

ชั �น รอ้ยละ 35 – 45 ดังนั�นจงึกาํหนดอัตราการตั �งสํารองจากคา่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุ

และสงูสดุในชว่งดังกลา่ว คอื 40% 

 คา้งชาํระ 7 - 9 เดอืน  -  ผลจากการคํานวณคอื รอ้ยละ 56.88  ดังนั�นจงึอยูใ่นชว่ง

ชั �น รอ้ยละ 55 – 65 ดังนั�นจงึกาํหนดอัตราการตั �งสํารองจากคา่เฉลี�ยของคา่ตํ �าสดุ

และสงูสดุในชว่งดังกลา่ว คอื 60% 

 คา้งชาํระ 10 - 12 เดอืน  -  ผลจากการคาํนวณคอื รอ้ยละ 75.35  ดังนั�นจงึอยู่

ในชว่งชั �น รอ้ยละ 75 – 85 ดังนั�นจงึกําหนดอัตราการตั �งสาํรองจากคา่เฉลี�ยของคา่

ตํ�าสดุและสงูสดุในชว่งดังกลา่ว คอื 80% 

 คา้งชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน  -  ผลจากการคํานวณคอื รอ้ยละ 91.04 แตก่ําหนดให ้

ตั �งสาํรองรอ้ยละ 100 สําหรบัลกูหนี�ที�คา้งชาํระตั �งแตร่ะดบันี�ข ึ�นไป 
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 The first level of the loss ratio range from 0 – 2% because this is account 

receivable on the no overdue level, the behavior of the loss ratio not over 

2% still has very high possibility to keep on payment. 

 The loss ratio from 2 – 5%, space of each level is 1%.  This group has 

high sensitivity because of big portion of the account receivable, low 

overdue and still has high possibility to repay so the range should have 

high frequency to reduce fluctuation from the provision of allowance for 

doubtful account and has provision close to the reality as much as 

possible.  

 The loss ratio from 5 – 95%, appropriate space of each level is 10%  

 The loss ratio from 95% up, reserve 100% 

 

o Conclusion  calculation from the past 4 years record and consideration to the 

practical guideline for the account receivable of each overdue level, calculate 

base on the method mentioned above by skip the result of Q4/2011 (because of 

disaster from flood which is an abnormal situation and very low possibility to 

happened) compare to the loss ratio range table, use an average value of the 

upper and lower end of the range which match to the loss ratio of that overdue 

level, to be a percentage to set allowance for doubtful account provision of the 

level. 

o  

 Not yet due  -  the calculation result is 1.78% so match to the range 0 – 

2 %, so set up the allowance for doubtful account of this level from the 

average of upper and lower-end which equal to 1% 

 Overdue 1 month – the calculation result is 12.99% so match to the 

range 5 – 15%, so set up the allowance for doubtful account of this level 

from the average of upper and lower-end which equal to 10% 

 Overdue 2 – 3 months - the calculation result is 21.17% so match to the 

range 15 – 25%, so set up the allowance for doubtful account of this 

level from the average of upper and lower-end which equal to 20% 

 Overdue 4 – 6 months - the calculation result is 37.96% so match to the 

range 35 – 45%, so set up the allowance for doubtful account of this 

level from the average of upper and lower-end which equal to 40% 

 Overdue 7 – 9 months - the calculation result is 56.88% so match to the 

range 55 – 65%, so set up the allowance for doubtful account of this 

level from the average of upper and lower-end which equal to 60% 

 Overdue 10 – 12 months - the calculation result is 75.35% so match to 

the range 75 – 85%, so set up the allowance for doubtful account of this 

level from the average of upper and lower-end which equal to 80% 

 Overdue over 12 months - the calculation result is 91.04% but for this 

overdue level up the company set up the allowance for doubtful account 

at 100% 
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o อัตราการตั �งสาํรองใหมจ่ะเป็นไปตามตาราง  

ระยะเวลาคา้งชาํระ อัตราการตั �งสํารอง (รอ้ยละ) – เดมิ อัตราการตั �งสํารอง (รอ้ยละ) – ใหม ่

ยังไม่ถงึกําหนดชาํระ 1 1 
คา้งชาํระ 1 เดอืน 1 10 

คา้งชาํระ 2 - 3 เดอืน 2 20 
คา้งชาํระ 4 - 6 เดอืน 100 40 
คา้งชาํระ 7 - 9 เดอืน 100 60 

คา้งชาํระ 10 - 12 เดอืน 100 80 
คา้งชาํระเกนิกว่า 12 เดอืน 100 100 

 
คา่เผื�อหนี�สงสัยจะสญูที�ตั �งเพิ�มหรอืลด จะถกูบันทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งงวดในงบกาํไรขาดทนุ 

และบรษัิทฯ จะตัดจําหนา่ยลกูหนี�เป็นหนี�สญู เมื�อลกูหนี�ดงักลา่วเป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารตัดจําหนา่ยหนี�
สญูของกฎหมายภาษีอากร ซึ�งจะมีผลทําใหค้า่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูลดลง และหากมีกรณีที�มหีนี�สญูรับคนื จะ
ถอืเป็นรายไดใ้นงบกาํไรขาดทนุ 

 
 
 

 ผลกระทบจากการปรบัเกณฑก์ารประมาณการคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 
 

ยอดคงเหลือลูกหนี�

ณ 31 ธ.ค. 55

%สํารองหนี�

สงสยัจะสูญ (เดมิ)

สํารองหนี�สงสยัจะสูญ

 (เดมิ)

%สํารองหนี�

สงสยัจะสูญ (ใหม)่

สํารองหนี�สงสยัจะสูญ

 (ใหม)่

ผลการเปลี�ยนแปลง

สุทธิ

Current 2,604,418,220.76     1% 26,044,183.82          1% 26,044,182.21          (1.61)                       

Overdue 1 185,488,778.38        1% 1,854,888.15           10% 18,548,877.84          16,693,989.69           

Overdue 2-3 196,973,280.28        2% 3,939,465.45           20% 39,394,656.06          35,455,190.61           

Overdue 4-6 117,784,030.45        100% 117,784,030.45        40% 47,108,941.51          (70,675,088.94)         

Overdue 7-9 37,709,294.52          100% 37,709,294.61          60% 22,616,795.20          (15,092,499.41)         

Overdue 10-12 10,571,186.03          100% 10,571,186.03          80% 8,441,073.33            (2,130,112.70)           

Overdue 13++ 12,763,959.78          100% 12,529,150.58          100% 12,388,855.63          (140,294.95)              

3,165,708,750.20     210,432,199.09        174,543,381.77         (35,888,817.32)          
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o The new provision for allowance for doubtful account criteria will be as follow :  

Overdue (months) Allowance for Doubtful Account 
(%) - Existing 

Allowance for Doubtful Account 
(%) - New 

Not yet due 1 1 
Overdue 1 month 1 10 
Overdue 2 - 3 months 2 20 

Overdue 4 - 6 months 100 40 
Overdue 7 - 9 months 100 60 

Overdue 10 - 12 months 100 80 
Overdue over 12 months 100 100 

 
Increase/ Decrease of the allowance for doubtful account shall be recorded as an 

expense in each financial period.  The company can write off account receivable to be bad debt 
when such an account receivable match to the criteria of the revenue department regulations 
which resulted to a decreasing of the allowance for doubtful account.  And in case of the bad 
debt recovery, shall be recorded as a revenue in the profit and loss financial report. 
 
 
 

 Effect from changing of criteria for allowance for doubtful account provision 

 

Outstanding AR

as of 31 Dec'12

%Allowance

(Old)

Allowance

(Old)

%Allowance

(New)

Allowance

(New)
Net Change

Current 2,604,418,220.76     1% 26,044,183.82          1% 26,044,182.21          (1.61)                       
Overdue 1 185,488,778.38        1% 1,854,888.15           10% 18,548,877.84          16,693,989.69           

Overdue 2-3 196,973,280.28        2% 3,939,465.45           20% 39,394,656.06          35,455,190.61           

Overdue 4-6 117,784,030.45        100% 117,784,030.45        40% 47,108,941.51          (70,675,088.94)         

Overdue 7-9 37,709,294.52          100% 37,709,294.61          60% 22,616,795.20          (15,092,499.41)         

Overdue 10-12 10,571,186.03          100% 10,571,186.03          80% 8,441,073.33            (2,130,112.70)           

Overdue 13++ 12,763,959.78          100% 12,529,150.58          100% 12,388,855.63          (140,294.95)              

3,165,708,750.20     210,432,199.09        174,543,381.77         (35,888,817.32)          
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หนี�สนิ 

 

ณ สิ�นปี 2554 บรษัิทมีหนี�สนิรวมเป็นจํานวน 983.28 ลา้นบาท ลดลงจากสิ�นปี 2553 ซึ�งมีหนี�สนิรวม

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

การชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวของสถาบันการเงนิอยา่งตอ่เนื�องจนกระทั�งครบเต็มจํานวนแลว้บางวงเงนิ 

ประกอบกบัการขยายสนิเชื�อใหม่ในอัตราที�ตํ�าลง ทาํใหม้กีารกูเ้งนิจากวงเงนิสนิเชื�อใหมน่อ้ยลง  

 

ณ ส ิ�นปี 2555 บรษัิทมหีนี�สนิรวมเป็นจํานวน 1,894.46 ลา้นบาท เพิ�มข ึ�นจากสิ�นปี 2554 ซึ�งมหีนี�สนิ

รวมเทา่กบั 983.28 ลา้นบาทเป็นจํานวน 911.19 ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 92.67 เนื�องจากมีการ

ขยายธรุกจิใหส้นิเชื�อเชา่ซื�อรถจักรยานยนต ์อยา่งรวดเรว็และตอ่เนื�อง ตั �งแตไ่ตรมาส 2 จนตลอดทั �งปี ทําให ้

มีการเบกิใชว้งเงนิสนิเชื�อระยะยาวอยา่งตอ่เนื�อง  

 

 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 

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

เทา่กบั 311.61 ลา้นบาท สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 293.66 ลา้นบาท ใบสาํคัญแสดงสทิธซิื�อหุน้สามัญ 2.01 ลา้น

บาท เงนิรบัลว่งหนา้คา่หุน้ (จากการใชส้ทิธใิบสําคัญแสดงสทิธ ิGL-W1 ครั �งสดุทา้ย ณ. วันที� 30 ธันวาคม 

2554 แตย่งัไม่ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทนุ) 149.50 ลา้นบาท  และกาํไรสะสม 592.70 ลา้นบาท โดยรวมสว่น

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

จากการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ129.92 ลา้นบาท โดยทําใหท้นุที�ออกและชําระแลว้เพิ�มข ึ�น 29.52 

ลา้นบาท และทาํใหส้ว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญเพิ�มขึ�น 100.40 ลา้นบาท นอกจากนั�นยังเป็นผลมาจากกาํไร

สะสมที�เพิ�มข ึ�น 60.79 ลา้นบาท จากกาํไรสทุธ ิ 215.08 ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิปันผลจ่ายสําหรบัผล

ประกอบการในปี 2553 และเงนิปันผลระหว่างกาลของผลการดําเนนิงานในครึ�งปีแรกของปี 2554 จํานวน

รวมทั �งส ิ�น 154.29 ลา้นบาท 

 

ณ สิ�นปี 2555 สว่นของผูถ้อืหุน้เทา่กบั 1,584.92 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทนุที�ออกและชําระแลว้

เทา่กบั 344.86 ลา้นบาท สว่นเกนิมูลคา่หุน้ 414.92 ลา้นบาท ใบสาํคัญแสดงสทิธซิื�อหุน้สามัญ 2.22 ลา้น

บาท เงนิรบัลว่งหนา้คา่หุน้ (จากการใชส้ทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ ิ GL-W2 ครั �งแรก ณ. วันที� 28 ธันวาคม 

2555 แตย่งัไม่ไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทนุ) 19.64 ลา้นบาท สว่นทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์0.86 ลา้น

บาท และกําไรสะสม 802.41 ลา้นบาท โดยรวมสว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มข ึ�นจากปี 2554 เป็นจํานวน 235.44 

ลา้นบาทหรอืเพิ�มข ึ�นคดิเป็นรอ้ยละ 17.45 โดยมสีาเหตหุลักมาจากการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

152.51 ลา้นบาท โดยทาํใหท้นุที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มข ึ�น 33.26 ลา้นบาท และทําใหส้ว่นเกนิมูลคา่หุน้

สามัญเพิ�มขึ�น 119.25 ลา้นบาท นอกจากนั�นยังเป็นผลมาจากกาํไรสะสมที�เพิ�มข ึ�นจากกาํไรสทุธ ิ 353.24 

ลา้นบาท หกัออกดว้ยเงนิปันผลจา่ยสาํหรับผลประกอบการในปี 2554 และเงนิปันผลระหว่างกาลของผลการ

ดําเนนิงานในครึ�งปีแรกของปี 2555 จํานวนรวมทั �งส ิ�น 143.53 ลา้นบาท 
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Liabilities  

 

 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. 

 

As at the end of 2012, the Company’s total liabilities were 1,894.46 million Baht 

increasing from 983.28 million Baht at the end of 2011 for 911.19 million Baht or a increase of 

92.67% from rapid and continuous business expansion since Q2/2012 through the whole year 

so the Company continuously borrow from long-term credit line.  

 

 

Shareholders’ Equity 

 

 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. 

 

As at the end of 2012, the Company’s shareholders’ equity recorded 1,584.92 million 

Baht comprised of the issued and paid-up capital of 344.86 million Baht, share premium of 

414.92 million Baht, warrant to buy ordinary share of 2.22 million Baht, the share subscription 

received in advance (from the last exercising of GL-W2 as of 29 Dec, 2012 in which the 

increasing capital has not been registered ) of 19.64 million Baht, capital reserve for share-

based payment transactions 0.86 million Baht and the retained earnings of 802.41 million Baht.  

The shareholders’ equity had increased 235.44 million Baht from the year 2011 or an increase 

of 17.45%.  This came from the exercising of warrant 152.51 million Baht which had increased 

the issued and paid-up capital for 33.26 million Baht and resulted in the increasing of the share 

premium of 119.25 million Baht.  In addition, this also caused by the increasing of the retained 

earnings from the net profit of 353.24 million Baht deducted by the amount of dividend paid for 

2011 operating result as well as the interim dividend payment for the first half of the year 2012 

totaled 143.53 million Baht. 
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สภาพคลอ่ง 

 

สําหรับปี 2554 บรษัิทมีเงนิสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 670.98 ลา้นบาท โดยเป็นกําไร

สทุธจิากกจิกรรมดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิจํานวน 762.10 ลา้นบาท และมี

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

บรษัิทมีเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 1.54 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื�อสนิทรพัยถ์าวร 6.67 

ลา้นบาท และมีเงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 5.20 ลา้นบาท บรษัิทมีเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรม

จัดหาเงนิจํานวน 482.35 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว 365 ลา้นบาท ชาํระคนืเงนิกูย้มื

ระยะยาว 898.27 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะสั �นตลอดจนเงนิเบกิเกนิบัญชยีังลดลงอกี 72.92 ลา้นบาท มีเงนิสด

รับจากการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญตามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 129.91 ลา้นบาท และเงนิสดรับลว่งหนา้คา่หุน้ 

(จากการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยแตย่งัไม่ไดจ้ดทะเบียน) 148.21 ลา้นบาท นอกจากนี�ยังมกีารจา่ยปันผล 

154.29 ลา้นบาท ทาํใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2554 เพิ�มข ึ�นสทุธ ิ187.09 ลา้นบาท สง่ผล

ใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีมีจํานวน 187.96 ลา้นบาท  

 

 สําหรับปี 2555 บรษัิทมีเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดําเนนิงานจํานวน 880.95 ลา้นบาท โดยเป็น

กําไรสทุธจิากกจิกรรมดาํเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิจํานวน 718.97 ลา้นบาท และ

มีลกูหนี�เชา่ซื�อรถจักรยานยนตเ์พิ�มข ึ�น 1,260.81 ลา้นบาท และทรัพยส์นิรอการขายเพิ�มขึ�น 148.37 ลา้น

บาท  บรษัิทมีเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุจํานวน 65.09 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื�อสนิทรัพยถ์าวร 

8 ลา้นบาท ชาํระคา่หุน้เพิ�มทนุในบรษัิทยอ่ย 18.44 ลา้นบาท และเป็นดอกเบี�ยรับ 1.72 ลา้นบาท บรษัิทมี

เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิจํานวน 768.97 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิสดรับจากเงนิกูร้ะยะยาว 1,830 ลา้น

บาท ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 992.36 ลา้นบาท เงนิกูย้มืระยะสั �นตลอดจนเงนิเบกิเกนิบัญชเีพิ�มข ึ�น 50 ลา้น

บาท มีเงนิสดรบัจากการใชส้ทิธซิื�อหุน้สามัญตามใบสําคัญแสดงสทิธ ิ3.01 ลา้นบาท และเงนิสดรับลว่งหนา้

คา่หุน้ (จากการใชส้ทิธคิรั �งสดุทา้ยแตย่งัไม่ไดจ้ดทะเบียน) 19.58 ลา้นบาท นอกจากนี�ยังมกีารจา่ยปันผล 

143.53 ลา้นบาท ทาํใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดในปี 2555 ลดลงสทุธ ิ177.06 ลา้นบาท สง่ผล

ใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีมีจํานวน 10.89 ลา้นบาท 
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Liquidity 

 

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. 

 

As for the year 2012, the Company’s net cash flow used in operating activities 880.95 

million Baht which came from the net profit from the operating result before assets and 

liabilities changes of 718.97 million Baht.  The motorcycle hire purchase receivables increased 

1,260.81 million Baht and the assets foreclosed increased by 148.37 million Baht.  The 

Company’s net cash flow used in investment activities was 65.09 million Baht which came from 

the purchasing of properties of 8 million Baht, cash paid for additional in share capital of 

subsidiary company 18.44 million Baht, interest receipt 1.72 million Baht 

 

The Company’s net cash flow from financing activities was 768.97 million Baht which 

came from the cash receipts from long-term loan of 1,830 million Baht, the repayment of long-

term loan of 992.36 million Baht and the short-term loan as well as the overdraft accounts also 

increased by 50 million Baht.  Cash flow receipts from the warrant exercising was 19.58 million 

Baht.  Nevertheless, there was a payment of dividend of 143.53 million Baht, the cash and cash 

equivalent in the year 2012 decreased by 177.06 million Baht so that the cash and cash 

equivalent as of the end of the year had the outstanding balance of 10.89 million Baht. 
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โครงสรา้งเงนิทุน 

 

โครงสรา้งเงนิทนุของบรษัิท ณ สิ�น  ปี 2555, 2554 และ 2553 บรษัิทมอัีตราสว่นหนี�สนิตอ่สว่น

ของผูถ้อืหุน้เป็น 1.20 เทา่, 0.72 เทา่, 1.62 เทา่ ตามลาํดับ อัตราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้เพิ�มข ึ�น

ในปี 2555 จากการเบกิใชว้งเงนิสนิเชื�อระยะยาวอยา่งตอ่เนื�อง เพื�อใชใ้นการขยายธรุกจิสนิเชื�อเชา่ซื�อ

จักรยานยนต ์โดยมรีายละเอียดของแหลง่เงนิทนุ ดงันี� 

 

1.  การกูย้มืเงนิจากแหลง่เงนิทนุภายนอกเพิ�มขึ�น ไดแ้ก ่ เงนิเบกิเกนิบัญช ี ตั�วสัญญาใชเ้งนิ 

และเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร ซึ�งใชเ้งนิคนืเป็นงวดๆ โดยมีอัตราดอกเบี�ยลอยตวั

ใกลเ้คยีงกับ MLR และบางสว่นเป็นดอกเบี�ยคงที� 6.60 – 6.85 ตอ่ปี บรษัิทมหีนี�สนิเพิ�มข ึ�น

จาก 983.28 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 1,894.46 ลา้นบาท ณ. สิ�นปี 2555 โดยเพิ�มขึ�น 

911.19 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 92.67 

 

2. การเพิ�มขึ�นของแหลง่เงนิทนุภายใน ในสว่นของผูถ้อืหุน้สําหรบัปี 2555 สว่นของผูถ้อืหุน้

เพิ�มข ึ�นจาก 1,349.48 ลา้นบาท ในปี 2554 เป็น 1,584.92 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ�น 235.44 

ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.45 โดยทนุที�ออกและชําระแลว้เพิ�มขึ�น 33.26 ลา้นบาท และ

สว่นเกนิมูลคา่หุน้สามัญเพิ�มขึ�น 121.27 ลา้นบาท จากการใชส้ทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

และกาํไรสะสมที�เพิ�มข ึ�น 209.71 ลา้นบาท จากกาํไรสทุธ ิ353.24 ลา้นบาท หักออกดว้ยเงนิ

ปันผลจา่ยสาํหรับผลประกอบการในปี 2554 และเงนิปันผลระหว่างกาลของผลการ

ดําเนนิงานในครึ�งปีแรกของปี 2555 จํานวนรวมทั �งส ิ�น 143.53 ลา้นบาท 



 

101 
 

 

Capital Structure 

 

 For the capital structure at the end of the years 2012, 2011 and 2010, the Company’s  

debt to equity ratio were 1.20 times, 0.72 times and 1.62 times, respectively.  Such ratio 

increased in the year 2012 due to the continuous borrowing from long-term credit line use for 

the business expansion, detailed as follow :  

 

1. Increasing 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 increased from 983.28 million Baht in 2011 to 1,894.46 million Baht as at 

the end of 2012 or increase of 911.19 million Baht or 92.67% 

 

2 The increasing of capital from internal source in 2012 from the increasing of 

shareholders’ equity from 1,349.48 million Baht in 2011 to 1,584.92 million Baht or 

an increase of 235.44 million Baht or 17.45 % which came from the increasing of 

issued and paid up capital 33.26 million Baht and the increasing in share premium of 

121.27 million Baht from warrant exercising, and from an increasing of retained 

earnings 209.71 million Baht from the net profit of 353.24 million Baht deducted by 

dividend payment for the year 2011 operating result and the interim dividend 

payment from the operating result of the first half of the year 2012 for the total of 

143.53 million Baht 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

 

 

 คณะกรรมการบรษัิท กรุป๊ลสี จํากัด (มหาชน)  เป็นผูร้บัผดิชอบตอ่งบการเงนิและสารสนเทศ

ทางการเงนิที�ปรากฎในรายงานประจําปี โดยงบการเงนิดงักลา่วจัดทาํข ึ�นตามมาตรฐานการบัญชซีึ�งเป็นที�

รับรองทั�วไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีี�เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที�ผา่นการ

พจิารณาอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการดําเนนิธรุกจิ นอกจากนั�นยังมีการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยคํานงึถงึขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์ งบการเงนิดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบ

และใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขจากผูส้อบบัญชรีบัอนุญาตที�เป็นอสิระ 

 

 เพื�อใหข้อ้มูลทางบัญชมีีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการ

ดําเนนิงาน คณะกรรมการไดจั้ดใหม้ีระบบควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ โดยไดแ้ตง่ตั �งคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ�งประกอบดว้ยคณะกรรมการอสิระ เป็นผูด้แูลรบัผดิชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ

และระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งอยูใ่นรายงานประจําปีฉบับนี� 

 

 คณะกรรมการจงึมีความเหน็วา่งบการเงนิ ณ. วันที� 31 ธันวาคม 2555 ของบรษัิท กรุ๊ปลสี จํากัด 

(มหาชน) สามารถใหข้อ้มูลทางการเงนิที�มีความโปรง่ใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูม้ีสว่นได ้

เสยีฝ่ายตา่งๆ  

 

 

          คณะกรรมการ 

บรษิทั กรุป๊ลสี จํากดั (มหาชน) 

                  14 กุมภาพันธ์ 2556 
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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, 2012 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 14th, 2013   

 



 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2555  
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุ้นของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ซึ� ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��55  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม         

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั 

รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกจิการของบริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็น

เพื�อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะ

เกดิจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนด

ดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อม ั�นอย่างสมเหตุสมผลวา่                      

งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงิน

และการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบที�เลือกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ�ง

รวมถึงการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงิน     

ไม่วา่จะเกดิจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีิจารณาการ

ควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกจิการ เพื�อ

ออกแบบวธีิการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อ

ประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ

นโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร 

รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��55 ผลการดาํเนินงานและ

กระแสเงินสด สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะ

ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน   

 

 

 

 

พิมพใ์จ  มานิตขจรกจิ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั สํานกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพนัธ์ 2556 
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 14,360,790         10,891,968         187,955,970        

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 7 1,493,368,747    1,493,368,747    676,415,286        

สินทรัพยร์อการขาย 8 18,624,090         18,624,090         15,415,888          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 16 20,544,438         39,850,184         -                           

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 16, 30 34,143,984         -                          -                           

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 10 125,921,655       125,921,655       54,475,675          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,706,963,704    1,688,656,644    934,262,819        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั 11 310,788              310,788              306,830               

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                          18,684,970         -                           

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระที�ถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 7 1,637,939,369    1,637,939,369    1,239,334,039     

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 55,823,928         55,823,928         56,295,628          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 40,257,819         40,257,819         65,509,469          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 41,805,932         37,703,449         37,043,005          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,776,137,836    1,790,720,323    1,398,488,971     

รวมสินทรัพย์ 3,483,101,540    3,479,376,967    2,332,751,790     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554

หนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 15 50,000,000         50,000,000         -                           

เจา้หนี�การคา้ 14,421,800         14,421,800         3,304,715            

เงินกูย้มืระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 17 887,946,667       887,946,667       694,953,333        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 30,528,958         30,221,840         46,019,450          

เจา้หนี� ค่าเบี�ยประกนั 12,675,873         12,675,873         7,270,559            

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 23,993,624         23,639,873         6,441,316            

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 17,338,372         17,170,693         21,557,180          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,036,905,294    1,036,076,746    779,546,553        

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 17 834,010,000       834,010,000       189,366,667        

ประมาณการหนี� สินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 2,774,260           2,774,260           1,735,106            

เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื�อ 2,315,889           2,315,889           2,428,973            

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 19,284,106         19,284,106         10,197,704          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 858,384,255       858,384,255       203,728,450        

รวมหนี�สิน 1,895,289,549    1,894,461,001    983,275,003        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 114,078,527 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

        (2554: หุน้สามญั 86,300,000 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 570,392,635       570,392,635       431,500,000        

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 68,972,781 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

        (2554: หุน้สามญั 62,321,196 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 344,863,905       344,863,905       311,605,980        

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 19 414,923,758       414,923,758       293,657,127        

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 19,635,888         19,635,888         149,500,452        

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 20 2,221,627           2,221,627           2,013,904            

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 20 861,605              861,605              -                           

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (1,242,764)          -                          -                           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 57,039,263         57,039,263         43,150,000          

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 749,508,709       745,369,920       549,549,324        

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,587,811,991    1,584,915,966    1,349,476,787     

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,483,101,540    3,479,376,967    2,332,751,790     

0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2555 2555 2554

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซื�อ 837,220,599       837,220,599       824,154,007        

รายไดอื้�น 120,442,900       115,081,169       67,108,585          

รวมรายได้ 957,663,499       952,301,768       891,262,592        

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 249,372,946       248,457,122       136,288,889        

หนี� สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 7 45,252,879         45,252,879         205,361,867        

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 140,250,897       140,250,897       132,598,963        

รวมค่าใช้จ่าย 434,876,722       433,960,898       474,249,719        

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 522,786,777       518,340,870       417,012,873        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 17 (63,004,080)        (63,004,080)        (74,657,512)         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 459,782,697       455,336,790       342,355,361        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (102,401,329)      (102,094,211)      (127,277,776)       

กาํไรสําหรับปี 357,381,368       353,242,579       215,077,585        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ -1,242,764 -                          -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี (1,242,764)          -                          -                           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 356,138,604       353,242,579       215,077,585        

กาํไรต่อหุ้น 24

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรสาํหรับปี 5.19 5.13 3.65

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 68,905,724 68,905,724 58,926,163

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับปี 4.99 4.93 3.52

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนกั (หุน้) 71,638,098 71,638,341 61,155,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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 �

บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 

�. ข้อมูลทั�วไป 

�.� ข้อมูลทั�วไปของบริษัทฯ 

 บริษทั กรุ๊ปลีส จ ํากดั (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”) จดัต ั�งขึ�นเป็นบริษ ัทมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน     

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต์ โดยมีที�อยู่

ตามที�จดทะเบียนอยู่ ที� เลขที�  �� ซอย �  ถนนเทศ บาลนิมิตร ใต้ แขวง ลาดยาว เขตจตุจ ักร 

กรุงเทพมหานคร 

 ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัต ั�งในประเทศสิงคโปร์) และ

บริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิ�งส์ จาํกดั (จดัต ั�งในประเทศไทย) ซึ� งถือหุ้นของบริษทัฯในอตัราร้อยละ 

39.74 และ 21.35 ตามลาํดบั โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัต ั�งในประเทศญี�ปุ่ น) เป็น     

บริษทัใหญ่ของบริษทัฯ 

1.2 การซื�อหุ้นสามญัของ Group Lease Holding Pte. Ltd. 

เมื�อวนัที� 28 มีนาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมตัิการเขา้ซื�อหุ้นสามญัของ

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. จากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�ง บริษทั Group Lease 

Holding Pte. Ltd. เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกจิหลกัคือ การลงทุนในหุ้นของ

บริษทัอื�น โดยมีรายละเอียดการทาํสัญญาซื�อขายดงันี�  

1) บริษ ัทฯ และผู ้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาซื� อขายในวนัที�  28 มีนาคม 2555 บริษ ัทฯมี

วตัถุประสงค์ที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จาํนวน 100 หุ้น  

ตามมูลค่าทางบญัชี คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที�ออกและเรียกชาํระแล้ว ซึ� งคิดเป็นมูลค่า

กจิการรวมทั�งสิ�น 10,000 เหรียญสิงคโปร์ 

2) บริษทัฯตกลงจ่ายชาํระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จาํนวน 100 หุ้น 

ราคาหุ้นละ 100 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555 

โดยชาํระเงินให้แกผู่ข้ายในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสิ�น 

 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ Group Lease Holding Pte. Ltd. ณ วนัที�ลงทุน ประกอบด้วยรายการ

ดงัต่อไปนี�  
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(หน่วย: พนับาท) 

สินทรัพย์   

สินทรัพยอ์ื�น  79 

รวมสินทรัพย์  79 

หนี�สิน   

หนี� สินอื�น  43 

รวมหนี�สิน  43 

สินทรัพย์สุทธิ ณ วนัซื�อกจิการ  36 
สัดส่วนการลงทุนของบริษทัฯ (ร้อยละ)  100 

สินทรัพย์สุทธใินสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ  36 
ส่วนของราคาซื�อที�สูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ  208 

เงนิสดจ่ายสุทธิจากการซื�อเงนิลงทุนบริษัทย่อย  244 

  บริษทัฯบนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที�ซื�อกจิการ เนื�องจากสินทรัพย์และหนี� สิน

ส่วนใหญ่ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็นสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินซึ� งมีมูลค่า

ยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบญัชี บริษทัฯได้พิจารณาตดัจาํหน่ายส่วนของราคาซื�อที�สูงกว่า

สินทรัพย์สุทธิเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเนื�องจากบริษ ัทฯคาดว่าส่วนต่าง

ดงักล่าวจะไม่เกดิประโยชนใ์นอนาคต 

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานบัญชีที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 เรื�องภาษีเงินได ้ซึ�งบริษทัฯถือปฏิบตัิกอ่นวนัที�มีผลบงัคบัใช ้ 

 การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที�         

28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. ���� 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการ

บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ไดจ้ดัทาํขึ�นเป็นครั� งแรกโดยรวมงบการเงินของบริษทั

กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย โดยในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯได้ซื� อเงินลงทุนใน

หุ้นสามญัของบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ซึ� งเป็นบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ 

งบการเงินรวมนี�ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อย ณ วนัที� �1 ธันวาคม ���5 และ

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัย่อยต ั�งแต่วนัที�ซื�อเงินลงทุนจนถึงวนัที� �1 ธันวาคม ���5 

ดงันี�  

  อตัราร้อยละของ  

 สถานที� การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ชื�อบริษทั จดทะเบียน �� ธันวาคม 2555 �� ธันวาคม 2554 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 100 - ธุรกิจจดัการเงินลงทุนอื�น 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สําคญัเช่นเดียวกนักบัของ

บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ�งจดัต ั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลง

ค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่า

ด ังกล่าวได้แสดงไว้เ ป็นรายการ  “ผลต่าง จากการแปลงค่างบการเงินที� เ ป็นเงินตร า

ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น   

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัได้ถูกตดั

ออกจากงบการเงินรวมนี�แลว้  

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกจิการเพื�อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั

ย่อย ตามวธีิราคาทุน 

3.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ที�ยังไม่มผีลบังคบัใช้ 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซึ� งมีผลบงัคบั

ใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� � มกราคม ���� ตามรายละเอียดขา้งล่างนี�   
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัที� 20 (ปรับปรุง ����) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล

เกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง ����) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� � ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความเกี�ยวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัที� 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที�ไม่ได้คิด             

ค่าเสื�อมราคาที�ตีราคาใหม่ 

ฉบบัที� 25 ภาษีเงินได ้- การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถ้ือหุ้น 

อย่างไรกต็าม บริษทัฯได้นาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 12 มาถือปฏิบตัิก่อนกาํหนด นอกจากนี�     

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ    

งบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบตัิ 

นอกจากนี�  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ฉบบัที� 30/���5 – 34/2555 ซึ� งลง

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เมื�อวนัที� 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบตัิทางบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปนี�  

  วนัที�มีผลบงัคบัใช ้

แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี�ยวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม ���� 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� �� ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัที� �� โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่แนวปฏิบตัิทางบญัชีเกี�ยวกบัการโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� �� การตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัที� 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 12 ไม่เกี�ยวเนื�องกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ ส่วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 1� อยู่ระหวา่งการประเมินผล

กระทบต่องบการเงินในปีที�เริ�มใช ้ซึ�งยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะนี�  

4. นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซื�อ 

  บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซื�อโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซื�อตลอดระยะเวลาของสัญญา

ตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที�ถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่ว่าจะเกบ็เงินได้

หรือไม่ อย่างไรกต็าม บริษทัฯจะหยุดรับรู้รายไดเ้มื�อลูกหนี�คา้งชาํระค่างวดเกนิกวา่ 4 งวด 

 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนที�ไดร้ับจริง 

 ค) รายไดค้่าธรรมเนียมอื�น 

  ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าซื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบี�ยรับ 

  ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

4.� การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

  ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี� ยได้คิดรวมอยู่ในตั�วเงินจ่าย

แลว้ ดอกเบี�ยนั�นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายเฉลี�ยเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตั�วเงินนั�น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงจากการให้เช่าซื�อ 

  บริษทัฯบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกดิขึ�นจากการให้

เช่าซื�อสําหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นตั�งแต่วนัที� � มกราคม 2551 โดยการปันส่วนทยอยรับรู้

ตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริงและแสดงหกัจากรายได้ดอกเบี� ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื�อ 

และสําหรับสัญญาเช่าซื�อที�ทาํขึ�นกอ่นวนัที� � มกราคม ���1 บริษทัฯรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัที

ที�เกดิรายการ 

Group Lease PCL.  Annual Report 2012 115



 �

 

  รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใช้จ่ายทางตรง

ที�เกดิขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อ 

4.� เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน � เดือน นบัจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.� ลูกหนี�และค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระแสดงดว้ยจาํนวนหนี�คงเหลือตามสัญญาหักด้วยดอกผล

เช่าซื�อและดอกเบี�ยที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

 บริษทัฯตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี� เช่าซื�อตามผลขาดทุน โดยประมาณที�อาจจะเกบ็เงิน

จากลูกหนี�ไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี�คงคา้ง ความสามารถในการชาํระหนี�

ของลูกหนี�  ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายที�เกดิขึ�นจริงในอดีต 

4.� สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซึ์�งไดย้ึดมาจากลูกหนี� เช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ และได้แสดงไว้

ในราคาทุน (ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดที�คา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะขายได้

แลว้แต่ราคาใดจะตํ�ากวา่ โดยการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าสําหรับสินทรัพยท์ี�ยึดคืน 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธีิราคาทุน บริษทัฯจะ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.7 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื� อมราคา

สะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของ

สินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชนโ์ดยประมาณดงัต่อไปนี�  

 อาคาร  20  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที�เช่า 10  ปี 

 เครื�องตกแตง่และเครื�องใชส้ํานกังาน 5  ปี 

 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคํานวณค่าเสื�อมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตาม

ระยะเวลา 3 - 5 ปี 
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 ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน 

 บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้

รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ ําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

กบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั�น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษ ัทฯตดัรายการ

สินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ� งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผู ้บริหารสําค ัญ 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   

บริษทัฯ  

4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ของการด้อย

ค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท์ี�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯหรือไม่ หากมีข้อบ่งชี�

ของการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย ์

หากพบว่าราคาตามบญัชีของสินทรัพย์นั�นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่า

สินทรัพยด์งักล่าวเกดิการดอ้ยค่า บริษทัฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดร้ับคืน ท ั�งนี�  มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์

หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์

บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กจิการคาดวา่จะไดร้ับจากสินทรัพย์และคาํนวณคิด

ลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดกอ่นภาษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในสภาพตลาด

ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี� ยงซึ� งเป็นล ักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที�กาํล ัง

พิจาร ณาอยู่  ในการปร ะเมินมูลค่ายุติธร รมหักต้นทุนในการขาย  บริษ ัทฯและบริษ ัทย่อย                 

ใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ� งสะท้อนถึงจาํนวนเงินที�

กจิการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่าย

นั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.10 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิด

รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพ ซึ� งประกอบด้วยเงินที�พนกังานจ่าย

สะสมและเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยก

ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่าย

ในปีที�เกดิรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แกพ่นกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ�ง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารได้ทาํการประเมิน

ภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึ� งหลกัการประมาณการดงักล่าวต้องใช้ข้อ

สมมติที�หลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต อตัรา

การเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 หนี� สินของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน ์หกัดว้ย ตน้ทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่ได้รับรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ยงัไม่ไดร้ับรู้ 

4.11 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชําระด้วยตราสารทุน 

  บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื�อหุ้น 

โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามอายุของสิทธิซื�อหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็น

เกณฑใ์นส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            

วดัมูลค่า รวมทั�งสมมติฐานต่างๆที�เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื�อหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น 

และอตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.12 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพย์และหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และ

หนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษี 

รวมทั�งผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ที�บริษทัฯจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกสิ�นรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่ว่าบริษทัฯ

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท ั�งหมดหรือบางส่วนมา

ใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีที�เกิดขึ� น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น  

4.13 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กดิขึ�นแลว้และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากร

เชิงเศรษฐกจิไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�น

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 
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5. การใช้ดุลยพนิจิและประมาณการทางบัญชีที�สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

และการประมาณในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบ        

งบการเงิน ผลที�เกดิขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการทางบญัชีที�สําคญัดงันี�  

5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน        

ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า    

บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.� ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื�อหนี�สงสัยจะ

สูญของลูกหนี�แต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเสี� ยง

ของลูกหนี�  ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายที�เกิดขึ�นจริงจากลูกหนี� ในอดีต โดยยึดหลกั

ความระมดัระวงัเป็นสําคญั 

5.� ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื�อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ

วเิคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี�คาดวา่จะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขาย

ในอดีต อายุของสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกจิที�เป็นอยู่ในขณะนั�น 

5.� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้

หักภาษีเมื�อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราว ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณ

การวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด 

โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.� ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 
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ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเช่นนั�นเกดิขึ�น 

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพย์นั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใชจ้่ายในอนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

5.6 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555 2555 2554 

เงินสด 283 283 104 

เงินฝากธนาคาร 14,078 10,609 187,852 

รวม 14,361 10,892 187,956 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.62 ต่อปี (����: ร้อยละ 0.75 

ต่อปี) 

7. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

7.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ  

 และขายผอ่นชาํระที�ถึง และขายผอ่นชาํระที�ถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี�ปกต ิ       

 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 2,346,899 1,373,121 2,161,708 1,467,291 4,508,607 2,840,412 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 103,451 78,844 - - 103,451 78,844 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ      
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  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (909,441) (663,786) (513,540) (190,180) (1,422,981) (853,966) 

 รวมลูกหนี�ปกต ิ 1,540,909 788,179 1,648,168 1,277,111 3,189,077 2,065,290 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ  

 และขายผอ่นชาํระที�ถึง และขายผอ่นชาํระที�ถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี รวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี�บอกเลกิสัญญา       

 ลกูหนี� เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 90,961 100,148 64,312 84,865 155,273 185,013 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 9,181 14,597 - - 9,181 14,597 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ       

  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธ ิ (30,559) (42,658) (17,120) (15,195) (47,679) (57,853) 

 รวมลูกหนี�บอกเลิกสัญญา 69,583 72,087 47,192 69,670 116,775 141,757 

รวมลูกหนี� 1,610,492 860,266 1,695,360 1,346,781 3,305,852 2,207,047 

หัก: ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ (117,123) (183,851) (57,421) (107,447) (174,544) (291,298) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

   - สุทธิ 1,493,369 676,415 1,637,939 1,239,334 3,131,308 1,915,749 

7.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ (สุทธิจากดอกผล

เช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํแนกตามอายุหนี�คา้งชาํระไดด้งันี�  

(หนว่ย: พนับาท) 

งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา อตัราร้อยละที�บริษทัฯ  มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ ตั�งคา่เผื�อหนี� สงสยัจะสูญ คา่เผื�อหนี� สงสยัจะสูญ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ       

 ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 2,736,069 1,438,968 1 1 26,044 14,053 2,710,025 1,424,915 

 ค้างชาํระ         

 1 เดือน 189,368 236,704 10 1 18,549 2,326 170,819 234,378 

 � - 3 เดือน 200,121 258,686 20 2 39,395 5,097 160,726 253,589 

 4 - 6 เดือน 119,086 164,448 40 100 47,109 162,713 71,977 1,735 

 7 - 9 เดือน 37,948 66,224 60 100 22,617 65,640 15,331 584 

 10 - 12 เดือน 10,575 21,004 80 100 8,441 20,877 2,134 127 

 มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 12,685 21,013 100 100 12,389 20,592 296 421 

รวม 3,305,852 2,207,047  174,544 291,298 3,131,308 1,915,749 
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7.� ณ วนัที� �� ธันวาคม ���� และ ���� ผลรวมของเงินลงทุนขั�นต้นตามสัญญาเช่าซื�อและมูลค่า

ปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซื�อแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า 

 ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหนึ�งปี 2,550,492 1,610,492 1,566,710 860,266 

ระยะเวลาที�เกนิหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,226,020 1,695,360 1,552,156 1,346,781 

รวม 4,776,512 3,305,852 3,118,866 2,207,047 

หกั: ดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,470,660)  (911,819)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย 3,305,852  2,207,047  

7.4 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีเกี�ยวกบัอตัราร้อยละของการต ั�ง

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเพื�อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯในปัจจุบนั 

โดยคาํนึงถึงความสามารถในการชาํระหนี�ของลูกหนี�  ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหายที�

เกดิขึ�นจริงในอดีต บริษทัฯเปลี�ยนแปลงประมาณการดงักล่าวโดยวธีิเปลี�ยนทนัที การเปลี�ยนแปลง

ประมาณการดงักล่าวทาํให้ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับปีปัจจุบนัลดลงจาํนวน 35.9 ล้านบาท 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีสําหรับปีปัจจุบนัลดลงจาํนวน 7.2 ล้านบาทและกาํไรสําหรับปี

ปัจจุบนัเพิ�มขึ�นจาํนวน 28.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็นกาํไรต่อหุ้นปรับลดเพิ�มขึ�น 0.40 บาทต่อหุ้น 

7.5 เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ

เห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้กาํหนดแนวปฏิบตัิ

ทางการบญัชีสําหรับธุรกิจสินเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้

รายไดส้ําหรับลูกหนี�ที�ค้างชาํระค่างวดเกินกว่า � งวด  อย่างไรกต็าม แนวปฏิบตัิดงักล่าวได้ให้

ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบตัินี� ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที�บริษทัใช ้

ท ั�งนี�  บริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ค้างชาํระค่างวด

เกนิกวา่ � งวด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมียอดลูกหนี�คงเหลือของลูกหนี� เช่าซื�อและที�ค้าง

ชาํระเกนิกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายได้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 219.6 ล้านบาท (2554: 

136.4 ลา้นบาท) 

นอกจากนี�หากบริษทัฯตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว จะมีผลทาํให้รายไดส้ําหรับ

ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 7.2 ล้านบาท และ 11.3 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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7.6 สัญญาเช่าซื�อของบริษทัฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากาํหนด

ในอตัราคงที�ตลอดอายุสัญญาเช่า 

7.7 ณ วนัที� 31 ธันวาคม ���� บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อ (ก่อนหัก     

ดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้) จาํนวน 2,988 ล้านบาท (2554: 1,696 ล้านบาท) เพื�อ              

ค ํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ไดร้ับจากธนาคารพาณิชยต์ามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15 และ 17 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

สินทรัพยย์ึดคืน 31,470 23,353 

หกั: ค่าเผื�อการลดมูลค่า (12,846) (7,937) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 18,624 15,416 

9. เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ 

 เมื�อวนัที� 30 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทัแห่งหนึ�งในต่างประเทศ 

เป็นจาํนวนเงิน 1.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอายุไม่เกินหกเดือนโดยคิด

ดอกเบี�ยเป็นจาํนวนเงิน 0.07 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

 เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2555 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาขายลูกหนี� เงินให้กูย้ืมระยะสั� นดงักล่าวให้แก่

บริษทัย่อย ในระหวา่งปี 2555 บริษทัย่อยไดร้ับชาํระคืนเงินให้กูย้ืมดงักล่าวทั�งจาํนวน 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน       

เฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน    

   (ลูกหนี�กรมสรรพากร) 42,653 - 

รายไดค้า้งรับ 2,894 3,271 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 72,271 41,676 

ลูกหนี�อื�น - ขายสินทรัพยร์อการขาย 6,124 10,618 

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,802 - 

อื�น ๆ 1,704 1,437 

รวม 128,448 57,002 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น - สุทธิ 125,922 54,476 

11. เงนิฝากประจาํที�มภีาระคํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี� คือเงินฝากประจําซึ� งบริษทัฯได้นาํไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อค ํ�าประกนัการออก

หนงัสือค ํ�าประกนัจากธนาคารตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2555                      

มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ชื�อบริษทั ประเภทกิจการ ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน เงินลงทุน - วิธีราคาทุน 

  พนับาท ร้อยละ พนับาท 

Group Lease Holding Pte. 

Ltd. 

ลงทุนในบริษทัอื�น 18,685 100 18,685 

 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2555 บริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัของบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. 

จาํนวน 100 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นมูลค่ารวม 10,000 เหรียญ

สิงคโปร์หรือร้อยละ 100 ของหุ้นที�ออกจาํหน่ายท ั�งหมด 
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 เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน 2555 บริษทัย่อยเรียกทุนจดทะเบียนเพิ�มจาํนวน �.�� ล้านเหรียญสิงคโปร์ 

โดยบริษทัฯไดล้งทุนเพิ�มทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวจาํนวน �.�� ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ ��� ของ

หุ้นที�ออกจาํหน่ายท ั�งหมด) ที�ราคาตามมูลค่าตราไว ้� เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั�งสิ�น 

�.�� ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัย่อยจดทะเบียนเพิ�มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจที�

ประเทศสิงคโปร์แลว้เมื�อวนัที� � ตุลาคม ���� 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกจิการคิดเป็นจาํนวน

เงิน 0.76 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ 

13. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วน

ปรับปรุง 

เครื�อง

ตกแต่ง 

   

   อาคารและ และ

เครื�องใช ้

คอมพวิเตอร์   

 ที�ดิน อาคาร สถานที�เช่า สํานกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2554 35,983 45,405 4,908 20,320 10,802 19,697 137,115 

ซื�อเพิ�ม - 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 

ซื�อเพิ�ม - - 1,176 1,078 2,107 3,648 8,009 

จาํหน่าย - - - (1,430) (757) - (2,187) 

31 ธนัวาคม 2555 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 138,262 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2554 - 33,132 4,721 19,039 8,993 12,204 78,089 

ค่าเสื�อมราคา

สําหรับปี 

- 2,285 60 486 1,385 3,684 7,900 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับ        

   ส่วนที�จาํหน่าย - - - (51) (64) (9,730)  (9,845) 

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

ค่าเสื�อมราคา

สําหรับปี 

- 2,278 139 578 1,200 4,281 8,476 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับ        
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   ส่วนที�จาํหน่าย - - - (1,426) (756) - (2,182) 

31 ธนัวาคม 2555 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 82,438 

มูลค่าสุทธิตาม

บัญชี 

       

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

31 ธนัวาคม 2555 35,983 7,858 1,289 1,901 1,672 7,121 55,824 

ค่าเสื�อมราคา

สําหรับปี 

       

���5       8,476 

���4       7,900 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื� อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งาน

อยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ด ังกล่าวมีจ ํานวนเงิน

ประมาณ 31 ลา้นบาท (2554: 27 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� จาํนวน 23.2 

ลา้นบาท (2554: 25.1 ลา้นบาท) ไปค ํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนั

การเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวตามที�กล่าวในหมายเหตุ 15 และ 17 

14. ภาษีเงนิได้นติิบุคคล/ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ���� และ ���� สรุปไดด้งันี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

    

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:   

ภาษเีงินไดน้ิติบุคคลสําหรับปี 68,063 67,756 123,358 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 37,129 37,129 (20,658) 

ผลกระทบต่อภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เปลี�ยนแปลงอตัราภาษ ี (2,791) (2,791) 24,578 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 102,401 102,094 127,278 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัรา

ภาษีที�ใชส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สามารถแสดงไดด้งันี�  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคล 459,783 455,337 342,355 

    

อตัราภาษเีงินไดน้ิติบุคคล ร้อยละ 23 และ 17 ร้อยละ 23 ร้อยละ 30 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 105,338 104,728 102,707 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2555 2554 

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายและรายไดท้ี� 

   ไม่สามารถนาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได้ (146) 157 (7) 

ผลกระทบต่อภาษเีงินไดร้อการตดับัญชีจากการ 

   เปลี�ยนแปลงอัตราภาษี (2,791) (2,791) 24,578 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จ 102,401 102,094 127,278 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีและหนี� สินภาษีเ งินได้รอการตดับญัชี        
ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

 ���� 2554 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี   

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 37,134 63,337 

   ค่าเผื�อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 2,569 1,825 

   สํารองผลประโยชนข์องพนกังาน 555 347 

รวม 40,258 65,509 

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี   

   ค่านายหนา้รอตดับญัชี 19,284 10,198 

รวม 19,284 10,198 

ในเดือนตุลาคม ���� คณะรัฐมนตรีไดม้ีมติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 

�� เป็น ร้อยละ �� ในปี ���� และเป็นร้อยละ �� ต ั�งแต่ปี ���� เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 

���� ได้มีพระร าชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษี เ งินได้นิติบุคคลเพื� อให้ เ ป็นไปตามมติ

คณะรัฐมนตรีดงักล่าวสําหรับปี ����-���� บริษทัฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง

อตัราภาษีดงักล่าวในการคาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามที�แสดงไวข้า้งตน้แลว้  
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15. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ร้อยละต่อปี) ���� ���� 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน MLR, MOR 50,000 - 

รวม  50,000 - 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ    

ค ํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ และการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้าง   

ที�มีอยู่ในปัจจุบนัและที�จะมีขึ�นในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้ห้กู ้

16. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 

บริษทัย่อยและบริษทัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 25�5 25�5 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย     

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)     

ดอกเบี�ยรับ - 601 - อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน     

ดอกเบี�ยรับ 250 57 - อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 

 รายไดค้่าเช่า - - 20 ราคาตามสัญญา 

ซื�อบริษทัยอ่ย 244 244 - ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี�ยจ่าย - - 45 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 

7.5 ต่อปี 
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 ณ วนัที� �� ธันวาคม 2555 และ ���4 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555 2555 2554 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน  

บริษัทย่อย    

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. - 36,783 - 

บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน    

บริษทั GL Finance Plc. 20,544 3,067 - 

รวม 20,544 39,850 - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน    

บริษทั GL Finance Plc. 34,144 - - 

รวม 34,144 - - 

 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัในระหว่าง

ปีปัจจุบนัแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�   ณ วนัที�  

 1 มกราคม ในระหว่างปี �1 ธันวาคม 

 2555 เพิ�มขึ�น ลดลง 255� 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับแกก่จิการที�เกี�ยวข้องกัน     

บริษทั GL Finance Plc. - 20,675 (131) 20,544 

รวม - 20,675 (131) 20,544 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�   ณ วนัที�  

 1 มกราคม ในระหว่างปี �1 ธันวาคม 

 2555 เพิ�มขึ�น ลดลง 255� 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�กี�ยวข้องกัน    

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. - 37,175 (392) 36,783 
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บริษทั GL Finance Plc. - 3,106 (39) 3,067 

รวม - 40,281 (431) 39,850 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯได้จ่ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบี� ยประชุม เงิน

บาํเหนจ็ การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์และสํารองผลประโยชนร์ะยะสั�นและระยะยาวของกรรมการ

และผูบ้ริหาร เป็นจาํนวนเงิน 37.4 ลา้นบาท (2554: 19.9 ลา้นบาท) 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เมื�อวนัที� 4 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-W1) ให้แก่ผู ้ถือ

หุ้นเดิมที�เป็นกรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 6 ท่าน จาํนวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.9 

ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งนั�น ณ วนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 

2555 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัที�ออกให้แก่กรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 

21,646 หน่วย ซึ�งยงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิและไดห้มดอายุลง 

 เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2552 บริษทัฯได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WB) ให้แก่

กรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 11 ท่าน จาํนวน 118,100 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 23.6 ของจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

เมื�อวนัที� 10 พฤษภาคม 2553 บริษทัฯได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WC) ให้แก่

กรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 10 ท่าน จาํนวน 104,700 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.9 ของจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WD) ให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 16 ท่าน จาํนวน 255,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั (GL-W2) ให้แก ่   ผู ้

ถือหุ้นเดิมที�เป็นกรรมการและผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน จาํนวน 18,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.04 

ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั (GL-WC, GL-

WD และ GL-W2) ซึ� งบริษทัฯได้ออกให้แก่กรรมการและผู ้บริหารปัจจุบนัเป็นจาํนวน 42,400  

หน่วย 219,500 หน่วยและ 16,098 หน่วย ตามลาํดบั 
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17. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้ืมระยะยาวซึ�งบริษทัฯไดร้ับจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี�ยต่อปี เงื�อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 ���� 2554   

สัญญาเงินกูล้งวนัที� 29 มกราคม 2552    
วงเงินสินเชื�อที� 1 - 1,200 อตัราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนที�

เท่ากันรวมทั� งหมดยี�สิบเจ็ดงวด 
โดยเริ� มชําระงวดแรกในวันชําระ
ดอกเบี�ยครั� งแรกหลังจากวนัที�เบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 

สัญญาเงินกูล้งวนัที� 22 ตุลาคม 2552    
 วงเงินสินเชื�อที� 1 5,333 320,667 อตัราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนที�
เท่ากนัรวมทั�งหมดสามสิบงวด โดย
เ ริ� ม ชํ า ร ะ ง วด แร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบี�ยครั� งแรกหลังจากวนัที�เบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 

สัญญาเงินกูล้งวนัที� 25 สิงหาคม 2553    
วงเงินสินเชื�อที� 1 148,834 470,833 อตัราร้อยละ MLR - �.� ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนที�
เท่ากนัรวมทั�งหมดสามสิบงวด โดย
เ ริ� ม ชํ า ร ะ ง วด แร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบี�ยครั�งแรกหลงัจาก 

สัญญาเงินกูล้งวนัที� 26 พฤษภาคม 2554    วนัที�เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 
วงเงินสินเชื�อที� 1 1,567,790 91,620 อตัราร้อยละ MLR - �.� ต่อ

ปี 
ผ่อนชําระเป็นงวด ๆ ในจํานวนที�
เท่ากนัรวมทั�งหมดสามสิบงวด โดย
เ ริ� ม ชํ า ร ะ ง วด แร ก ใ น วัน ชํา ร ะ
ดอกเบี�ยครั�งแรกหลงัจาก 

     วนัที�เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 
รวม 1,721,957 884,320   
หัก : ส่วน ที�ถึ งกําหน ด

ชาํระภายในหนึ�งปี (887,947) (694,953) 
  

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 834,010 189,367   

การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด

ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/           

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2555 884,320 

บวก: กูเ้พิ�ม 1,830,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (992,363) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 1,721,957 

เมื�อวนัที� �9 มกราคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�ง เพื�อ

ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 400 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้

สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิ 

เมื�อวนัที� 22 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์สามแห่ง (ผู ้ให้กู ้

ร่วม) เพื�อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม

ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� 2� สิงหาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยส์ามแห่ง (ผูใ้ห้กู ้

ร่วม) เพื�อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืม

ภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งเพื�อ

ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้

สัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดข้อเพิ�มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งตามสัญญาเงินกูย้ืม  

ลงวนัที� 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2,000 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงิน

กูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 ภายใต้สัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯต้องปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรง

สัดส่วนการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของ    

ผูถ้ือหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อที�ค้างชาํระมากกว่า 3 เดือนขึ�นไปต่อลูกหนี� เช่าซื�อ

ทั�งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อต่อหนี� เงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพย์หรือสิทธิใน

รายได ้และการไม่กอ่หนี�ทุกประเภทเพิ�มเติม เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ และการ

จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยู่ในขณะนี�  และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน

รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัที� �1 ธนัวาคม ���� บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ี�ยงัมิได้เบิกใช้ จาํนวน 

432 ลา้นบาท (����: 565 ลา้นบาท) 
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานซึ�งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน
แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกจิการ 

 2555 255� 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 1,735 3,519 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,673 4,039 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 67 148 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (1,317) (5,092) 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั (384) (879) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 2,774 1,735 

 ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  2,673 4,039 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 67 148 

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัที�รับรู้ในปี  (384) (879) 

รวมค่าใชจ้่ายที�รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 2,356 3,308 

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของ 

   กาํไรหรือขาดทุน: 

  

ค่าใชจ้่ายในการบริการและการบริหาร 2,356 3,308 
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 สมมติฐานที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด               4.2        3.9 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต (ขึ�นกบัช่วงอายุ)               7.0        7.5 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน 14.92 17.36 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปีปัจจุบนัและสองปีย้อนหลงัแสดงได้

ดงันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

การปรับปรุงตามประสบการณ์ที�เกดิ

จากหนี� สินโครงการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน         

เฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           

เฉพาะกจิการ 

ปี 2555  2,774 (104) 

ปี 2554 1,735 (1,127) 

ปี 2553 3,519 - 

19. ทุนเรือนหุ้น 

19.1 มติอนุมตัิที�ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 

ในระหวา่งปี 2555 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯไดม้ีมติเกี�ยวกบัทุนเรือนหุ้นของบริษทัฯ

ดงันี�  

1) อนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯ (GL-W2) ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิม 

จาํนวน 23.0 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 2 ปี 

โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื�อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในราคา

ใชสิ้ทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใชสิ้ทธิทุก ๆ สิ�นไตรมาส  
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2) อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 456.9 ลา้นบาท เป็น 352.4 ล้าน

บาท โดยวธีิตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�ยงัมิไดน้าํออกจาํหน่าย หลงัจากสํารองไวเ้พื�อรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�ย ังไม่หมดอายุ และการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป 

(General Mandate) 

3) อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 352.4 ล้านบาท เป็น 570.4 

ลา้นบาท เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ (GL-W2) จาํนวน 23.0 ล้านหุ้น และ

การเพิ�มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 20.6 ลา้นหุ้น 

4) อนุมตัิให้แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยลดทุน/เพิ�มทุนจดทะเบียนเป็น 

570.4 ลา้นบาท  

บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเป็น 570.4 ล้านบาท เมื�อวนัที� 29 ตุลาคม 

2555 

19.2 การเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ  

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดร้ับเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั

จาํนวนรวม 151.2 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี�  
 จาํนวนใบสําคญั    
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธ ิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
GL-W1 6,443,985 6,443,985 23.00 148.21 
GL-WB 207,600 207,600 14.50 3.01 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์

เป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 344.86 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี�  บริษทัฯโอน

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนเรือนหุ้นในระหวา่งปีปัจจุบนั  

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 414.9  ล้านบาท            

(���4: 293.7 ลา้นบาท) 

  ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 19.6 ล้านบาท        

จากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ GL-W2 จาํนวน 559,427 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ�ม

ทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแล้ว เมื�อวนัที�   

7 มกราคม 2556   
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19.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามญั 

(หน่วย: หุ้น) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 ���5 2554 

หุ้นสามญัจดทะเบียน   

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี 86,300,000 86,300,000 

จดทะเบียนเพิ�มทุนระหวา่งปี 27,778,527 - 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัสิ�นปี  114,078,527 86,300,000 

หุ้นสามญัที�ออกและชาํระแลว้   

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี 62,321,196 56,416,996 

จาํนวนหุ้นสามญัเพิ�มขึ�นจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญั      

แสดงสิทธิในระหวา่งปี 6,651,585 5,904,200 

จาํนวนหุ้นสามญั ณ วนัสิ�นปี  68,972,781 62,321,196 

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัที� �1 ธนัวาคม ���� ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัซึ�งออกโดยบริษทัฯมี

รายละเอียดดงันี�  

ประเภท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ออกให้แก ่ 

วนัที�ออก 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิที�ออกในครั� งแรก ราคาเสนอขาย 

อายุใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ตอ่ � หุ้นสามัญ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ตอ่ � หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

GL-W1 ผูถ้ือหุน้เดิม   4 กุมภาพนัธ์ 2552 24,300,000 0.20 บาท 3 ปี 23 บาท 1 หุ้นสามัญ 

GL-W2 ผูถ้ือหุน้เดิม 1 พฤศจิกายน 2555 22,775,694 0.10 บาท 2 ปี 35 บาท 1 หุ้นสามัญ 

GL-WB กรรมการและพนักงาน 10 พฤษภาคม 2552 500,000 - � ปี 14.50 บาท 1 หุ้นสามัญ 

GL-WC กรรมการและพนักงาน 10 พฤษภาคม 2553 500,000 - � ปี 16.59 บาท 1 หุ้นสามัญ 

GL-WD กรรมการและพนักงาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 - � ปี 19.62 บาท 1 หุ้นสามัญ 

 การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัในระหว่างปี 

 GL-W2 

 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯไดอ้อกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัของ

บริษทัฯ (GL-W2) ให้แกผู่ถ้ือหุ้นเดิม จาํนวน 22.7 ลา้นหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคญั

แสดงสิทธิดงักล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื�อหุ้น

สามญัได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ สิ�น    

ไตรมาส  
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 เมื�อวนัที� 14 พฤศจิกายน 2555 ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวได้รับการจดทะเบียนเพื�อซื�อขายใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ� มทาํการซื� อขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ต ั�งแต่วนัที�             

22 พฤศจิกายน 2555 

 GL-WD 

 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2555 ที�ประชุมสามญัผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯได้มีอนุมตัิการออกใบสําคญั

แสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั จาํนวน 1,000,000  หน่วย (GL-WD) เพื�อจดัสรรแก่กรรมการและ

พนกังานของบริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นบัตั�งแต่

วนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้น

สามญัใหม่ได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 19.62 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั โดยผูถ้ือใบสําคญัแสดงสิทธิแต่ละ

รายสามารถใช้สิทธิซื�อหุ้นสามญัได้ในวนัสุดท้ายของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดใน

โครงการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อกรรมการและ/หรือพนกังานของบริษทัฯ (ESOP) ใบสําคญัแสดง

สิทธิดงักล่าวไม่จดทะเบียนเพื�อซื�อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื�อหุ้นแต่ละสิทธิที�ออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใช้

แบบจําลองการกาํหนดราคาสิทธิตามแบบจําลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนําเข้า

แบบจาํลอง ไดแ้ก ่ราคาหุ้น ณ วนัที�กาํหนดราคา ซึ� งเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 19.62 

บาท ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 32.85 ความคาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายุ

สัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบี�ยปลอดความเสี�ยงร้อยละ 3.44 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯบนัทึกค่าใชจ้่ายสําหรับโครงการ GL-WD เป็น

จาํนวน 0.86 ลา้นบาท ซึ�งรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน 

 จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปลี�ยนแปลงดงันี� 

 จํานวนใบสําคญัแสดง จํานวนใบสําคญัแสดง จํานวนใบสําคญัแสดง จํานวนใบสําคญัแสดง  จํานวนใบสําคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัที�  สิทธิที�มีการออก สิทธิที�มีการใชสิ้ทธิ สิทธิที�หมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัที� 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 มกราคม 2555 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี �1 ธันวาคม ���5 

GL-W1 10,069,519 - - (10,069,519) - 

GL-W2 - 22,775,694 (559,427) - 22,216,267 

GL-WB 223,300 - (207,600) (15,700) - 

GL-WC 245,600 - - (26,100) 219,500 

GL-WD - 1,000,000 - (65,500) 934,500 

 เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2555 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัที�ออกให้ผู ้ถือหุ้นเดิม           

(GL-W1) จาํนวน 10,069,519 หน่วย ซึ� งไม่มีผู ้ใช้สิทธิและได้หมดอายุลง บริษทัฯได้โอนมูลค่า

คงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวนเงิน 2.0 ลา้นบาทเป็นส่วนเกนิมูลค่าหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงิน 
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 บริษทัฯได้ยกเลิกการออกใบสําค ัญแสดงสิทธิที�จะซื� อหุ้นสามญัของบริษ ัทฯที�จ ัดสรรได้แก ่

กรรมการและพนักงานของบริษ ัทฯ (GL-WB, GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึงวนัที�                 

31 ธนัวาคม 2555 จาํนวน 638,400 หน่วย เนื�องจากพนกังานผู ้ได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าว

ลาออก ซึ�งไม่เป็นตามเงื�อนไขของการไดร้ับใบสําคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 

21. เงนิปันผล 

 เงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมตัิโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 99,523 1.45 

   กาํไรสุทธิสาํหรับครึ�ง 

   ปีแรก ปี 2555 

   เมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2555   

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 44,010 0.64 

   กาํไรสุทธิของไตรมาส    เมื�อวนัที� 13 กุมภาพนัธ ์2555   

   ที�สามปี 2554    

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2555 143,533 2.09 

 เงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินปันผล อนุมตัิโดย จาํนวนเงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล

จ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลประกาศจ่าย                         

จากผลการดาํเนินงาน

ของงวดหกเดือนแรก  

ของปี 2554 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� 14 กนัยายน 2554 

104,076 1.67 

เงินปันผลคงเหลือประกาศ                         

จ่ายจากผลการดาํเนินงาน 

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

 เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2554 

50,211 0.89 

   ของปี 2553       

รวมเงินปันผลสาํหรับปี ���4 154,287 2.56 
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22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายที�สําคญัดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ���� ���� ���� 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 130,203 130,203 74,084 

ค่าบริการทาํสัญญา 29,112 29,112 18,911 

ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี�  19,567 19,567 5,509 

ค่าเสื�อมราคา 8,476 8,476 7,900 

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 7,772 7,772 6,264 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 7,374 6,928 1,158 

24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นข ั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับปีส่วนที�เป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญของ     

บริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น)  ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่

ในระหวา่งปี  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีส่วนที�เป็นของผู ้ถือหุ้นสามญัของบริษทัฯด้วย

ผลรวมของจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักที�ออกอยู่ในระหว่างปีกบัจาํนวนถัวเฉลี�ย           

ถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�บริษทัฯอาจตอ้งออกเพื�อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็น

หุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดม้ีการแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัต้นปีหรือ  ณ  วนัที�ต้องออกหุ้นสามญั

เทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 

  จาํนวนหุ้นสามญั  

 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั กาํไรต่อหุ้น 

 พนับาท พนัหุ้น บาท 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน    

 กาํไรสาํหรับปี 357,381 68,906 5.19 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด    

  GL-W1 - 89 

  GL-W2 - 2,076 

  GL-WB - 35 

  GL-WC - 144 

  GL-WD - 388 

กําไรต่อหุ้นปรับลด    

    กาํไรที�เป็นของผูถ้ือหุ้นสามญั    

       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซื�อหุ้นสามญั 357,381 71,638 4.99 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสําหรับปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรสําหรับปี 353,243 215,078 68,906 58,926 5.13 3.65 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W1 - - 89 1,956   

  GL-W2 - - 2,076 -   

  GL-WB - - 35 150   

  GL-WC - - 144 123   

  GL-WD - - 388 -   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

    กําไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซื� อ       
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       หุน้สามญั 353,243 215,078 71,638 61,155 4.93 3.52 

25. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. ���� โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 

3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จาํกดั 

และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื�อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯ     

ในระหวา่งปี 2555 และ 2554 บริษทัฯไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 1.8 ล้านบาท และ    

1 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

26. ภาระผูกพนั 

26.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าและบริการซึ� งจะต้องจ่ายค่าบริการ

ภายใน 1 ปี จาํนวน 1.3 ลา้นบาทและ 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: 0.8 ลา้นบาท) 

26.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาให้บริการ 

 บริษทัฯมีภาระที�ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศให้กบับุคคลที�เป็น

พนกังานของกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน 

26.3 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนาม  

บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการคํ�าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการใช้

บริการไปรษณีย ์

27. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯดาํเนินกจิการหลกัในส่วนงานเดียว คือ บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์โดยมีส่วนงาน  

ทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั�นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามที�แสดงไว้

ในงบการเงินจึงเกี�ยวขอ้งกบัส่วนงานธุรกจิและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที�กล่าวไว ้

28. เครื�องมอืทางการเงนิ 

28.� นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�

ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืมแก่

พนกังาน เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯมี

ความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี�  
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ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ

และลูกหนี� สินเชื�อเงินสด ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี�ยงนี�โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการ

ในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจาก

บริษทัฯมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย ดงันั�นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับ

ความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อนอกจากจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญที�บนัทึกไว้

แลว้ในบญัชี 

 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี�ตาม

สัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืมแก่

พนกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวที�มี

ดอกเบี�ย อย่างไรกต็าม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับ

ขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจาก

อตัราดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยู่ในระดบัตํ�า 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตาม

ประเภทอตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถ

แยกตามวนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัรา

ดอกเบี�ยใหม่ถึงกอ่น) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  

 � ปี ถึง � ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.50 13.86 14.36 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อน
ชาํระ - สุทธ ิ 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�
เกี�ยวขอ้งกนั 20.54 - - - 20.54 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ� าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.13 0.13 

 1,514.22 1,637.94 0.50 13.99 3,166.65 

หนี�สินทางการเงิน      
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  

 � ปี ถึง � ปี 

ตามราคา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบี�ย รวม 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ
สั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 50.00 - 50.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 14.42 14.42 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,721.96 - 1,721.96 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  

 � ปี ถึง � ปี 

ตามราคา

ตลาด 

อตัรา

ดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.48 10.41 10.89 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อน

ชาํระ - สุทธิ 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 39.85 - - - 39.85 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ� าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.13 0.13 

 1,533.53 1,637.94 0.48 10.54 3,182.49 

หนี�สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะ

สั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 50.00 - 50.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 14.42 14.42 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 1,721.96 - 1,721.96 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���4 

 อตัราดอกเบี�ยคงที�    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลง ไม่ม ี  
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 � ปี ถึง � ปี 

ตามราคา

ตลาด 

อตัรา

ดอกเบี�ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 167.60 20.36 187.96 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อน

ชาํระ - สุทธิ 676.42 1,239.33 - - 1,915.75 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ� าประกนั 0.31 - - - 0.31 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - - - 0.10 0.10 

 676.73 1,239.33 167.60 20.46 2,104.12 

หนี�สินทางการเงิน      

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น - - - 3.30 3.30 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 884.32 - 884.32 

 - - 884.32 3.30 87.62 

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขาย

และการกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที� เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงันี�  

 สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปลี�ยนเฉลี�ย  

สกุลเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ณ วนัที� �� ธนัวาคม  

 2555 2554 2555 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.79 - 30.63 31.69 

เยน 10.00 - 0.3545 0.4084 

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

 เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั� น ลูกหนี�ตามสัญญา

เช่าซื�อและขายผ่อนชาํระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อหกัดอกผลเช่าซื�อ

ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้ตามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามบญัชี      

เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบี� ยใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัฯจึงประมาณ

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินใกล้เคียงกบัมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะ

การเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผูซื้�อและผู ้ขายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชาํระ

หนี� สินในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนั
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ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที�ไม่มีความเกี�ยวข้องกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบั

ลกัษณะของเครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�น

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าที�เหมาะสม  

29. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ� งโครงสร้างทุนที�

เหมาะสมเพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผู ้ถือหุ้น 

โดย ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.19:1 และเฉพาะ

บริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.19:1 (2554: 0.73:1)  
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30. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 การซื�อหุ้นสามญัของ GL Finance Plc. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เมื�อวนัที� 22 สิงหาคม 2555 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมตัิให้บริษทัย่อยของ

บริษทัฯ ทาํการเข้าซื�อหุ้นสามญัของบริษทั GL Finance Plc. จากกิจการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�ง 

บริษทั GL Finance Plc. เป็นบริษทัที�จดทะเบียนในประเทศกมัพูชา ธุรกิจหลกัคือ ให้บริการทาง

การเงินเกี�ยวกบัการให้สินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์โดยมีรายละเอียดการทาํสัญญาซื�อขายดงันี�  

1) บริษทัย่อย และผูข้ายไดร่้วมลงนามในสัญญาซื�อขายในวนัที� 25 สิงหาคม 2555 บริษทัย่อยมี

วตัถุประสงคท์ี�จะซื�อหุ้นสามญั GL Finance Plc. จาํนวน 998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8 ของหุ้นที�

ออกและเรียกชาํระแลว้ ซึ�งคิดเป็นมูลค่ากจิการรวมทั�งสิ�น 1,120,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

2) บริษทัย่อยตกลงจ่ายชาํระค่าหุ้นร้อยละ 80 ของ GL Finance Plc. ภายในห้าวนันบัจากวนัทาํ

สัญญา คิดเป็นมูลค่า 896,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และจะชาํระเงินในส่วนที�เหลือให้แก่ผู ้ขาย

ในวนัที�ธุรกรรมเสร็จสิ�น 

ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งดาํเนินการซื� อกิจการ ฝ่ายบริหารบริษทัฯคาดว่าธุรกรรมเสร็จสิ�นในไตรมาส

หนึ�งปี 2556 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นที�แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 34.14 ลา้นบาท 

เงนิให้กู้ยืมระยะสั�นกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

เมื�อวนัที� 22 มกราคม 2556 บริษทัฯเขา้ทาํสัญญาให้กูย้ืมเงินแกก่จิการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�งเป็น

จาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมดงักล่าวมีอายุหนึ�งปีโดยคิดดอกเบี�ยอตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

31. การอนุมตัิงบการเงนิ 

 งบการเงินนี�ไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัฯเมื�อวนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2556 
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Independent Auditor's Report 

To the Shareholders of Group Lease Public Company Limited 

I have audited the accompanying consolidated financial statements of Group Lease Public 

Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of 

financial position as at 31 December 2012, and the related consolidated statements of  

comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then 

ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory 

information, and have also audited the separate financial statements of Group Lease 

Public Company Limited for the same year. 

Management's Responsibility for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial 

statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal 

control as management determines is necessary to enable the preparation of financial 

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my 

audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those 

standards require that I comply with ethical requirements and plan and perform the audit 

to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from 

material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and 

disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's 

judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial 

statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor 

considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the 

financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the 

circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 

the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of 

accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by 

management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. 
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I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for my audit opinion. 

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 and its subsidiary 

and of Group Lease Public Company Limited as at 31 December 2012, and their financial 

performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards. 

 

 

 

Pimjai Manitkajohnkit 

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4521 

Ernst & Young Office Limited 

Bangkok: 15 February 2013 
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company

Statement of financial position

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated

financial statements

Note 2012 2012 2011

Assets

Current assets

Cash and cash equivalents 6 14,360,790              10,891,968        187,955,970      

Current portion of hire purchase and

   installment sales receivables 7 1,493,368,747         1,493,368,747   676,415,286      

Assets foreclosed 8 18,624,090              18,624,090        15,415,888        

Short-term loan to and interest receivable

   from related parties 16 20,544,438              39,850,184        -                        

Share subscription payment in advance 16, 30 34,143,984              -                        -                        

Other current assets 10 125,921,655            125,921,655      54,475,675        

Total current assets 1,706,963,704         1,688,656,644   934,262,819      

Non-current assets

Pledged fixed deposit at financial institution 11 310,788                   310,788             306,830             

Investment in subsidiary company 12 -                              18,684,970        -                        

Hire purchase and installment sales 

   receivables - long-term portion 7 1,637,939,369         1,637,939,369   1,239,334,039   

Property, plant and equipment 13 55,823,928              55,823,928        56,295,628        

Deferred tax assets 14 40,257,819              40,257,819        65,509,469        

Other non-current assets 41,805,932              37,703,449        37,043,005        

Total non-current assets 1,776,137,836         1,790,720,323   1,398,488,971   

Total assets 3,483,101,540         3,479,376,967   2,332,751,790   

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

Separate financial statements
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated

financial statements

Note 2012 2012 2011

Liabilities and shareholders' equity

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from

   financial institutions 15 50,000,000              50,000,000        -                        

Trade accounts payable 14,421,800              14,421,800        3,304,715          

Current portion of long-term loans 17 887,946,667            887,946,667      694,953,333      

Income tax payable 30,528,958              30,221,840        46,019,450        

Insurance premium payables 12,675,873              12,675,873        7,270,559          

Accrued expenses 23,993,624              23,639,873        6,441,316          

Other current liabilities 17,338,372              17,170,693        21,557,180        

Total current liabilities 1,036,905,294         1,036,076,746   779,546,553      

Non-current liabilities

Long-term loans, net of current portion 17 834,010,000            834,010,000      189,366,667      

Provision for long-term liabilities

   Reserve for long-term employee benefits 18 2,774,260                2,774,260          1,735,106          

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements 2,315,889                2,315,889          2,428,973          

Deferred tax liabilities 14 19,284,106              19,284,106        10,197,704        

Total non-current liabilities 858,384,255            858,384,255      203,728,450      

Total liabilities 1,895,289,549         1,894,461,001   983,275,003      

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

Separate financial statements
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2012

(Unit: Baht)

Consolidated

financial statements

Note 2012 2012 2011

Shareholders' equity

Share capital 19

   Registered 

      114,078,527 ordinary shares of Baht 5 each

         (2011: 86,300,000 ordinary shares of Baht 5 each) 570,392,635            570,392,635      431,500,000      

   Issued and paid-up 

      68,972,781 ordinary shares of Baht 5 each

         (2011: 62,321,196 ordinary shares of Baht 5 each) 344,863,905            344,863,905      311,605,980      

Share premium 19 414,923,758            414,923,758      293,657,127      

Share subscription received in advance 19,635,888              19,635,888        149,500,452      

Warrants 20 2,221,627                2,221,627          2,013,904          

Capital reserve for share-based payment 

   transactions 20 861,605                   861,605             -                        

Exchange differences on translation of

   financial statements in foreign currency (1,242,764)               -                        -                        

Retained earnings

   Appropriated - statutory reserve 22 57,039,263              57,039,263        43,150,000        

   Unappropriated 749,508,709            745,369,920      549,549,324      

Total shareholders' equity 1,587,811,991         1,584,915,966   1,349,476,787   

Total liabilities and shareholders' equity 3,483,101,540         3,479,376,967   2,332,751,790   

0 0 0

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

Directors

Separate financial statements
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company

Statement of comprehensive income

(Unit: Baht)

Consolidated

financial statements

Note 2012 2012 2011

Profit or loss

Revenues

Hire purchase interest income 837,220,599            837,220,599      824,154,007      

Other income 120,442,900            115,081,169      67,108,585        

Total revenues 957,663,499            952,301,768      891,262,592      

Expenses

Services and administrative expenses 249,372,946            248,457,122      136,288,889      

Bad debts and doubtful accounts 7 45,252,879              45,252,879        205,361,867      

Loss on disposals of foreclosed assets 140,250,897            140,250,897      132,598,963      

Total expenses 434,876,722            433,960,898      474,249,719      

Profit before finance cost and

    income tax expenses 522,786,777            518,340,870      417,012,873      

Finance cost 17 (63,004,080)             (63,004,080)       (74,657,512)       

Profit before  income tax expenses 459,782,697            455,336,790      342,355,361      

Income tax expenses 14 (102,401,329)           (102,094,211)     (127,277,776)     

Profit for the year 357,381,368            353,242,579      215,077,585      

Other comprehensive income

Exchange differences on translation 

   of financial statements in foreign currency (1,242,764)               -                        -                        

Other comprehensive income for the year (1,242,764)               -                        -                        

Total comprehensive income for the year 356,138,604            353,242,579      215,077,585      

Earnings per share 24

Basis earnings per share

Profit for the year 5.19 5.13 3.65

Weighted average number of ordinary shares (shares) 68,905,724 68,905,724 58,926,163

Diluted earnings per share

Profit for the year 4.99 4.93 3.52

Weighted average number of ordinary shares (shares) 71,638,098 71,638,341 61,155,469

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

For the year ended 31 December 2012 

Separate financial statements
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company 

Notes to consolidated financial statements 

For the year ended 31 December 2012 

1. General information 

1.1  Corporate information 

 Group Lease Public Company Limited (“the Company”) is a public company 

incorporated and domiciled in Thailand. The Company is principally engaged in the 

hire purchase of motorcycles and its registered address is 63 Soi 1, 

Tesabalnimitretai Road, Ladyao, Chatujak, Bangkok.  

 The major shareholders of the Company are Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 

(incorporated in Singapore) and A.P.F Holding Company Limited (incorporated in 

Thailand), which owns 39.74% and 21.35% of the Company’s share capital, 

respectively. The parent company is Wedge Holdings Company Limited 

(incorporated in Japan). 

1.2 Acquisition of Group Lease Holding Pte. Ltd. 

 On 28 March 2012, a meeting of the Company’s Board of Directors approved an 

acquisition of shares of Group Lease Holding Pte. Ltd. from a related party. Group 

Lease Holding Pte. Ltd. was incorporated in Singapore and operates as a holding 

company to invest in other companies. The acquisition agreement can be 

summarised as follows: 

1) The Company and the seller entered into a sale and purchase agreement 

relating to the acquisition of Group Lease Holding Pte. Ltd. on 28 March 2012, 

whereby the Company purchased 100 shares of Group Lease Holding Pte. Ltd. 

at net book value, equivalent to 100 % of the issued and paid up share capital. 

The total value of the entity is thus SGD 10,000. 

2) The Company agreed to make full payment for the 100 shares at a price of SGD 

100 per share, or for a total of SGD 10,000 on 5 April 2012. 

The net asset value of Group Lease Holding Pte. Ltd. at the acquisition date 

consisted of the following:  
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(Unit: Thousand Baht) 

Assets  

Other assets - net 79 

Total assets 79 

Liabilities  

Other liabilities 43 

Total liabilities 43 

Net assets value at the acquisition date 36 

Equity of the Company (%) 100 

Net asset value attributable to the Company’s investment 36 

The excess of purchase price over net asset value 208 

Net cash paid for purchase of subsidiary company 244 

 The Company recorded the net assets acquired at their net book value as of the 

acquisition date, since the majority of Group Lease Holding Pte. Ltd.'s assets and 

liabilities are financial assets and liabilities of which the fair value is close to book 

value. In addition, the Company decided to write-off the excess of purchase price 

over the net asset value as an expense in the consolidate statement of 

comprehensive income because the Company does not expect the differences to be 

utilized in the future. 

2. Basis of preparation 

2.1 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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2.2 Basis of consolidation 

a) The consolidated financial statements for year ended 31 December 2012 were 

prepared for the first time, combining the financial statements of Group Lease 

Public Company Limited and its subsidiary company. During the current year, 

the Company acquired a subsidiary company in Singapore, Group Lease 

Holding Pte. Ltd. These consolidated financial statements include the 

statement of financial position of the subsidiary company as at 31 December 

2012 and the comprehensive income statement for the period as from the 

acquisition date to 31 December 2012. 

 The Company’s holding in the subsidiary is as follows: 

  Percentage owned by             

the Company 

 

 Country of  31 December 31 December    

Company’s name incorporation 2012 2011 Nature of business 

Group Lease Holding 

Pte. Ltd. 

Singapore 100 - Other investment holding 

company 

b) Subsidiary company is fully consolidated, being the date on which the 

Company obtains control, and continue to be consolidated until the date when 

such control ceases. 

c) The financial statements of the subsidiary company are prepared using the 

same significant accounting policies as the Company. 

d) The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiary 

company are translated to Baht using the exchange rate prevailing on the end 

of reporting period, and revenues and expenses translated using monthly 

average exchange rates. The resulting differences are shown under the caption 

of “Exchange differences on translation of financial statements in foreign 

currency” in the statements of changes in shareholders’ equity. 

e) Material balances and transactions between the Company and its subsidiary 

company have been eliminated from the consolidated financial statements.  

f) Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of 

the subsidiary company that are not held by the Company and are presented 

separately in the consolidated profit or loss and within equity in the 

consolidated statement of financial position.  
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2.3 The separate financial statements, which present investments in subsidiary, under 

the cost method, have been prepared solely for the benefit of the public. 

3. Adoption of new accounting standards  

 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 

Financial Reporting Standard: 

TFRS 8 Operating Segments 
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 other accounting standards referred to above will not 

have any significant impact on the financial statements for the year when they are 

initially applied. 

In addition, the Federation of Accounting Professions has issued Notification No. 

30/2555 - 34/2555, published in the Royal Gazette on 17 January 2013, mandating 

the use of accounting treatment guidance and accounting standard interpretations as 

follows. 

   Effective date 

Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets 1 January 2013 

Accounting Standard Interpretation:  

SIC 29 Service Concession Arrangements: 

Disclosures 

1 January 2014 

Financial Reporting Standard Interpretations:  

TFRIC 4  Determining whether an Arrangement 

contains a Lease 

1 January 2014 

TFRIC 12 Service Concession Arrangements 1 January 2014 

TFRIC 13 Customer Loyalty Programmes 1 January 2014 
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The management of the Company has assessed the effect of these standards and 

believes that Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets, SIC 

29, TFRIC 4 and TFRIC 12 are not relevant to the business of the Company. 

Management is still evaluating the first-year impact to the financial statements of the 

adoption of TFRIC 13 and has yet to reach a conclusion. 

4. Significant accounting policies 

4.1 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. 

4.2 Expense recognition 

 a) Interest expenses 

  Interest expenses are charged to expenses on an accrual basis. Interest included 

in face value of note payable is amortised to expenses evenly throughout the 

term of the notes. 

 b) Commissions and direct expenses of the hire purchase business 

  The Company recorded the initial commissions and direct expenses arising in 

respect of hire purchase contracts origination from 1 January 2008, by the 

effective interest method, and deducting them from unearned income over the 

installment period to reflect the effective rate of return of hire purchase 

agreements, and recorded as expenses when occurred for hire purchase 
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contracts originated before 1 January 2008. 
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  Unearned interest income is stated net of commissions and direct expenses 

incurred at the initiation of the hire purchase contract. 

4.3 Cash and cash equivalents 

  Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to 

withdrawal restrictions. 

4.4 Receivables and allowance for doubtful accounts 

 Hire purchase and installment sales receivables are stated net of unearned hire 

purchase interest income and allowance for doubtful accounts. 

 The Company provides allowance for doubtful accounts for hire purchase 

receivables based on the estimated collection losses that may be incurred in 

collection of receivables, by considering of the current status of receivables, their 

ability to make payment, past experience and historical data on actual losses on 

collection. 

4.5  Assets foreclosed 

  These represent assets repossessed from hire purchase and installment sales 

receivables and are stated at the lower of cost (which mostly comprises the net 

outstanding balance) and estimated net realisable value.  Allowance is made for the 

decline in value of the repossessed assets. 

4.6  Investment in subsidiary company 

  Investment in subsidiary company is accounted for, in the separate financial 

statements, using the cost method. Loss on impairment (if any) of investment in 

subsidiary is included in the comprehensive income statements.  

4.7  Property, plant and equipment/Depreciation 

  Land is stated at cost. Buildings and equipment are stated at cost less accumulated 

depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any). Depreciation of 

buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line 

basis over the following estimated useful lives: 

  Buildings       20  years 

  Building improvement and lease area  10  years 

  Furniture and office equipment  5  years 

Group Lease PCL.  Annual Report 2012 163



 8 

 

  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. 

4.8  Related party transactions 

  Related parties comprise enterprises and individuals that control, or are controlled 

by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control 

with the Company. 

  They also include associated companies and individuals which directly or indirectly 

own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the 

Company, key management personnel, directors and officers with authority in the 

planning and direction of the Company’s operations. 

4.9  Impairment of assets 

The Company and its subsidiary assess 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 and its subsidiary estimate 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 and its subsidiary could 

obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction between 

knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal.  
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An impairment loss is recognised in the comprehensive income statement.  

4.10 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.  

The obligation under the defined benefit plan is determined by management based 

on actuarial techniques, using the projected unit credit method.  

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised 

immediately in profit or loss. 

The defined benefits liability comprises the present value of the defined benefit 

obligation less unrecognised past service cost and unrecognised actuarial gains or 

losses. 

4.11 Equity-settled share-based payment transactions 

The Company recognises the share-based payment transactions at the date on 

which the options are granted, based on the fair value of the share options. They are 

recorded as expenses over the expected life of the share options, and a capital 

reserve for share-based payment transactions is presented in shareholders’ equity. 

Estimating fair value for share-based payment transactions requires determination 

relating to appropriate assumptions, including the expected life of the share options, 

share price volatility and dividend yield. 
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4.12 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 and its subsidiary recognise deferred tax liabilities for all taxable 

temporary differences while they recognise 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 and its subsidiary 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 and its subsidiary record deferred tax directly to shareholders' equity 

if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.  

4.13 Provisions 

  Provisions are recognised when the Company and its subsidiary have a present 

obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources 

embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable 

estimate can be made of the amount of the obligation.  

5. Significant accounting judgments and estimates 

 The preparation of financial statements in conformity with generally accepted 

accounting principles at times requires management to make subjective judgments 

and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgments and 

estimates affect reported amounts and disclosures and actual results could differ. 

The significant accounting judgments and estimates are as follows: 
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5.1 Leases 

 In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance 

lease, the management is required to use judgment regarding whether significant 

risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into 

consideration terms and conditions of the arrangement. 

5.2 Allowance for doubtful accounts 

 In determining an allowance for doubtful accounts, the management has estimated 

the percentage of the allowance for doubtful accounts for each age of receivable on 

the basis of historical statistical data, assessment of the risk associated with the 

receivable, the nature of the collateral provided, and actual losses arising from such 

debtors in the past, while emphasising the principal of conservatism. 

5.3 Diminution in value of assets foreclose 

 In determining diminution in value of assets foreclose, management apply judgment 

in estimating the anticipated losses on such assets, based on analysis of various 

factors, including net realisable value, historical sales data, the age of the assets and 

the prevailing economic condition. 

5.4 Deferred tax assets 

 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences to the 

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

temporary 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 taxable profits.  

5.5 Property, plant and equipment/Depreciation 

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to 

make estimates of the useful lives and salvage values of the Company’s plant and 

equipment and to review estimate useful lives and salvage values when there are 

any changes. 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for 

impairment on a periodical basis and record impairment losses in the period when it 

is determined that their recoverable amount is lower than the carrying cost. This 

requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses relating to 

the assets subject to the review. 
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5.6 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. 

6. Cash and cash equivalents 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial  

 

Separate                                     

 statements financial statements 

 2012 2012 2011 

Cash  283 283 104 

Bank deposits  14,078 10,609 187,852 

Total 14,361 10,892 187,956 

 As at 31 December 2012, bank deposits in saving accounts carried interest 0.62% 

per annum (2011: 0.75% per annum). 

7. Hire purchase and installment sales receivables 

7.1  As at 31 December 2012 and 2011, the balances of hire purchase and installment 

sales receivables are as follows: 

(Unit:  Thousand Baht) 

 Consolidated / Separate financial statements 

 Current portion of Long-term portion of   

 hire purchase and installment hire purchase and installment  

 sales receivables sales receivables Total 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Normal receivables       

 Hire purchase and  

  installment sales receivables 2,346,899 1,373,121 2,161,708 1,467,291 4,508,607 2,840,412 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 103,451 78,844 - - 103,451 78,844 

 Less: Unearned hire purchase and       

  installment sales income, net (909,441) (663,786) (513,540) (190,180) (1,422,981) (853,966) 

 Total normal receivable 1,540,909 788,179 1,648,168 1,277,111 3,189,077 2,065,290 

Terminated agreements receivables       

 Hire purchase and installment sales       

  receivables 90,961 100,148 64,312 84,865 155,273 185,013 

 Accrued hire purchase and installment       

  sales income 9,181 14,597 - - 9,181 14,597 

 Less: Unearned hire purchase and       

       installment sales income, net (30,559) (42,658) (17,120) (15,195) (47,679) (57,853) 

   Total terminated agreements receivables 69,583 72,087 47,192 69,670 116,775 141,757 

Total receivables 1,610,492 860,266 1,695,360 1,346,781 3,305,852 2,207,047 

Less: Allowance for doubtful accounts (117,123) (183,851) (57,421) (107,447) (174,544) (291,298) 
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Hire purchase and installment       

 sales receivables, net  1,493,369 676,415 1,637,939 1,239,334 3,131,308 1,915,749 

7.2 As at 31 December 2012 and 2011, 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) 

Consolidated / Separate financial statements 

 

Hire purchase and 

installment 

Percentage of     

allowance Allowance for doubtful Hire purchase and installment 

Aging sales receivables set up by the Company accounts sales receivables, net 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Hire purchase and installment sales 

receivables      

 Not yet due 2,736,069 1,438,968 1 1 26,044 14,053 2,710,025 1,424,915 

 Past due:         

 1 month 189,368 236,704 10 1 18,549 2,326 170,819 234,378 

 2 - 3 months 200,121 258,686 20 2 39,395 5,097 160,726 253,589 

 4 - 6 months 119,086 164,448 40 100 47,109 162,713 71,977 1,735 

 7 - 9 months 37,948 66,224 60 100 22,617 65,640 15,331 584 

 10 - 12 months 10,575 21,004 80 100 8,441 20,877 2,134 127 

 Over 12 months 12,685 21,013 100 100 12,389 20,592 296 421 

Total 3,305,852 2,207,047  174,544 291,298 3,131,308 1,915,749 

7.3 As at 31 December 2012 and 2011, 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) 

 Consolidated / Separate financial statements 

 2012 2011 

 Minimum Present value Minimum Present value 

 payments  of payments payments  of payments 

 receivable receivable receivable receivable 

Within one year 2,550,492 1,610,492 1,566,710 860,266 

After one year but not more     

   than five years 2,226,020 1,695,360 1,552,156 1,346,781 

Total minimum lease payments     

   receivable 4,776,512 3,305,852 3,118,866 2,207,047 

Less: Amounts representing     

   finance charges (1,470,660)  (911,819)  

Present value of minimum lease     

   payments 3,305,852  2,207,047  

7.4 During the current year, the Company changed its accounting estimates with respect 

to the percentage of allowance for doubtful accounts set up to comply with the actual 

business circumstance of the Company by considering the receivables’ ability to 

make payment, past experience and historical data on actual losses on collection. 
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The Company applied this change in estimate prospectively. The effect of the 

change was to decrease allowance for doubtful accounts by a total of Baht 35.9 

million, decrease deferred tax assets for the year by Baht 7.2 million and increase 

profit for the year by Baht 28.7 million or increase diluted earnings per share of Baht 

0.40 per share. 

7.5 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. The Company has a policy to cease 

recognising revenue from hire purchase receivables which are overdue by more than 

4 installments. As at 31 December 2012, there are outstanding hire purchase 

receivable amounting to approximately Baht 219.6 million (2011: Baht 136.4 million) 

for which installment payments are more than 3 installments overdue but for which 

revenue is still being recognised. 

In addition, if the Company had followed this accounting guideline, the amount of 

revenue recognised for the year ended 31 December 2012 and 2011 would be 

reduced by Baht 7.2 million and Baht 11.3 million, respectively. 

7.6 The Company’s hire purchase agreements have terms of 1 - 3 years and require 

settlement in equal installments. 

7.7 As at 31 December 2012, the Company had transferred rights of claim under hire 

purchase agreements with outstanding balances (before net of unearned hire 

purchase interest income) of Baht 2,988 million (2011: Baht 1,696 million), in order 

to secure credit facilities granted by commercial banks as discussed in Notes 15 and 

17. 

8. Assets foreclosed 

As at 31 December 2012 and 2011, assets foreclosed are presented as follows: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated / Separate 

financial statements 

 2012 2011 

Repossessed assets 31,470 23,353 

Less: Allowance for diminution in value of   
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   assets foreclosed (12,846) (7,937) 

Assets foreclosed, net  18,624 15,416 

9. Short-term loan and interest receivable 

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.  

On 2 July 2012, the Company entered into an agreement to sell a short-term loan 

receivable to a subsidiary company. During 2012, the subsidiary had received the full 

amount of such loan. 

10. Other current assets 

    (Unit: Thousand Baht) 

  

Consolidated / Separate                                     

financial statements 

 2012 2011 

Refundable input tax 42,653 - 

Accrued income 2,894 3,271 

Prepaid expenses 72,271 41,676 

Other receivable - sales of assets  

   foreclosed 

 

6,124 

 

10,618 

Undue input tax 2,802 - 

Others 1,704 1,437 

Total 128,448 57,002 

Less: Allowance for doubtful   

   accounts (2,526) (2,526) 

Other current assets, net 125,922 54,476 

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 26.3. 
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12. Investment in subsidiary company 

 Details of investment in subsidiary company as presented in separate financial 

statements as at 31 December 2012 are as follows:  

Separate financial statements 

                                   

Company’s name 

 

Nature of business 

                      

Paid-up capital 

Percentage of 

shareholding 

Investment                           

- cost method 

  Thousand Baht % Thousand Baht 

Group Lease Holding Pte. Ltd. Other investment holding 

company 

18,685 100 18,685 

 On 5 April 2012, the Company invested in 100 ordinary shares of Group Lease 

Holding Pte. Ltd. at par value of SGD 100 each, totaling of SGD 10,000 (or 100% of 

shares of the subsidiary in issue). 

On 14 June 2012, the subsidiary company called up additional registered share 

capital of SGD 0.75 million and the Company invested in an additional 0.75 million 

ordinary shares (or 100% of the shares of the subsidiary in issue) at a price equal to 

the par value of SGD 1 per share, for a total amount of SGD 0.75 million. On              

8 October 2012, the subsidiary company registered the increase in its paid up share 

capital with the Accounting and Corporate Regulatory Authority in Singapore.   

As at 31 December 2012, investment in subsidiary in the separate financial 

statements amounted to SGD 0.76 million. 

13. Property, plant and equipment 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated / Separate financial statements 

   Building Furniture and Computers   

   improvement office and Motor  

 Land Buildings and lease area equipment equipment vehicles Total 

Cost        

1 January 2011 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 

Additions - - 1,176 1,078 2,107 3,648 8,009 

Disposals - - - (1,430) (757) - (2,187) 

31 December 2012 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 138,262 
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(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated / Separate financial statements 

   Building Furniture and Computers   

   improvement office and Motor  

 Land Buildings and lease area equipment equipment vehicles Total 

Accumulated depreciation       

1 January 2011 - 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 

Depreciation for the year - 2,278 139 578 1,200 4,281 8,476 

Depreciation on disposals - - - (1,426) (756) - (2,182) 

31 December 2012 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 82,438 

Net book value        

31 December 2011 35,983 10,136 252 1,405 766 7,754 56,296 

31 December 2012 35,983 7,858 1,289 1,901 1,672 7,121 55,824 

Depreciation for the year       

2012       8,476 

2011       7,900 

As at 31 December 2012, 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 31 

million (2011: Baht 27 million). 

 The Company has mortgaged land and construction thereon with a total net book 

value as at 31 December 2012 of Baht 23.2 million (2011: Baht 25.1 million) as 

collateral for bank overdraft and short-term loans from financial institutions and        

long-term credit facilities as discussed in Notes 15 and 17. 
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14. Corporate income tax/deferred tax  

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2012 and 2011 are made 

up as follows: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

 

 

Separate financial statements 

 2012 2012 2011 

    

Current income tax:    

Current income tax charge 68,063 67,756 123,358 

Deferred tax:    

Relating to origination and reversal of temporary  

   differences   

 

37,129 37,129 (20,658) 

Effects of changes in the applicable tax rates (2,791) (2,791) 24,578 

Income tax expense reported in the statement  

   of comprehensive income 

 

102,401 102,094 127,278 

Reconciliation between income tax expenses and the product of accounting profit 

multiplied by the applicable tax rates for the years ended 31 December 2012 and 

2011 is as follows. 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

 

 

Separate financial statements 

 2012 2012 2011 

Accounting profit before tax 459,783 455,337 342,355 

    

Applicable tax rate 23%, 17% 23% 30% 

Accounting profit before tax multiplied by 

applicable tax rate 

 

105,338 104,728 102,707 

Effects of non-taxable income and expenses (146) 157 (7) 

Effects of changes in the applicable tax rates (2,791) (2,791) 24,578 

Total income tax expenses reported in the  

   statement of comprehensive income 

 

102,401 102,094 127,278 
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As of 31 December 2012 and 2011, the components of deferred tax assets and 

deferred tax liabilities are as follows: 

   (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated/Separate   

financial statements 

 2012 2011 

Deferred tax assets 

     Allowance for doubtful accounts 37,134 63,337 

     Allowance for diminution of value foreclosed assets 2,569 1,825 

     Reserve for employee benefits 555 347 

Total 40,258 65,509 

Deferred tax liabilities   

   Prepaid commission expenses 19,284 10,198 

Total 19,284 10,198 

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. 

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

(Unit: Thousand Baht) 

  Consolidated/Separate 

 Interest rate financial statements 

 (% per annum)  2012 2011 

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

Total  50,000 - 

As at 31 December 2012, 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.  

16. Related party transactions 

 During the years, the Company and its subsidiary company had significant business 

transactions with related parties, which have been concluded on commercial terms 

and bases agreed upon in the ordinary course of business between the Company, 

its subsidiary company and those related companies. Below is a summary of those 
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transactions. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

Separate financial    

statements Pricing policy 

 2012 2012 2011  

Transactions with subsidiary company:     

(Eliminated from consolidated financial statements)    

Interest income - 601 - 7% per annum 

Transactions with related parties:     

Interest income 250 57 - 6% - 9% per annum 

Rental income - - 20 Contract rate 

Acquisition of subsidiary company 244 244 - Contract rate 

Interest expense - - 45 7.5% per annum 

As at 31 December 2012 and 2011, the Company and its subsidiary company had 

outstanding balances of significant assets and liabilities with the related parties as 

follows: 

 (Unit : Thousand Baht) 

During the current year, short-term loans to and interest receivable from related 

parties have movement as below: 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at During the year Balance as at  

 1 January 2012 Increase Decrease 31 December 2012 

Loans to and interest receivable from subsidiary   

GL Finance Plc. - 20,675 (131) 20,544 

 Consolidated 

financial 

statements 

                                                  

Separate financial 

statements 

 2012 2012 2011 

Short-term loans to and interest receivable from related parties   

Subsidiary company    

(Eliminated from consolidated financial statements)   

Group Lease Holding Pte. Ltd. - 36,783 - 

Related party    

GL Finance Plc. 20,544 3,067 - 

Total 20,544 39,850 - 

Share subscription payment in advance - related party   

GL Finance Plc. 34,144 - - 

Total 34,144 - - 
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Total - 20,675 (131) 20,544 

(Unit: Thousand Baht) 

 Separate financial statements 

 Balance as at During the year Balance as at 

 1 January 2012 Increase Decrease 31 December 2012 

Loans to and interest receivable from related parties   

Group Lease Holding Pte. Ltd. - 37,175 (392) 36,783 

GL Finance Plc. - 3,106 (39) 3,067 

Total - 40,281 (431) 39,850 

Directors and management’s benefits 

During the year ended 31 December 2012, the Company paid salaries, bonus, 

meeting allowance, gratuities, share-based payment and reserve for short-term and 

long-term employee benefits to its directors and management totaling Baht 37.4 

million (2011: Baht 19.9 million). 

Warrants for directors and management 

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    

3 February 2012, 21,646 GL-W1 warrants which had not been exercised by the 

warrantholders and already expired. 

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. 

On 15 May 2012, the Company issued 255,500 warrants (GL-WD) to subscribe to 

the Company’s ordinary shares, to be alloted to 16 directors and management. This 

represents 25.55% of the Company’s warrants. 

On 1 November 2012, the Company issued 18,731 warrants (GL-W2) to subscribe 

to the Company's ordinary shares, to be allotted to 5 directors and management. 

This represents 0.04% of the Company's warrants. 

As at 31 December 2012, there are outstanding warrants (GL-WC, GL-WD and      

GL-W2) to subscribe to the Company's ordinary shares, to be allotted to existing 

directors and management totaling 42,400 units, 219,500 units and 16,098 units, 
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respectively. 

17. Long-term loans 

  The long-term loans, which the Company obtained from local financial institutions, 

are as detailed below. 

(Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated/Separate financial statements 

  Interest rate   

 Balance per annum Repayment condition 

 2012 2011   

Loan agreement dated 29 January 2009    

 Credit facility No. 1 - 1,200 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 5,333 320,667 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. 1 148,834 470,833 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 1,567,790 
  

91,620 At the rate of      

MLR - 1.0% per  

Thirty equal installments, with first installment 

due on the first interest payment date after  

    annum  drawing down loans under credit facility 

Total 1,721,957 884,320   

Less: Current portion  (887,947) (694,953)   

Long-term loans, net of current     

     portion 834,010 189,367   

 Movements in the long-term loans account during the year 2012 are summarised 

below. 

(Unit: Thousand Baht) 

Balance as at 1 January 2012 884,320 

Add: Addition borrowings 1,830,000 

Less: Repayment (992,363) 

Balance as at 31 December 2012 1,721,957 

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. 
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 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. 

 During the year 2012, the Company increase the long-term credit facilities with 

commercial banks of loan agreement on 26 May 2011 to Baht 2,000 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. 

 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 2012, the long-term credit facilities of the Company which have 

not yet drawn down amount to Baht 432 million (2011: Baht 565 million). 
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18. Provision for long-term employee benefits 

 Provision for long-term employee benefits, which is compensations on 

employees’ retirement, was as follows: 

 (Unit: Thousand Baht)

 Consolidated / Separate  

financial statements 

 2012 2011 

Defined benefit obligation at  

   beginning of year  

 

1,735 

 

3,519 

Current service cost  2,673 4,039 

Interest cost  67 148 

Benefits paid during the year (1,317) (5,092) 

Actuarial gain (384) (879) 

Provisions for long-term employee  

   benefits at end of year 2,774 1,735 

 Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as 

follows: 

 (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated / Separate  

financial statements 

 2012 2011 

Current service cost  2,673 4,039 

Interest cost  67 148 

Actuarial gain recognised during the year (384) (879) 

Total expense recognised in profit or loss 2,356 3,308 

Line items under which such expenses are included in profit or loss: 

Services and administrative expenses 2,356 3,308 

Principal actuarial assumptions at the valuation date were as follows: 

 Consolidated / Separate 

financial statements 

 2012 2011 

 (% per 

annum) 

(% per 

annum) 

Discount rate 4.2 3.9 

Future salary increase rate (depending on age) 7.0 7.5 
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Staff turnover rate 14.92 17.36 

Amounts of defined benefit obligation for the current and previous two periods 

are as follows: 

  (Unit: Thousand Baht)

Defined benefit obligation 

Experience adjustments 

arising on the plan liabilities 

 Consolidated / Separate 

financial statements 

Consolidated / Separate 

financial statements 

Year 2012 2,774 (104) 

Year 2011 1,735 (1,127) 

Year 2010 3,519 - 

19.  Share capital 

19.1 Resolutions of the Extraordinary General Meeting of the shareholders  

During the year 2012, the Extraordinary General Meeting No.1/2012 of the 

shareholders of the Company passed the following resolutions regarding the 

Company's share capital: 

1) Approved the issuance of 23 million warrants (GL-W2) to subscribe to the 

Company’s ordinary shares, at a price of Baht 0.10 each. The warrants are 

exercisable at the end of every quarter for a period of 2 years from the issuance 

date, in a ratio of 1 warrant to 1 new ordinary share, with an exercise price of 

Baht 35 per share.  

2) Approved a reduction of the registered capital of the Company from Baht 456.9 

million to Baht 352.4 million by cancelling the unpaid registered ordinary shares 

remaining after reserving shares for the exercise of the unexpired warrants and 

the capital increase by a general mandate. 

3) Approved an increase of the registered capital of the Company from Baht 352.4 

million to Baht 570.4 million, through the issue of new ordinary shares to be 

reserved for the exercise of Warrant (GL-W2) amounting to 23.0 million ordinary 

shares and the capital increase by a general mandate, amounting to 20.6 million 

4) Approved the amendment of the Company's Memorandum of Association to 

stipulate a registered capital of Baht 570.4 million.  
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The Company registered the increase in its registered share capital to Baht 570.4 

million on 29 October 2012. 

19.2 Additional share subscription received from the exercise of warrants  

  During the current year, the Company received additional share subscription totaling 

Baht 151.2 million from the exercise of warrants, as detailed below. 

 Warrant Ordinary share Exercise price Amount 

 (Units) (Shares) (Baht/share) (Million Baht) 

GL-W1 6,443,985 6,443,985 23.00 148.21 

GL-WB 207,600 207,600 14.50 3.01 

  The Company registered the increase in its paid up share capital to Baht 344.86 

million with the Ministry of Commerce on 11 May 2012. In addition the Company has 

transferred share subscription received in advance to share capital during the current 

year. 

  As at 31 December 2012, the Company had share premium amounting to Baht 414.9  

million as a result of the capital increases (2011: Baht 293.7 million). 

  As at 31 December 2012, the Company had share subscription received in advance 

amounting Baht 19.6 million in its paid up share capital from the exercise of GL-W2 

totaling 559,427 units. The Company registered the increase in its paid up share 

capital from the exercise of such warrants with the Ministry of Commerce on               

7 January 2013. 

19.3 Reconciliation of number of ordinary shares 

(Unit: Shares) 

 Consolidated / Separate 

financial statements 

 2012 2011 

Registered share capital   

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

Increase in number of ordinary shares due to   

   registration during the year 27,778,527 - 

Number of ordinary shares at the end of year 114,078,527 86,300,000 

Issued and paid-up share capital   

Number of ordinary shares at the beginning of year 62,321,196 56,416,996 

Increase in number of ordinary shares due to    
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   exercise of warrants during the year 6,651,585 5,904,200 

Number of ordinary shares at the end of year 68,972,781 62,321,196 

20. Warrants/Capital reserve for share-based payment transactions 

 As at 31 December 2012, details of outstanding 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-W1 Existing shareholders 4 February 2009 24,300,000 Baht 0.20 3 years Baht 23  1 ordinary share 

GL-W2 Existing shareholders 1 November 2012 22,775,694 Baht 0.10 2 years Baht 35 1 ordinary shares 

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 

GL-WD Directors and employees 15 May 2012 1,000,000 - 3 years Baht 19.62 1 ordinary share 

 Issuance and offer of warrants during the year 

 GL-W2 

 On 1 November 2012, the Company issued 22.7 million warrants (GL-W2) to 

subscribe to the Company’s ordinary shares, at a price of Baht 0.10 each. The 

warrants are exercisable at the end of every quarter for a period of 2 years from the 

issuance date, in a ratio of 1 warrant to 1 new ordinary share, with an exercise price 

of Baht 35 per share.  

 On 14 November 2012, the warrants were listed on the Stock Exchange of Thailand, 

to be traded on Stock Exchange of Thailand commencing from 22 November 2012. 

 GL-WD 

 On 15 May 2012, the Company issued 1,000,000 warrants (GL-WD) to subscribe to 

the Company’s ordinary shares, to be allotted to directors and employees of the 

Company free of charge. The warrants are to have an exercise ratio of 1 warrant per 

1 ordinary share, an exercise price of Baht 19.62 per share, and a term of 3 years 

from the first issue date. The warrants will be exercisable at the end of their term, as 

detailed in the Employee Share Ownership Plan (ESOP). These ESOP warrants will 

not be listed on the Stock Exchange of Thailand. 

 The estimated fair value of each share option granted is Baht 4.08. This was 

calculated by applying the Black-Scholes-Merton formula. The model inputs were the 

share price at price determination date of Baht 24.9, exercise price of Baht 19.62, 

expected volatility of 32.85%, expected dividend yield of 8.62%, contractual life of 3 

years, and a risk-free interest rate of 3.44%. 

 During the year 2012, the Company recorded expenses of the GL-WD plan 
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amounting to Baht 0.86 million as personnel expenses. 
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 During the current 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/cancelled outstanding as at 

warrant 1 January 2012 during the year during the year during the year 31 December 2012 

GL-W1 10,069,519 - - (10,069,519) - 

GL-W2 - 22,775,694 (559,427) - 22,216,267 

GL-WB 223,300 - (207,600) (15,700) - 

GL-WC 245,600 - - (26,100) 219,500 

GL-WD - 1,000,000 - (65,500) 934,500 

On 3 February 2012, 10,069,519 GL-W1 warrants which had not been exercised by 

the warrantholders and already expired. The Company therefore transferred the 

outstanding balance of warrants of Baht 2.0 million to share premium in the 

statement of financial position. 

Up to 31 December 2012, the Company cancelled a total of 638,400 warrants     

(GL-WB, GL-WC and GL-WD) 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. 

21. Dividend  

 Dividends declared in 2012 consist of the following: 

(Unit: Thousand Baht) 

Dividends Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Dividend on the first half Board of Directors Meeting 99,523 1.45 

   year of 2012 operating    on 22 August 2012   

   result       

Dividend on the third Board of Directors Meeting 44,010 0.64 

   quarter of 2011    on 13 February 2012   

   operating result    

Total for 2012  143,533 2.09 
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 Dividends declared in 2011 consist of the following: 

(Unit: Thousand Baht) 

Dividends Approved by 

Total     

dividends 

Dividend 

per share 

Dividend on the first half  Board of Directors’ meeting on      104,076 1.67 

   year of 2011 operating    14 September 2011   

   result    

Outstanding balance of  Annual General Meeting of the 50,211 0.89 

   dividend on 2010    shareholders on 20 April 2011   

Total for 2011  154,287 2.56 

22. 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. 

23.  Expenses by nature 

Significant expenses by nature are as follow: 

  (Unit: Thousand Baht) 

 Consolidated 

financial 

statements 

 

 

Separate financial statements 

 2012 2012 2011 

Salary and wages and other employee benefits 130,203 130,203 74,084 

Service agreement expenses 29,112 29,112 18,911 

Debt following expenses 19,567 19,567 5,509 

Depreciation  8,476 8,476 7,900 

Registration fee 7,772 7,772 6,264 

Professional fee 7,374 6,928 1,158 

24.  Earnings per share 

 Basic earnings per share is calculated by dividing the profit (excluding other 

comprehensive income) for the year by weighted average number of ordinary shares 

in issue during the year.  
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Diluted earnings per share is calculated by dividing profit for the year (excluding 

other comprehensive income) by the weighted average number of ordinary shares in 

issue during the year plus the weighted average number of ordinary shares which 

would need to be issued to convert all dilutive potential ordinary shares into ordinary 

shares. The calculation assumes that the conversion took place either at the 

beginning of the year or on the date the potential ordinary shares were issued. 

The following table sets forth the computation of basic earnings per share and 

diluted earnings per share.  

 Consolidated financial statements 

 For the year ended 31 December 2012 

  Weighted average  

 Profit for the year number of ordinary shares Earnings per share 

 Thousand Baht Thousand shares Baht 

Basic earnings per share    

Profit for the year 357,381 68,906 5.19 

Effect of dilutive potential    

   ordinary shares    

GL-W1 - 89  

GL-W2 - 2,076  

GL-WB - 35  

GL-WC - 144  

GL-WD - 388  

Diluted earnings per share    

Profit of ordinary    

   shareholders assuming    

   the conversion of dilutive     

   potential ordinary shares 357,381 71,638 4.99 

 Separate financial statements 

  Weighted average  

 Profit for the year number of ordinary shares Earnings per share 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

 Thousand Baht Thousand Baht Thousand shares Thousand shares Baht Baht 

Basic earnings per share       

Profit for the year 353,243 215,078 68,906 58,926 5.13 3.65 

Effect of dilutive potential       

   ordinary shares       

GL-W1 - - 89 1,956   

GL-W2 - - 2,076 -   

GL-WB - - 35 150   

GL-WC - - 144 123   

GL-WD - - 388 -   

Diluted earnings per share       

Profit of ordinary       

   shareholders assuming       

   the conversion of dilutive        
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   potential ordinary shares 353,243 215,078 71,638 61,155 4.93 3.52 

25. 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 

2012 and 2011, the Company contributed Baht 1.8 and Baht 1.0 respectively to the 

fund. 

26. Commitments 

26.1 Rental and service commitments 

 As at 31 December 2012, the Company has the outstanding rental and service 

commitments which are to be repaid within one year amounting to Baht 1.3 million 

and USD 0.01 million (2011: Baht 0.8 million). 

26.2 Service commitments 

 The Company is required to pay fees of USD 0.02 million per month to individuals 

who are employees of related party, for consultancy relating to overseas investment. 

26.3 Guarantees 

 As at 31December 2012, there was outstanding bank guarantee of approximately 

Baht  0.3 million issued by the bank on behalf of the Company in respect of 

electricity and use of post services guarantees. 

27. 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. 

28. Financial instruments 

28.1 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.  
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Credit risk 

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to hire purchase and 

installment sales receivables. The Company manages the risk by adopting 

appropriate credit control policies and procedures. In addition, the Company does 

not have high concentration of credit risk since it has a large customer base. 

Therefore, the Company does not expect to incur material financial losses in excess 

of the allowance for doubtful accounts it has already provided. 

Interest rate risk 

The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its deposits with 

financial institutions, hire purchase and installment sales receivables, pledged fixed 

deposit at financial institution, accounts receivable and loans to employees,         

bank overdraft and short-term loans from financial institutions and long-term 

borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and liabilities 

bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate, 

the interest rate risk is expected to be minimal.  

Significant financial assets and liabilities as at 31 December 2012 and 2011 

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) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2012 

 Fixed interest rates  Non-  

 Within 1 - 5  Floating interest  

 1 year years interest rate bearing Total 

Financial assets      

Cash and cash equivalent - - 0.50 13.86 14.36 

Hire purchase and installment      

   sales receivables, net 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

Short-term loans to related parties 20.54 - - - 20.54 

Deposits at bank with restrictions 0.31 - - - 0.31 

Receivables and loans to employees - - - 0.13 0.13 

 1,514.22 1,637.94 0.50 13.99 3,166.65 

Financial liabilities      

Bank overdrafts and short-term 

loans from financial institutions - - 50.00 - 50.00 

Trade and other payables - - - 14.42 14.42 

Long-term loans - - 1,721.96 - 1,721.96 
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 (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2012 

 Fixed interest rates  Non-  

 Within 1 - 5  Floating interest  

 1 year years interest rate bearing Total 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2012 

 Fixed interest rates Non-  

 Within 1 - 5  Floating interest  

 1 year years interest rate bearing Total 

Financial assets      

Cash and cash equivalent - - 0.48 10.41 10.89 

Hire purchase and installment      

   sales receivables, net 1,493.37 1,637.94 - - 3,131.31 

Short-term loans to related parties 39.85 - - - 39.85 

Deposits at bank with restrictions 0.31 - - - 0.31 

Receivables and loans to employees - - - 0.13 0.13 

 1,533.53 1,637.94 0.48 10.54 3,182.49 

Financial liabilities      

Bank overdrafts and short-term 

loans from financial institutions - - 50.00 - 50.00 

Trade and other payables - - - 14.42 14.42 

Long-term loans - - 1,721.96 - 1,721.96 

 - - 1,771.96 14.42 1,786.38 

 (Unit: Million Baht) 

 Separate financial statements as at 31 December 2011 

 Fixed interest rates  Non-  

 Within 1 - 5  Floating interest  

 1 year years interest rate bearing Total 

Financial assets      

Cash and cash equivalent - - 167.60 20.36 187.96 

Hire purchase and installment      

   sales receivables, net 676.42 1,239.33 - - 1,915.75 

Short-term loans to related parties 0.31 - - - 0.31 

Receivables and loans to employees - - - 0.10 0.10 

 676.73 1,239.33 167.60 20.46 2,104.12 

Financial liabilities      

Trade and other payables - - - 3.30 3.30 

Long-term loans - - 884.32 - 884.32 
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 (Unit: Million Baht) 

 Consolidated financial statements as at 31 December 2012 

 Fixed interest rates  Non-  

 Within 1 - 5  Floating interest  

 1 year years interest rate bearing Total 

 - - 884.32 3.30 887.62 
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Foreign currency risk 

 The Company and its subsidiaries' exposure to foreign currency risk arises mainly 

from trading transactions and borrowings that are denominated in foreign currencies. 

 The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies of 

the Company and its subsidiaries are summarised below. 

 Financial assets Average exchange rate 

Foreign currency as at 31 December as at 31 December 

 2012 2011 2012 2011 

 (Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit) 

USD 1.79 - 30.63 31.69 

JPY 10.00 - 0.3545 0.4084 

28.2 Fair values of financial instruments 

Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature, 

hire purchase and instalment sales receivables, fair values are the carrying amount 

net of unearned hire purchase income and allowance for doubtful accounts. The loan 

bear floating interest rates, their fair value is not expected to be materially different 

from the amounts presented in statement of financial position.  

A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability settled 

between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value 

is determined by reference to the market price of the financial instruments or by 

using an appropriate valuation technique, depending on the nature of the instrument.  

29. Capital management 

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has 

appropriate capital structure in order to support its business and maximise 

shareholder value. As at 31 December 2012, the Group's debt-to-equity ratio was 

1.19:1 and the Company's was 1.19:1 (2011: 0.73:1). 

30. Event after the reporting period 

 Acquisition of GL Finance Plc. by the subsidiary of the Company 

On 22 August 2012, a meeting of the Company’s Board of Directors approved the 

subsidiary’s acquisition of shares GL Finance Plc. from a related party. GL Finance 

Plc. was incorporated in Cambodia and operates as a finance company providing 

the hire purchase services for motorcycles. The acquisition agreement can be 
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summarised as follows: 

 

1) The subsidiary company and the seller entered into a sale and purchase 

agreement relating to the acquisition of GL Finance Plc. on 25 August 2012, 

whereby the Company was to purchase 998 shares of GL Finance Plc., 

equivalent to 99.8 % of its issued and paid up share capital. The total value of the 

entity was thus USD 1,120,000. 

2) The subsidiary company agreed to pay 80% of the share value within five days of 

the date of the sales and purchase agreement, and pay the remaining amount 

USD 896,000 on the date that the transaction is completed. 

The acquisition of this business is currently in progress, and the Company's 

management expect the transaction to be completed during the first quarter of 2013. 

As at 31 December 2012, the outstanding balance of share subscription payment in 

advance amounted to Baht 34.14 million as presented in consolidated statement of 

financial position. 

Short-term loan to related party 

On 22 January 2013, the Company entered into a Baht 4.0 million short-term loan 

agreement with a related party. The loan has a term of one year and the interest rate 

at 7% per annum. 

31. Approval of financial statements 

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s authorised 

directors on 15 February 2013. 
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