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สารจากประธานกรรมการ
Message from Chairman and CEO

ในปี 2555 เป็ นปี ทีบริษัทฯ มีผลประกอบการ
สูงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ โดยมีผลกําไรเพิมขึนถึงร ้อยละ
66
จากปี
2554
โดยพอร์ตสินเชือเช่าซือ
รถจักรยานยนต์มก
ี ารขยายตั วอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนืองตลอดทังปี ขณะทีสัดส่ว นหนีค ้างชําระยังอยู่
ในระดับตํา

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.

นอกจากนัน
บริษัทฯ ได ้สานต่อนโยบาย
การขยายธุรกิจไปยังตลาดอาเซียน
ตามทีได ้
ประกาศเป็ นวิสัยทัศน์ไว ้ว่า จะเป็ นบริษัทชันนําด ้าน
การเงินในภูมภ
ิ าคอาเซียน
(ASEAN
Regional
Finance Company) โดยบริษัทได ้เริมบุกเบิกธุรกิจ
การให ้สินเชือเช่าซือเป็ นแห่งแรกในประเทศกัมพูชา
โดย บริษัท GL Finance Plc. (GLF) ซึงได ้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Financial Leasing เป็ น
บริษัทแรกจากทางธนาคารแห่งประเทศกัมพูช า

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.

ด ้วยการเป็ นหนึงในตลาดซึงมีศักยภาพอย่าง
มาก
กัมพูช าจึงเป็ นก ้าวแรกในการดําเนินตาม
วิสัยทัศน์ ARFC ทังนีเรายังคงศึกษาลุ่ทางในประเทศ
อืนๆ และ รอคอยช่วงจังหวะเวลาทีเหมาะสมในการ
เริมดําเนินธุ รกิจ

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.

ในฐานะประธานกรรมการ
และประธาน
เจ ้าหน ้าทีบริหารของบริษัทฯ ผมขอให ้คํามันว่า จะ
พยายามอย่างสุด ความสามารถทีจะบริหารบริษัทฯ
ให ้มีผลการดําเนินงานทีดียงิ ๆ ขึนไป ทังนี จะสําเร็จ
ไปไม่ได ้ หากปราศจากความช่วยเหลือ และร่วมมือ
เป็ นอย่างดีจาก ท่านผู ้ถือหุ ้น ผู ้ผลิต ผู ้แทนจําหน่าย
ผู ้บริหาร ตลอดจน พนักงานของบริษัทฯ ซึงนับว่า
เป็ น ทรัพยากรอันมีค่าทีสุดขององค์กร
ผมจึงใคร่
ขอถือโอกาสนี ขอบคุณทุก ๆ ท่านทีได ้ให ้การ
สนับสนุนต่อบริษัทฯ ด ้วยดีเสมอมาและหวังเป็ นอย่าง
ยิงว่าบริษัทฯ จะได ้รับความร่วมมือทีดีเช่นนีต่อไปใน
อนาคต

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!

ึ ิ โคโนชิตะ
ม ิทซจ
Mitsuji Konoshita
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบริหาร
Chairman of the Board of Directors
and Chief Executive Officer

สารจากผูถ
้ อ
ื หุน
้ ใหญ่
Message from Major Shareholder

ข ้าพเจ ้า ในนามของ Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (EHA) ในฐานะผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของ บริษั ท
กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน) (GL) ขอสนั บสนุน GL ด ้วยทรัพยากรต่างๆ ทีมีอยู่ ในการเขาถึ
้ งแหล่งเงินทุน
ตลอดจนเครืองมือทางการเงิน และเทคโนโลยีตา่ งๆ
เนืองด ้วย GL ได ้แสดงใหประจั
้
กษ์ ถ ึงผลการ
ดําเนินงานทีน่าประทับใจในปี 2555 โดยทํากําไรได ้ถึง 357.38 ล ้านบาท ซึงเพิมขึนกว่า 66% จากปี
2555 และในปี 2556 ผู ้บริหารของ GL ยังตังเป้ าทีจะปล่อยสินเชือเช่าซือให ้ได ้ถึง 12,000 คันต่อเดือน
ั ทัศน์ของบริษัททีมุง่ มันจะเป็ นบริษัทชันนํ าด ้าน
นอกจากนั น เมือตนปี
้ ทแล
ี ว้ GL ได ้ประกาศวิสย
การเงินในภูมภ
ิ าคอาเซียน (ASEAN Regional Finance Company) ซึงเราได ้ทราบถึงการศึกษาตลาด
อาเซียน และเริมต ้นกาวแรกในประเทศกั
้
มพูชาได ้อย่างน่าประทับใจ
จากความสําเร็จดังกล่าวของ GL และแผนเชิงกลยุทธ์เพือรองรับการเขาสู
้ เ่ ศรษฐกิจประชาคม
อาเซียน(AEC) EHA จึงเห็นว่าขณะนีเป็ นโอกาสทีเหมาะสม ทีจะใหการสนั
้
บสนุนเพือช่วยเหลือให ้ GL
สามารถบรรลุเป้ าหมายทีวางไว ้ได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง การสนับสนุนด ้านเงินทุน ซึงเป็ นปั จจัยสําคัญทีจะ
หล่อเลียง ให ้ธุรกิจดําเนินไปได ้อย่างต่อเนืองและมีประสิทธิภาพ ทังในปั จจุบันและเพือการขยายธุรกิจใน
อนาคต โดย EHA จะใหการสนั
้
บสนุนแก่ GL ดังต่อไปนี
1. จั ดหาแหล่งเงินทุนให ้ GL
2. จั ดหาหลักประกันในการกู ้ยืมเงินใหกั้ บ GL
3. จั ดหาตราสารทางการเงินและเทคโนโลยีตา่ ง
ๆ
เช่น
การแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์
(Securitization), ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives), กองทุน และ / หรือ ตราสารอืน ๆ
โดยในเบืองตน้ EHA เสนอให ้หลักประกันเป็ นมูลค่า หนึงพั นล ้านบาท และจะให ้ความช่วยเหลือ
เพิมเติมอีกอย่างต่อเนือง
ในฐานะของผู ้ถือหุ ้น ผลงานของ GL ถือได ้ว่า เป็ นทีน่าประทับใจ จึงขอถือโอกาสนีขอบคุณ
ผู ้บริหารและพนักงานทุกท่าน และสุดทายนี
้
เราสัญญาว่าจะทุม
่ เทความพยายามอย่างเต็มทีตลอดจน
ทรัพยากร เพือสนั บสนุนการเติบโตธุรกิจของ 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 upcoming 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,

มุเนโอะ ทาชิโร่
Muneo Tashiro
Engine Holdings Asia Pte., Ltd

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได ้แก่
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณิต พิชญางกูร, นายพลเดช
เทอดพิทักษ์ วานิช และนายกฤษณ์ พั นธ์รัตนมาลา เป็ นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปั จจุบันได ้เข ้าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร และผู ้ตรวจสอบภายในจํ านวน 6 ครัง โดยมีความเห็น
ดังต่อไปนี
•

รายงานทางการเงิน จากทีได ้พิจารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และรายปี ร่วมกับฝ่ าย
บริหารและผู ้สอบบั ญชี พบว่ามีความถูกต ้องตามหลักการบั ญชีทรัี บรองโดยทัวไป ครบถ ้วน และ
เป็ นทีเชือถือได ้

•

ระบบควบคุมภายใน บริษั ทไดจั้ ดใหมี้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน ให ้เป็ นผู ้ดําเนินการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงพบว่าระบบควบคุมภายใน มีความ
เพียงพอ และเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ ทังนีหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษั ท ได ้ให ้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี ทําใหการตรวจสอบเป็
้
นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

•

การปฏิบั ตต
ิ ามกฎหมาย
บริษั ทดําเนินธุรกิจภายใตกฎหมายว่
้
าดวยหลั
้
กทรัพย์
และตลาด
หลักทรัพย์ ขอกํ
้ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบทีกําหนดขึนโดย
หน่วยงานต่างๆ ซึงมีความเกียวของกั
้ บธุรกิจของบริษั ทฯ อย่างเคร่งครัด

•

ผู ้สอบบั ญชี บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด รับหน ้าทีเป็ นผู ้สอบบั ญชีของบริษั ทในปี
2555 เป็ นปี ที 6 ต่อเนืองจากปี ทีผ่านมา ซึงการตรวจสอบบั ญชีอยูภ
่ ายใต ้มาตรฐานการบั ญชีทมี
ี
ความถูกต ้องเหมาะสมในระดับสากล
และมีคา่ ใชจ่้ ายสําหรับการสอบบั ญชีในระดับที
สมเหตุสมผล

•

รายการทีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน์
้
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้ วมพิจารณาการทํา
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ พบว่ามีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็ นไปเพือประโยชน์
สูงสุดของบริษั ทฯ ตามเกณฑ์ทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด

•

การเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชือ
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์
นายโศณิต พิชญางกูร
นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช
นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ
6/6
6/6
6/6
6/6

ประชุ มคณะกรรมการ
13/14
14/14
14/14
14/14

โดยรวมจากการทีคณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบั ตห
ิ น ้าที พบว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจั ดการที
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ในทุกขันตอน จากระบบการจั ดเก็บข ้อมูลอย่างละเอียด เป็ น
ระเบียบ สอดคลองกั
้ นภายในแผนก และสามารถอ ้างอิงกันได ้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทังนี คณะกรรมการ
ตรวจสอบสนั บสนุนใหบริษั
้
ทฯ ปฏิบั ตต
ิ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีของตลาดหลักทรัพย์ (“การกํากับ
ดูแลกิจการ” มีรายงานในส่วนที 1 ขอ้ 8 เรืองการจั ดการ ) พรอมทั
้
งใหข้ ้อสังเกต ข ้อเสนอแนะ และแนวทาง
การปรับปรุง เพือให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทก
ุ ฝ่ ายต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั กรุ๊ปลีส จําก ัด (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
General Suebsan Dardarananda
Mr. Sonit Pichyangkul
Mr. Pholdej Therdphithakvanij
Mr. Krit Phanratanamala

Audit Committee Meeting
6/6
6/6
6/6
6/6

Board of Director Meeting
13/14
14/14
14/14
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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General Information
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Home Page
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E-mail
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: 0-2580-7555

Fax. No.

: 0-2954-2902-3
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Group Lease Holdings Pte. Ltd.
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: Thailand Securities Depository Co., Ltd.
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Tel : 0-2229-2800 or 0-2654-5599 Fax : 0-2359-1259
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Website : http://www.tsd.co.th
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: 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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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษท
ั
Summary of the Financial Position and Operating Results

งบการเงินรวม
Consolidated
Financial
Statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate Financial
Statements

2012
2555

2012
2555

2011
2554

2010
2553

อัตราดอกเบียรับ (%)
Yield Rate

n/a

33.18

38.10

37.24

อัตราดอกเบียจ่าย (%)
Interest Rate

n/a

4.74

6.29

5.88

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
Net Yield Rate

n/a

28.44

31.81

31.36

37.32

37.09

24.13

30.42

n/a

24.08

18.23

27.35

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

n/a

12.16

8.64

11.18

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

n/a

0.33

0.36

0.37

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

1.19

1.20

0.72

1.62

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

n/a

1.90

1.82

1.69

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

n/a

n/a

68.85

69.57

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

n/a

5.28

13.20

8.65

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

n/a

3.26

5.76

4.80

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

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

Company Back Ground

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) หรือ GL เริม
จดทะเบียนจัดตังบริษัทเมือวันที 6 พฤษภาคม 2529
เพือ ดําเนินธุ รกิจให ้เช่าซือรถยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และต่างจังหวั ด ต่อมาในปี 2533 กลุ่มผู ้ถือ
หุ ้นใหม่ได ้เข ้ามาซือกิจการจากผู ้ถือหุ ้นเดิม และมุ่งเน ้น
การขยายธุรกิจให ้เช่าซือรถจักรยานยนต์
และชะลอ
การให ้เช่าซือรถยนต์ หลังจากนัน บริษัทได ้ขยายธุ รกิจ
สินเชือให ้เช่าซือด ้านอืนๆ ได ้แก่
รถบรรทุก รถ
เครืองจักรกล
แท่นพิมพ์ ตลอดจนธุ รกิจสัญญาเช่า
ทางการเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร ้อง สินเชือขายผ่อน
ชําระ และสินเชือเงินสดส่วนบุคคล ภายหลังตังแต่ปี
2547 เป็ นต ้นมา บริษัทเน ้นการให ้บริการสินเชือเช่าซือ
รถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว บริษัทได ้เพิมทุนเพือ
รองรับการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนืองตลอด
ระยะเวลาทีผ่านมา จากทุนจดทะเบียนเริมต ้น 1 ล ้าน
บาท จนกระทังปั จจุบันมีทุนจดทะเบียน 570,392,635
บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว
347,661,040
บาท

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.

ในปี 2550 บริษัทมีการเปลียนแปลงกลุ่มผู ้ถือ
หุ ้นรายใหญ่ เป็ นกลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ. *
ซึงใน
ปั จจุบัน กลุ่มบริษัท เอ.พี.เอฟ. ถือหุ ้นเป็ นจํานวน
ทังสิน 42,130,031 หุ ้น หรือคิดเป็ นร ้อยละ 60.59
ของทุนจดทะเบียนทังหมดซึงชําระแล ้วเต็มจํา นวน
ในปี 2555 เป็ นปี ทีบริษัทฯ มีผลประกอบการ
สูงเป็ นประวัตก
ิ ารณ์ จากการขยายธุ รกิจอย่างรวดเร็ว
ตังแต่ไตรมาสสอง ต่อ เนืองจนตลอดทั งปี เมือพอร์ต
สินเชือเติบโตขึนมาก จึงส่งผลให ้รายได ้ดอกผลเช่า
ซือฟื นตัวอย่างมีนัยสํา คัญ ขณะทีปริมาณการตั งสํารอง
หนีสงสัยจะสูญยังอยู่ใ นระดับตํา จากผลของการฟื นตัว
จากอุทกภัยในไตรมาสแรก
และจากสัดส่วนของ
สินเชือลูกหนีรายใหม่ทเพิ
ี มขึนมาก นอกจากนีบริษัทฯ
ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการติดตามเรียกรับชําระ
เงินได ้เป็ นอย่างดี โดยรวมบริษัทฯ จึงสามารถทํากําไร
ได ้เพิมขึนมากจากปี ทีผ่านมา

*บริษัททีจัดเป็ นกลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings Asia Pte.
Ltd และบริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิงส์ จํ ากัด

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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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษ ัท

Overview of the Company's Business

ในปี
2555 ธุรกิจหลักของบริษัทคือ
ให ้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ใหม่
เท่านั น โดยรถจั กรยานยนต์ทบริษั
ี
ทใหสิ้ นเชือเช่า
ซือ
ส่วนใหญ่จะเป็ นรถญีปุ่ นเฉลียราคาคันละ
ประมาณ 45,000 บาท และเป็ นรถจั กรยานยนต์ท ี
มีสภาพคล่องในการซือขายสูง ไดแก่
้ ฮอนด ้า ยา
มาฮ่า ซูซก
ู ิ และคาวาซากิ เป็ นต ้น

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.

นอกจากการใหบริการสิ
้
นเชือเช่าซือ
รถจั กรยานยนต์แล ้ว บริษัทยังมีการให ้บริการหลัง
การขายโดยการใหบริ
้ การรับต่อภาษีทะเบียน
รถจั กรยานยนต์ กรมธรรม์ประกันภัย และ พ.ร.บ.
ซึงเป็ นการอํานวยความสะดวกให ้แก่ลก
ู ค ้า อีกทัง
ยังเป็ นการเสริมรายได ้ใหกั้ บบริษั ทอีกทางหนึง
ตลอดจนเป็ นการคุมครองและป้
้
องกันความเสียง
ทีอาจจะเกิดขึนกับทรัพย์ส ิน ซึงเป็ นหลักประกัน
ในการให ้สินเชือของบริษัทได ้

Apart from the hire purchase
financing of motorcycles service, the
Company also offers other after sales
services, such as service of annual vehicle
tax extension and insurance, to add more
channels to the Company's revenues and to
protect risk for the assets which is the
collateral for hire purchase.
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โครงสร้างรายได้ของบริษท
ั
Structure of the Company’s Revenue

รายได้ของบริษท
ั
The Company’s Revenue

รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ

2555

2554

2553

2012

2011

2010

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

พ ันบาท

ร้อยละ

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

(‘000)

(%)

837,221

87.42

824,154

92.47

802,771

92.77

120,443

12.58

67,109

7.53

62,545

7.23

957,664

100.00

891,263

100.00

865,316

100.00

Hire Purchase and Asset Financing
รายได ้อืน
Other Incomes
รวม
Total

ภาวะการแข่งข ัน
Competition Situation
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Motorcycle Registed in Bangkok
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ยอดการจํ า หน่ า ยรถจั กรยานยนต์ จ ะ
ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ อุ ต สา หกรร มการ เช่ า ซื อ
รถจั ก รยานยนต์ ทั งนี หากพิจ ารณาภาวะการ
จํ า ห น่ า ย ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์ ก ล่ า ว ไ ด ้ว่ า
รถจั กรยานยนต์ยังคงเป็ นยานพาหนะทีให ้ความ
สะดวกสบาย และรวดเร็ ว ภายใต ้ภาวะการ
จราจรทีหนาแน่นในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยทีระบบขนส่งมวลชนต่างๆ ยังไม่
สามารถสนอง ตอบตามควา มต ้องการขอ ง
ประชาชนได ้ ทํ า ให ้รถจั ก รยานยนต์ยัง คงเป็ น
ทางเลือกหนึงทีใช ้ในการเดิน ทาง หรือ ดํา เนิน
ธุรกิจ ประกอบกับบริษัทผู ้ผลิตรถจั กรยานยนต์
ได ้ใช เ้ ทคโ นโลยี ชั นสู ง ในก ารออ กแบ บ
รถจั ก รยานยนต์ ใ ห ้สวยงาม ทั น สมั ย และ
ส ะ ด ว ก ส บ า ย ม า ก ขึ น
ตั ว อ ย่ า ง เ ช่ น
รถจั กรยานยนต์ทใช
ี ้ระบบเกียร์อ อโตเมติก ซึง
ผู ้บริโ ภคก็ มี ก ารตอบสนองเป็ นอย่า งดี และมี
แนวโน ้มเพิมขึนอย่างต่อเนือง ทํ า ให ้ธุร กิจ เช่า
ซือรถจั กรยานยนต์เป็ นทีน่าสนใจในการลงทุน
จะเห็ น ได ้จากมี ผู ้ประกอบการรายใหม่ เข ้ามา
ดําเนินธุรกิจให ้เช่า ซือรถจั ก รยานยนต์เพิมขึน
หลายราย ส่งผลให ้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่า
ซือรถจั กรยานยนต์ มี ก ารแข่ง ขั น กั น เพิ มขึน
เช่นกัน
ในปี 2555 จํานวนรถจักรยานยนต์ทจด
ี
ทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีจํานวน 464,230 คัน โดยเพิมขึนรอยละ
้
18.77 จากปี 2554 ซึงมีจํานวน 390,862 คัน
จากการฟื นตัวหลังอุทกภัยในไตรมาส 4/2554
้
และนโยบายต่างๆ ของภาครัฐซึงกระตุนการใช
้
จ่า ยของประชาชน
สําหรับภาพรวมของ
อุตสาหกรรมรถจั กรยายนต์ในปี 2556 น่าจะ
ขยายตัวได ้เล็กน ้อยเมือเทียบกับปี 2555 ซึง
เป็ นผลมาจากนโยบายภาครัฐซึงมุง่ เน ้นการ
ลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ในประเทศ
ตลอดจนนโยบายอืนๆ เช่น การปรับอั ตราค่าจ ้าง
ขันตํา ฯลฯ ซึงปั จจัยเหล่านีน่าจะทําให ้เกิดการ
หมุนเวียนของเศรษฐกิจ และเพิมกําลังซือใหกั้ บ
ประชาชนได ้ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ใน
ต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาและยุโรป ซึงไม่
่ าวะปกติได ้ในระยะเวลาอั นสัน
สามารถกลับสูภ
ยังคงเป็ นปั จจั ยทีฉุดรังการเติบโตของเศรษฐกิจ
โลก
และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการส่งออกซึงตองมี
้ การ
ปรับตัวสูง

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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ี
ปัจจ ัยความเสยง
Risk Factors
ี
ความเสยงจากแหล่
งเงินทุนภายนอก

Risks of external sources of funding

จากลั ก ษณะการประกอบธุ ร กิจ การให ้
สิน เชือเช่ า ซื อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ อย่า งต่ อ เนื อง
จะต อ
้ ง มี แ ห ล่ ง เงิ น ทุ น ที เพี ย ง พอ รอง รั บ กา ร
ดํา เนิน การ ทั งนี ปั จจุ บั น แหล่ง เงิน ทุน ทีบริษั ท
นํ ามาให ้สินเชือมาจากสองแหล่งหลักคือ เงินกู ้ยืม
ธนาคารและเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัท

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

ณ วั น ที 31 ธั น วาคม 2555 มี ยอดเงิ น
กู ้ยืม คงเหลือ 1,721.96 ล ้านบาท ซึงเป็ นเงิน
กู ้ยืมระยะยาว ทังนีบริษัทฯ มีวงเงินกู ้ยืมระยะยาว
ตามสัญญาเงินกู ้ทียังไม่ได ้เบิกใช ้จํ านวน 432.21
ล ้านบาท
จากการดําเนินการทีผ่า นมานั น บริษั ทมี
การกู ้ยื ม เงิ น จากสถาบั นการเงิ น เป็ นหลั ก โดย
บริษัทมีประวั ตก
ิ ารชํ า ระคืน เงิน กู ้ดีม าโดยตลอด
รวมทั งสามารถปฏิบั ตต
ิ ามเงื อนไขทางการเงิ น
ภายใต ้สั ญ ญาเงิน กู ้ได ้แก่ ก ารดํา รงอั ตราส่ ว น
หนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุนและ
้
การดํารงอัตราส่วน
ของลูกหนีเช่าซือต่อหนีเงินกู ้ ซึงจะทํ า ให ้บริษั ท
สามารถลดความเสียงจากการไม่ได ้รับเงินทุนจาก
แหล่งเงินทุนภายนอกได ้

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.

ี
ความเสยงจากอ
ัตราดอกเบียเงินกู ้

Risks of loan interest rates

รายได ้หลั ก ของบ ริษั ทม าจาก รายได ้
ดอกเบี ยรั บ จ ากกา รให ้บริ ก ารสิ น เชื อ เช่ า ซื อ
รถจั กรยานยนต์ ทังนีการเปลียนแปลงของอั ตรา
ดอกเบียจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถ
ในการทํากําไรของบริษัทกล่าวคือ ส่วนต่างอั ตรา
ดอกเบี ยรั บ จากการให ้บริก ารสิน เชือเช่า ซือกั บ
ต ้นทุนเงินกู ้ โดยอั ตราดอกเบี ยทีสูง ขึนจะส่ง ผล
ต่อต ้นทุน เงิน กู ้ทีสูง ขึน ในขณะทีอั ตราดอกเบี ย
จากการให ้บริก ารสิน เชื อเช่ า ซื อนั นคงที ตาม
ระยะเวลาทีกํ า หนดในสั ญ ญาเช่า ซือ จึง ส่ง ผล
กระทบต่อส่วนต่างอั ตราดอกเบียได ้

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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ี
ความเสยงจากความไม่
สอดคล้องก ันระหว่าง
อ า ยุ เ งิ น กู ้ ก ั บ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ ห้ เ ช่ า ซ ื อ
รถจ ักรยานยนต์

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

จากอายุ ของสั ญ ญาเช่า ซื อที 6 - 36
เดือน (โดยเฉลียประมาณ 30 เดือ น) บริษั ทจึง มี
นโยบายในการทํ า สั ญ ญาเงิ น กู ้ระยะยาวจาก
สถาบั นการเงินซึงเป็ นแหล่งเงินทุนภายนอก ให ้มี
ความสอดคล ้องกั บ ระยะเวลาชํ า ระเงิน คืน ตาม
สัญญาเช่าซือดังกล่าว เพือให ้เกิดสภาพคล่องใน
การดําเนินกิจการ อย่างไรก็ ตามบริษั ทได ้จั ดทํ า
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ แ ส เงิ น ส ดค ร อ บ ค ลุ ม ก า ร
คาดการณ์อัตราการเติบโตของสิน เชือเช่า ซือใน
อนาคต เพือให ้บริษัทสามารถวิเคราะห์ ประเมิน
สภาพคล่องและวางแผนจั ดหาเงิน ทุน ให ้รองรั บ
และสอดคล ้องกับเงือนไขสินเชือเช่าซือดั ง กล่า ว
และทําให ้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนืองได ้

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.

ค ว า ม เ ส ี ย ง จ า ก ผ ล ข า ด ทุ น ก า ร ข า ย
รถจ ักรยานยนต์ทยื
ี ดคืนมาไม่คม
ุ ้ มูลหนี

Risks
on
losses
on
repossessed motorcycles

บริษัทจะทําการยึดรถคืนเมือลูกค ้าผิดนั ด
ชําระค่างวดตามสั ญญาทีตกลงกั น ไว ้และจะถูก
นํ า มาขายทอดตลาดโดยวิธ ีก ารประมู ลให ้แก่ ผู ้
จํ าหน่ายรถจั กรยานยนต์มือสองซึงดํา เนิน กิจ การ
ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจั งหวั ด ทังนี
มูลหนีคงค ้างของลูกหนีแต่ละราย โดยทัวไปจะสูง
กว่ า มู ล ค่ า รถยึด ที จํ าหน่ า ยได ้ ดั ง นั นหากไม่
สา มา รถเรี ย กร อ
้ ง ส่ ว น ต่ า งที รา ยได จ้ า กก า ร
จํ าหน่ายไม่ครอบคลุม จากลูกหนีหรือผู ้คําประกัน
บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจํ าหน่ายรถยึดคืน

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.

อย่างไรก็ดเี พือป้ องกันความเสียงดังกล่าว
บริษัทจั ดให ้มีมาตรการและระบบทีรั ดกุม ในการ
พิจารณาอนุมัตก
ิ ารใหสิ้ นเชือตังแต่เริมต ้นโดยการ
้ฐานข
ใช
้อมู ลลู ก ค ้าขอ งบริษั ท ข อ
้ มู ล เครดิ ต
แ ห่ ง ช า ติ จํ า กั ด แ ล ะ ส ม า ค ม เ ช่ า ซื อ
รถจั กรยานยนต์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณา
คุณภาพผู ้ขอสินเชือก่อนการปล่อยใหกู้ ้ยืม รวมถึง
การที บริษั ทได ้พั ฒ นาประสิท ธิภาพการบริก าร
เรีย กเก็ บ หลัง การอนุ มั ติให ้สิน เชือเพื อป้ องกั น
ปริมาณรถยึดทีอาจเพิมขึนจากการขยายธุรกิจของ
บริษัท

sales

of

However, in order to prevent such
risk, in the first place, the Company has set
up strict guideline and system in approving
the credit by checking the information from
the Company’s database, National Credit
Bureau (NCB) and Motorcycle Hire-Purchase
Association in determining the quality of the
borrowers before granting the loan. The
Company also develops collection service to
avoid having much repossessed motorcycle
amount which may increase from business
expansion.
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ี
ความเสยงจากการดํ
าเนินงานทีก่อให้เกิด
ิ
ื
สนเชอทีไม่กอ
่ ให้เกิดรายได้

Risks on the operation which may lead
to non performing loans

ปั จจุบันการดําเนินธุรกิจให ้สินเชือเช่าซือ
รถจั ก รยานยนต์นั นไม่ มี ข ้อจํ า กั ดจากหน่ ว ยงาน
ใด ๆ ของภาครั ฐ และเป็ นธุร กิจ ทีไม่ อ ยู่ภายใต ้
กฎหมายพิ เศษ ดั ง นั นในการขยายธุ ร กิจ ของ
ผู ป
้ ระกอบการทุ ก รายในธุ ร กิจ สิน เชื อเช่ า ซื อ
รถจั กรยานยนต์จงึ สามารถทําได ้อย่า งเต็ม ทีตาม
ศักยภาพของบริษั ทเอง ธุร กิจ นี จึง มี ความเสียง
จากสินเชือทีไม่ ก ่อ ให ้เกิดรายได ้หากขาดความ
ิ เชือ หรือ ขาด
ระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัตส
ิ น
ระบบการควบคุมภายในทีดี

At present, the hire purchase of
motorcycles is not limited by any rules or
special laws from the Government.
Therefore, companies in the hire purchase
of motorcycles business can expand their
business, limited only by their own capacity.
However, the risk might occur from the non
performing loan from careless credit
approval process if there is lack of good
internal control systems.

อย่างไรก็ ตามบริษั ทได ้กํ า หนดให ้มี ก าร
พิจารณาสินเชืออย่างเข ้มงวดทุก ขันตอนรวมทั ง
ให ้ความสํ า คัญ กั บ คุณ ภาพของสิน เชือโดยการ
ตรวจสอบข ้อมู ล ของลูก ค ้า กล่า วคือ บริษั ทได ้
พั ฒน า ร ะ บ บ ฐ า น ข อ
้ มู ลข อ ง ลู ก ค า้ ม า ก ก ว่ า
ิ ของ
500,000 รายการ นอกจากนั นยังเป็ นสมาช ก
บริษัทข ้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และ สมาคม
เช่าซือรถจั ก รยานยนต์แ ห่ง ประเทศไทย ทํ า ให ้
บริษัทสามารถกลันกรองคุณภาพลูกหนีได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพด ้วยการตรวจสอบประวั ตก
ิ ารชํ า ระ
หนีจากฐานข ้อมูลทังสามแหล่ง โดย ณ วั น ที 31
ธั น วาคม 2555 บริษั ทมี ส ิน เชื อที ไม่ ก ่ อ ให ้เกิด
รายได ้เป็ นจํ านวน 116.78 ล ้านบาทคิดเป็ นร ้อยละ
3.26 ของสินเชือทังหมด โดยเมือเปรียบเทียบกับ
สินเชือทีไม่กอ
่ ให ้เกิดรายได ้ ณ วันที 31 ธันวาคม
2554 ซึงเท่ากับร ้อยละ 5.76 ของสินเชือทังหมด
พบว่าอั ตราส่วนสิน เชือทีไม่ ก ่อ ให ้เกิดรายได ้ต่อ
สินเชือรวมลดลงในอั ตราร ้อยละ 56.60 ในขณะที
บริษัทมีการตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ ณ วันที 31
ธั น วาคม 2555 และ 31 ธั น วาคม 2554 เท่า กั บ
174.54 ล ้า น บ า ท แ ล ะ 291.30 ล ้า น บ า ท
ตามลําดับหรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ ต่ อ สิน เชื อรวม เท่ า กั บ 5.28 และ 13.20
ตามลําดับ

However, the Company will strictly
consider on every approval process giving
the importance on the credit quality by
checking the customers’ data from the
Company's database system of more than
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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ี
ความเสยงด้
านการแข่งข ันและคูแ
่ ข่งข ันราย
ิ
ใหม่ เ ข้า มาในอุ ต สาหกรรมส น เช ื อเช่ า ซ ื อ
รถจ ักรยานยนต์

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

ธุรกิจการใหสิ้ นเชือเช่าซือรถจั กรยานยนต์
เป็ นธุร กิจ ทีไม่ ต ้องมี ก ารลงทุน ในเครืองมื อ และ
อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การดํ า เนิน งานเป็ นจํ านวนมาก
บริษัทเพียงจั ดหาแหล่งเงินทุนสําหรั บ การปล่อ ย
สินเชือเท่านั น จึงเป็ นการง่ายทีคูแ
่ ข่งขันรายใหม่
จะเข ้ามาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปั จจั ยแห่ง
ความสําเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั น แต่
ยังต ้องอาศัยความเชียวชาญในอีกหลายด ้าน เช่น
การประเมินคุณภาพสินเชือ และการติดตามการ
ชําระค่างวด เป็ นต ้น ซึงมี คู่แ ข่ง จํ า นวนไม่ น ้อยที
ต ้องออกจากอุตสาหกรรมเนืองจากขาดคุณสมบัต ิ
ดังกล่าว

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

ก า ร ใ ช ้ บ ริ ก า ร สิ น เ ชื อ เ ช่ า ซื อ
รถจั กรยานยนต์ นั น ผู ้จํ าหน่ า ยรถจั กรยานยนต์
(Dealers) มีสว่ นสําคัญในการแนะนํ า ลูก ค ้าทีขอ
สิ น เชื อ เช่ า ซื อ ร ถ จั ก ร ย า น ยน ต์ เ พื อ เลื อ ก ผู ้
ให ้บริก ารสิน เชือเช่า ซือรถจั กรยานยนต์ ดัง นั น
บริษัทจึงมีความเสียงทีเกิดจากการทีผู ้จํ า หน่ า ย
้บริการการ
รถจั กรยานยนต์ไม่แนะนํ าลูกคาให
้ มาใช
้
ให ้สินเชือของบริษัท
การดําเนินธุรกิจของบริษัทจึงต ้องมีระบบ
การตรวจสอบข ้อมูล เพือการให ้สิน เชือทีรวดเร็ ว
ประกอบไปด ้วยระบบสารสนเทศทีครอบคลุม การ
ดํา เนิ น งานของบริษั ทและบุ คลากรทีมี ค วามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความชํา นาญ
เฉพาะด ้าน ทําให ้บริษัทสามารถดําเนินการอนุมั ต ิ
สินเชือได ้ภายใน 1 ชัวโมง นั บเป็ นการสร ้างความ
พอใจให ้แก่ผู ้จํ าหน่ า ยรถจั ก รยานยนต์เป็ นอย่า ง
มาก นอกจากนีด ้วยระบบสารสนเทศทีบริษั ทได ้
พั ฒนาขึนเอง เพือให ้สอดคล ้องเหมาะสมกับธุรกิจ
และความชํ า นาญเฉพาะของบุ คลากร บริษั ท
สามารถให ้บริก ารลู ก ค ้าและร ้านค ้า ด ้านการ
ตรวจสอบยอดปิ ดบั ญชีได ้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

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

Risks on the influence of the major
shareholder to business management

ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท ไดแก่
้ บริษัท
เอ.พี.เอฟ โฮลดิงส์ จํากัด และผู ้ถือหุ ้นทีจั ดเป็ น
กลุม
่ เดียวกัน ได ้แก่ Engine Holdings Asia Pte.
Ltd. (“ผู ้ถือหุ ้นกลุม
่ APF”) บริษัทถือหุ ้น ณ วั นที
11 มกราคม 2556 รวมเป็ นจํ านวน 42,130,031
หุ ้น
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ ้นในบริษั ทรอยละ
้
60.59
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว้
69,532,208
หุ ้น
ซึงเป็ นสัดส่วนทีเกินกว่า
ครึงหนึงของจํานวนทังหมด
จึงอาจทําใหกลุ
้ ม
่
บริษัทเอ.พี.เอฟ.
สามารถควบคุมมติผู ้ถือหุน้
้
รวมถึงเรืองทีกฎหมายกําหนดว่าจะต ้องใชมติ
อย่างน ้อยเกินกว่ากึงหนึงในทีประชุมผู ้ถือหุ ้นได ้

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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โครงสร้างผูถ
้ ือหุน
้ และการจ ัดการ
Structure of Capital and Management

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders
รายชือผู ้ถือหุ ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วั นที 11 มกราคม 2556 (หลังจากการใชสิ้ ทธิ GL-W2 ครังแรก)
Top ten of shareholders as at January 11, 2013 (included the first exercise result of GL-W2)

ลําดับ
ที

รายชือผู ้ถือหุ ้น

จํ านวนหุ ้นทีถือ (หุ ้น)

No.

Shareholders’ Name

Amount of Shares

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

1

Engine Holdings Asia Pte. Ltd.

27,406,560

39.42%

2

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

14,723,471

21.18%

3

นาย
Mr.

4,105,100

5.90%

4

SIX SIS LTD

2,878,240

4.14%

5

นาย
Mr.

2,418,900

3.48%

1,003,700

1.44%

6

สุทธิพงษ์
เวศย์วรุตม์
Suthipong Vejwaroot

ประยงค์
Prayong

วนิชสุวรรณ
Wanijsuwan

บริษั ท ศูน ย์รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด เพือผู ้ฝาก
Thailand Securities Depository Co.,Ltd.
for depositor

7

นาย
Mr.

ราเชน
Rachen

กฤษราลัมณ์
Krisaralum

667,500

0.96%

8

นาย
Mr.

วิศต
ู ย์
Visooth

ฟูเฟื องมงคลกิจ
Foofuengmongkolkij

509,000

0.73%

9

นาย
Mr.

สมพงษ์
ศิลป์สมบูรณ์
Sompong Silpsomboon

495,000

0.71%

10

นาย
Mr.

วิชญ
Vichya

358,200

0.52%

เมฆาอภิรักษ์
Meka-apirak
รวม
Total

54,565,671

78.48%

13

ก า ร จัด ก า ร
Management
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โครงสร้างการจ ัดการ
โครงสร ้างการจั ดการของบริษั ท กรุ๊ป ลีส จํ า กั ด (มหาชน) มี คณะกรรมการและผู ้บริห าร โดย
ประกอบด ้วยกรรมการ 2 ชุด ได ้แก่ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการบริษัทประกอบด ้วยกรรมการจํ านวน 10 คน ดังนี
รายชือกรรมการ

ตําแหน่ง

ต ัวแทนในฐานะ

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

ประธานกรรมการ

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

2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

กรรมการ

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

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

กรรมการ

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

4. นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน

กรรมการ

ผู ้บริหารบริษัท

5. นายวรศักดิ เกรียงโกมล

กรรมการ

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

6. นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ

กรรมการ

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

7. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

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

8. นายโศณิต พิชญางกูร
9. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช
10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

ทังนีมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได ้แก่
นางสาวศิรเิ พ็ ญ พงศ์ชัยฤกษ์

เลขานุการบริษัท

กรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม
กรรมการซึงมีอํานาจลงลายมือชือแทนบริษัท คือ นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ หรือ นายดีพงศ์ สหะชาติ
ศิร ิ หรือ นายสมชัย ลิมป์ พั ฒนสิน หรือ นายวรศักดิ เกรียงโกมล สองในสีคนลงลายมื อ ชือร่ว มกั น และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
สําหรับอํานาจในการฟ้ องรองดํ
้ าเนินคดี

บั งคับคดี

การต่อสู ้คดี

และการดําเนินการกระบวนการ

พิจารณาทังหมดทังทางแพ่งและทางอาญา หรือคดีอืนใด การแจ ้งความรองทุ
้
กข์ การถอนคําร ้องทุกข์ การ
ยืนคําขอรับชําระหนี และการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีล ้มละลายทังหมด

ตลอดจนการขอรับคืน ขอ

ิ ต่าง ๆ ของบริษัท หรือเงินใด ๆ จากพนั กงาน เจ ้าหน ้าทีจากศาลหรือบุคคล
คืน เข ้าครอบครองซึงทรัพย์สน
ใด ๆ ในนามของบริษัทนั น มอบอํานาจให ้ ผู ้จั ดการทัวไป หรือ นายกัปตัน จีระเศรษฐ ผู ้จั ดการฝ่ ายสินเชือ
และการตลาด หรือ นายกิตติชัย มณีนนท์ ผู ้จั ดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ หรือ นายสันชัย เรืองพุ่ม หัวหน ้า
แผนกตรวจสอบหลักทรัพย์ คนใดคนหนึงลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริษั ท
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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

1. Mr. Mitsuji Konoshita

Chairman of the Board of Directors

2. Mr. Tatsuya Konoshita

Director

3. Mr. Muneo Tashiro

Director

4. Mr. Somchai Limpattanasin

Director

5. Mr. Worasak Kriengkomol

Director

6. Mr. Deepong Sahachartsiri

Director

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

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

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

Secretaries to the Board of 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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ขอบเขตอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํ า นาจหน ้าทีในการจั ดการบริษั ทให ้เป็ นไปตามกฎหมาย วั ตถุ ป ระสงค์ และ
ข ้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของทีประชุ ม ผู ้ถือ หุ ้นทีชอบด ้วยกฎหมาย ด ้วยความซือสั ตย์สุ จ ริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอํานาจหน ้าที ทีสําคัญได ้ดังนี
1. จัดให ้มีการประชุม ผู ้ถือ หุ ้นเป็ นการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ปี ภายใน 4 เดือ นนับ แต่วั นสินสุ ดรอบ
ระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง
3. จัดให ้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสินสุ ดรอบระยะเวลาบั ญ ชีของบริษั ท
ซึงผู ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้ว และนําเสนอต่อทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษั ทอาจแต่งตังกรรมการผู ้จั ดการ หรือ มอบอํ า นาจให ้บุ คคลอืนใดให ้ดํา เนิน
กิจ การของบริษั ท ภายใต ้การควบคุม ของคณะกรรมการ หรือ อาจมอบอํ า นาจเพือให ้บุ คคล
ดังกล่าวมีอํานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาทีคณะกรรมการเห็นสมควร และ
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลียนแปลง หรือ แก ้ไขอํ า นาจดังกล่า วได ้ ในกรณีท ี
คณะกรรมการบริษั ทได ้มอบอํ า นาจให ้กรรมการผู ้จั ดการหรือ บุ คคลอืนทํ า หน ้าทีแทนในเรือง
เกียวกับการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอํานาจดั งกล่า วต ้องเป็ นไปตามมติของทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททีมีกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุม และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเป็ นกรรมการตรวจสอบคัดค ้านการมอบอํานาจนัน ต ้องบั นทึก
ความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให ้ชัดเจน
5. กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษั ทควบคุม กํ า กั บ ดูแ ลการ
บริหารและการจัดการของคณะผู ้บริหารให ้เป็ นไปตามนโยบายทีได ้รับมอบหมาย เว ้นแต่ใ นเรือง
ดังต่อไปนี คณะกรรมการต ้องได ้รับมติอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือ หุ ้นก่ อ นการดํา เนินการ อั นได ้แก่
เรืองทีกฎหมายกําหนดให ้ต ้องได ้รับมติอนุมัตจ
ิ ากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น เช่ น การเพิมทุ น การลดทุ น
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททังหมดหรือบางส่วนทีสําคัญให ้แก่บุคคลอืน หรือ การซือหรือ
รับโอนกิจการของบริษัทอืนมาเป็ นของบริษัท การแก ้ไขหนังสือบริคณห์ส นธิ ห รือ ข ้อบั งคับ เป็ น
ต ้น
6. นอกจากนีคณะกรรมการยังมีขอบเขตหน ้าทีในการกํ า กั บ ดูแ ลให ้บริษั ทปฏิ บั ติตามกฎหมายว่ า
ด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํ า รายการ
ทีเกียวโยงกันและการซือหรือ ขายทรั พ ย์ส ินทีสํ า คัญ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณาโครงสร ้างการบริหารงาน แต่งตังคณะกรรมการบริห าร กรรมการผู ้จั ดการ

ผู ้จั ดการ

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

หรือเป็ นหุ ้นส่วนไม่จํากัดความรั บ ผิดในห ้าง

หุ ้นส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษั ทเอกชน หรือ บริษั ทอืนทีประกอบกิจ การอั นมีส ภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกั บ กิจ การของบริษั ท

ไม่ ว่ า จะทํ า เพือประโยชน์ตนหรือ

เพือประโยชน์ผู ้อืน เว ้นแต่จะได ้แจ ้งให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
10. กรรมการต ้องแจ ้งให ้บริษัททราบโดยไม่ชักช ้า หากมีส่ ว นได ้เสียไม่ ว่ า โดยตรงหรือ โดยอ ้อมใน
สัญญาทีบริษัททําขึนหรือถือหุ ้น หรือหุ ้นกู ้เพิมขึนหรือลดลงในบริษัท

ทั งนี การมอบอํ า นาจหน ้าทีดังกล่ า วข ้างต ้นให ้แก่ ค ณะกรรมการ จะไม่ ร วมถึ งการมอบอํ า นาจทีทํ า ให ้
คณะกรรมการหรือผู ้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัตริ ายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง มีส่ ว น
ได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย ้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอืนใดทีเป็ นไปตามทีกํ า หนด
ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อ ทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทและ / หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมัตริ ายการดังกล่าวตามทีข ้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายทีเกียวข ้องกําหนด
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9. Directors cannot operate or be partner in any business which is in the same business
of the company, or that business is the company's competitor whether that benefit is
belong to himself or others. The exception is when that action is informed in a
shareholders' meeting before appointment.
10. Directors have to inform the company promptly if he is involved directly or indirectly
in any benefit which comes from the company's contract, including increasing and
decreasing of capital/debenture of a director.

However that above authorization doesn't include the authorization in approving the
transactions which cause conflict of interest to the company's advantage. This limitation complies to the
Stock Exchange of Thailand's rules, the approval of such transactions has to be resolved in Board of
Directors of shareholder, according to the company's regulation or related law.
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คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 คน ดังนี
ื
รายชอ

ตําแหน่ง

1.

พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2.*

นายโศณิต พิชญางกูร

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3.

นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

4.

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

* เป็ นกรรมการตรวจสอบทีมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ขอบเขตอํ านาจหน ้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ขอบเขตหน า้ ที ตามที ได ้รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ รวมทังการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี
1. สอบทานให ้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ

2. สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให ้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย ้าย หรือ เลิก จ ้างหั ว หน ้าหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให ้บริษัทปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ ข ้อกํ า หนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังบุคคลซึงมีความเป็ นอิสระ เพื อทํ า หน ้าทีเป็ นผู ้สอบบั ญชี
ของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนสําหรับบุคคลดังกล่าว รวมทังเข ้าร่วมประชุมร่วมกับผู ้สอบ
บั ญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ให ้เป็ นไป
ตามกฏหมายและข ้อกําหนด ของตลาดหลักทรัพย์
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Audit Committee
As of December 31, 2012 there were 4 independent directors in the Audit committee as
follows
Audit Committee
1.

Gen. Suebsan Dardarananda

Position
Chairman of the Audit committee and
Independent Director

2. * Mr. Sonit

Pichyangkul

Audit Committee and Independent Director

3.

Mr. Pholdej

Therdphithakvanij

Audit Committee and Independent Director

4.

Mr. Krit

Phanratanamala

Audit Committee and Independent Director

*The Audit Committee who has the experience in financial auditing

Responsibility of the Audit Committee
The Audit committee takes responsibility, subject to Board of Directors, and
reports directly to the Board of Directors as follows
1. Oversee the reporting process and the disclosure of the financial information that
it should be correct, sufficient and accurate.
2. Oversee to ensure that the Company has a suitable and effective internal control
and internal audit systems., to ensure the independence of the internal audit
department. The audit committee shall approve any selection, rotation or
termination of the department heads of the internal audit department or any
other departments responsible for the internal audit system of the Company.
3. Ensure that the Company follows all the SEC’s and SET’s laws and regulations
and other laws and regulations relevant to the Company’s business
4. Consider, select, and recommend the Company’s auditor and its remuneration.
Have a meeting with the external auditor at least once a year, without the
management team being present.
5. Ensure that the firm complies all related rules when there is a connected
transaction or transaction that may lead to conflict of interests.
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6. จั ดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจํ าปี ของบริษัท
ซึงรายงานดั ง กล่า วต ้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต ้อง
ประกอบด ้วยข ้อมูลอย่างน ้อยดังต่อไปนี


ความเห็นเกียวกับความถูกต ้อง ครบถ ้วน เป็ นทีเชือถือได ้ของรายงานทางการ
เงินของบริษัท



ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท



ความเห็ น เกี ยวกั บ การปฏิบั ติตามกฎหมายว่ า ด ้วยหลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฏหมายทีเกียวข ้องกับธุรกิจ
ของบริษัท



ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู ้สอบบั ญชี



ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์



จํ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน



ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบัต ิ
หน ้าทีตามกฎบั ตร



รายการอืนทีเห็นว่าผู ้ถือหุ ้นและผู ้ลงทุนทัวไปควรทราบ ภายใต ้ขอบเขตหน ้าที
และความรับผิดชอบทีได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

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

7. Anything else as assigned by the Board and has been approved by the audit
committee.
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ผู ้บริหาร
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีผู ้บริหารจํ านวน 6 คนดังนี
รายชือ

ตําแหน่ง

1.

นายศักดิเดช สุรย
ิ ะพรชัยกุล

ผู ้จั ดการทัวไป – ฝ่ ายการตลาด

2.

นายพรศักดิ อุรัจฉั ทชัยรัตน์

ผู ้จั ดการทัวไป – ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร

3.

นายกัปตัน จีระเศรษฐ

ผู ้จั ดการฝ่ ายสินเชือเละการตลาด

4.

นายกิตติชัย มณีนนท์

ผู ้จั ดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ

5.

น.ส.อั จฉรา ชัยนา

ผู ้จั ดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

6.

นายสมคิด จารุไพบูลย์พันธ์

ผู ้จั ดการฝ่ ายบุคคลและธุรการ

7.

นายพรศักดิ อุรัจฉั ทชัยรัตน์

ผู จ้ ั ดก ารฝ่ า ยเทคโนโลยี ส าร สนเท ศ
(รักษาการณ์)

ขอบเขตและอํ านาจหน ้าทีของผู ้จั ดการทัวไป
1. ดําเนินการและบริหารจั ดการการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท
2. ติดตามและดําเนินงานใหเป็
้ นไปตามแผนงานและนโยบายทีกําหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
3. อนุมัตก
ิ ารใชจ่้ ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจําปี ทีผ่านการอนุมัตจิ ากคณะกรรมการ
บริษัท
4. พิจารณาการว่าจ ้างและบรรจุในตําแหน่ง การแต่งตัง โยกย ้าย การพ ้นจากการเป็ นพนั ก งาน
และการเปลียนแปลงค่าจ ้างพนั กงาน
5. เป็ นผู ้รับมอบอํานาจบริษัทในการบริหารงานให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข ้อบังคับ ข ้อกําหนด
คําสัง
6. ดําเนินการตกลงผูกพั นในการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยสามารถพิจ ารณาอนุ มั ตก
ิ าร
ดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัทในวงเงินไม่เกินทีกําหนดในอํ านาจดําเนินการของบริษัท ซึงผ่าน
การอนุ มั ตจ
ิ ากคณะกรรมการบริษั ท
แล ้วมอบอํ า นาจหรือ มอบหมายให ้บุ คคลอื นใดที
ผู ้จั ดการทัวไปเห็นสมควรทําหน ้าทีแทนในเรืองทีจําเป็ นและสมควร โดยให ้อยูใ่ นดุลพินจ
ิ ของ
ผู ้จั ดการทัวไป ทังนีการมอบอํ า นาจดัง กล่า วต ้องอยู่ภายใต ้หลัก เกณฑ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบข ้อบังคับของบริษัท
ทังนี การมอบอํ านาจหน ้าทีดังกล่าวข ้างต ้นให ้แก่ผู ้จั ดการทัวไป จะไม่ ร วมถึง การ
มอบอํานาจทีทําให ้ผู ้จัดการทัวไป หรือผู ้รับมอบอํานาจจากผู ้จั ดการทัวไปสามารถอนุมัตริ ายการ
ทีตน หรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย ้ง
กับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือลักษณะอืนใดทีเป็ นไปตามทีกํ า หนด ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงการอนุมัตริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อ ทีประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ / หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุมัตริ ายการดังกล่าวตามที
ข ้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายทีเกียวข ้องกําหนด
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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.
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รายละเอียดเกียวก ับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และผูม
้ อ
ี ํานาจควบคุมของบริษ ัทฯ ณ 31 ธ ันวาคม 2555
Board of Directors and Management and information as at 31 December 2012

ึ ิ โคโนชต
ิ ะ
นายมิทซจ
วันเดือนปี เกิด

10 เมษายน 2510 (46 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาตรี กฎหมาย, มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

ประธานกรรมการ

วันรับตําแหน่ง

7 มีนาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.03% (18,500 หุ ้น)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2555 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการและประธาน เจ ้าหน ้าทีบริหาร

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2554 – ปั จจุบัน

กรรมการ

Engine Property Management Asia Co., Ltd.

2552 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ

Engine Holdings Asia Pte., Ltd.

2551 – ปั จจุบัน

ประธานกรรมการ

Showa Holdings Co., Ltd.

2550 - 2555

ประธานกรรมการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 - 2554

ประธานกรรมการ

บริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)

2548 - 2552

กรรมการ

บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส์ 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

Chairman of the Board and CEO

Group Lease Pcl.

2011 – Present

Director

Engine Property Management Asia Co.,Ltd.

2009 - Present

Chairman

Engine Holdings Asia Pte., Ltd.

2008 - Present

Chairman

Showa Holdings Co., Ltd.

2007 – 2012

Chairman of the Board

Group Lease Pcl.

2006 – 2011

Chairman

United Securities Pcl.

2005 - 2009

Director

A.P.F. Holdings Co., Ltd.
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ึ ะ โคโนชต
ิ ะ
นายท ัตซย
วันเดือนปี เกิด

22 มีนาคม 2515 (41 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (ประวัตศ
ิ าสตร์) มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2555 – ปั จจุบัน

กรรมการและประธานเจ ้าหน ้าทีพัฒนาธุ รกิจ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2554 – 2555

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – 2554

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด

2548 – 2549

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท บางกอกสเตชัน เน็ตเวิรค
์ 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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นายมูเนะโอะ ทาชโิ ร
วันเดือนปี เกิด

16 กันยายน 2515 (41 ปี )

สัญชาติ

ญีปุ่ น

การศึกษา

ปริญญาตรี วรรณคดี มหาวิทยาลัยโอซาก ้า ญีปุ่ น

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

22 เมษายน 2552

สัดส่วนการถือหุ ้น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการ บริษัท อาซุกะ ฟู้ ดส์ จํากัด

2552 – ปั จจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552 – ปั จจุบัน

กรรมการ Engine Holding Asia Pte.

2551 – ปั จจุบัน

ประธานเจ ้าหน ้าทีบริหาร บริษัท เวจ โฮลดิงส์ จํากัด

2550 – 2551

กรรมการบริหารอวุโส บริษัท เวจ โฮลดิงส์ 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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ั ลิมป์พ ัฒนสน
ิ
นายสมชย
วันเดือนปี เกิด

10 กุมภาพันธ์ 2503 (53 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรม

Director Accreditation Program รุ่น 94/2012
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

วันรับตําแหน่ง

15 มิถุนายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการบริหาร บริษัทกรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2550 – 2554

กรรมการ และ รองประธานอาวุโส บริษัท ซัมมิท แคปิ ตอล ลีสซิง จํากัด

2537 – 2551

รองประธาน บริษัท พาราซูม ิ – ไทย ลิสซิง จํากัด

Mr. Somchai Limpattanasin
Date of Birth

10 February, 1960 (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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ั
นายวรศกดิ
เกรียงโกมล
วันเดือนปี เกิด

14 เมษายน 2514 (42 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ Western Illinois University, USA.
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

15 มิถุนายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.03%

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2553 – ปั จจุบัน

กรรมการบริหาร Asia Partnership Fund Group

2551 – 2553

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

2544 – 2551

กรรมการผู ้จัดการ บริษัท ลิเบอร์ตี อินชัวรันส์ 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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ิ
นายดีพงศ ์ สหะชาติศริ
วันเดือนปี เกิด

27 สิงหาคม 2516 (40 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าเจ ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

การอบรม

Directors Accreditation Program รุ่น 62/ 2007
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการ

วันรับตําแหน่ง

7 มีนาคม 2550

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2555 – present

กรรมการ และประธานเจ ้าหน ้าทีการเงิน บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2550 – 2555

กรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2548 – 2550

ผู ้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท มหพันธ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ 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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ื สนต์
ั
พลเอก สบ
ทรรทรานนท์
วันเดือนปี เกิด

10 ธันวาคม 2494 (61 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

BA. Political Science, Norwich University, USA

การอบรม

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

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

11 พฤษภาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554-ปั จจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552-ปั จจุบัน

ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ เิ ศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทําหน ้าทีรองหัวหน ้าสํานักงาน
สํานักรัฐมนตรี 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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นายโศณิ ต พิชญางกูร
วันเดือนปี เกิด

26 พฤศจิกายน 2493 (62 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ North Texas State University
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

Director Certification Program No. 33/2005
สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

11 พฤษภาคม 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2552 - ปั จจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท เอกธนา วิศวกรรม จํากัด

2550 - 2551

ผู ้อํานวยการฝ่ ายสินเชือ

ธนาคาร ธนชาติ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบัน

กรรมการบริหาร

บริษัท อิสเทิรน
์ ฟิ ลาเท๊กซ์ 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 พ ันธ์ร ัตนมาลา
วันเดือนปี เกิด

19 มิถุนายน 2511 (44 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

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

การอบรม

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

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2554 – ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัท บรรจุภัณฑ์เพือสิงแวดล ้อม จํากัด (มหาชน)

2554 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)

2551 - ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทควอลิตี เฮ ้าส์ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัทสหไทยสตีลไพพ์ จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัทรอยัล ปอร์ซเลน จํากัด (มหาชน)

2549 - ปั จจุบัน

กรรมการ

บริษัทสหโมเสคอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

2548 - ปั จจุบัน

ผู ้อํานวยการ

บริษัท ไทยพรอสเพอริตี 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 เทอดพิท ักษ์วานิช
วันเดือนปี เกิด

29 สิงหาคม 2511 (44 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

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

การอบรม

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

ตําแหน่ง

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันรับตําแหน่ง

20 เมษายน 2554

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2550 - ปั จจุบัน

รองกรรมการผู ้จัดการ

บริษัท วิศวกรทีปรึกษา อาร์เควี จํากัด

2549 - 2550

รองกรรมการผู ้จัดการ

บริษัท 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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ั เดช สุรย
ั ล
นายศกดิ
ิ ะพรชยกุ
วันเดือนปี เกิด

9 มีนาคม 2497 (59 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการทัวไป - ฝ่ ายการตลาด

วันรับตําแหน่ง

10 ส.ค. 2555

วันเริมงาน

1 เมษายน 2555

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
ส.ค.55-ปั จจุบัน

ผู ้จัดการทัวไป – ฝ่ ายการตลาด บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2555 – 2555

ผู ้ช่วยผู ้จัดการทัวไป บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2551 – 2553

ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ บริษัท เอ.พี.เอฟ อินเตอร์เนชันแนล อินชัวรันส์ จํากัด

2545 - 2551

รองกรรมการผู ้จัดการ บริษัท ลิเบอร์ตี ประกันภัย จํากัด

2541 – 2545

ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาด บริษัท พัชรประกันภัย จํากัด
(บจก. ยูเนียน อินเตอร์ ประกันภัย)

2536 – 2541

ผู ้จัดการบริหารสาขา บงล. เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)
(ธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน)

2532 – 2535

หัวหน ้าตลาดเช่าซือ บงล. ศรีธนา จํากัด (มหาชน)

2530 – 2532

หัวหน ้าตลาดเช่าซือ บริษัท 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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ั
ั ัตน์
นายพรศกดิ
อุร ัจฉ ัทชยร

วันเดือนปี เกิด

7 สิงหาคม 2507 (48 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

-ปริญญาโท สถิตป
ิ ระยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า)
-ปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

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 เบืองต ้น, Bank Thai Public Company
- กฎหมายแรงงานเพือผู ้บริหาร, 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
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ (2009)
- การบริหารความเสียงแบบครบวงจร, สมาคมสถาบั นการศึก ษาการธนาคารและการเงิน
ไทย (2011)
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ตําแหน่ง

ผู ้จัดการทัวไป ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร

วันรับตําแหน่ง

12 กันยายน 2555

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี -

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2555 – ปั จจุบัน

ผู ้จัดการทัวไป – ฝ่ ายปฏิบัตก
ิ าร
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – 2555

ผู ้บริหารในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : ผู ้อํานวยการอาวุโส ด ้านปฏิบัตก
ิ ารและเทคโนโลยี
บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต ้ลีส (บีท ี ลีสซิง) 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 เบืองต ้น, Bank Thai Public Company
- กฎหมายแรงงานเพือผู ้บริหาร, 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
หนังสือพิมพ์ประชาชาติ ธุรกิจ (2009)
- การบริหารความเสียงแบบครบวงจร, สมาคมสถาบั นการศึก ษาการธนาคารและการเงิน
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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นายก ัปต ัน จีระเศรษฐ

ปี เกิด

8 พฤศจิกายน 2506 (50 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายการตลาดและสินเชือ

วันรับตําแหน่ง

1 มิถุนายน 2554

วันเริมงาน

1 กุมภาพันธ์ 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

100 หุ ้น

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

ผู ้จัดการ ฝ่ ายการตลาดและสินเชือ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

2549 – 2553

หัวหน ้าฝ่ ายสินเชือ และทีปรึกษากฎหมาย บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

2533 – 2549

เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายสินเชือ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด(มหาชน)

Mr. Kapton Jeeraseth
Date of Birth

8 November, 1963 (49 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Law, Ramkhamhaeng University

Position

Marketing & Credit Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

1 February, 1990

Shareholding

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.

43

ั มณีนนท์
นายกิตติชย

วันเดือนปี เกิด

24 ตุลาคม 2502 (53 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี กฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายบริการจัดเก็บ

วันรับตําแหน่ง

1 มิถุนายน 2554

วันเริมงาน

1 มีนาคม 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

- ไม่ม ี –

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

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบริการจัดเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

มี.ค. 2553 – เม.ย. 2554

ผู ้ช่วยผู ้จัดการ ฝ่ ายบริการเรียกเก็บ บริษัท กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน)

2549 – มี.ค. 2553

หัวหน ้าส่วน บริการจัดเก็บ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2533 – 2549

เจ ้าหน ้าทีส่วนบริการจัดเก็บ บริษัท กรุป
๊ ลีส 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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นายสมคิด จารุไพบูลย์พ ันธ์
วันเดือนปี เกิด

25 พฤศจิกายน 2505 (49 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วโิ รฒ ชลบุร ี

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบุคคลและธุ รการ

วันรับตําแหน่ง

1 สิงหาคม 2539

วันเริมงาน

1 กุมภาพันธ์ 2533

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.02% (13,700 หุ ้น)

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2539 – ปั จจุบัน

ผู ้จัดการ ฝ่ ายบุคคลและธุ รการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2533 – 2539

เจ ้าหน ้าทีฝ่ ายบุคคลและธุ รการ บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

Mr. Somkid Jarupaiboonphan

Date of Birth

25 November, 1962 (49 years)

Nationality

Thai

Education

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

Position

Personnel & Administration Manager

Starting date

1 August, 1996

Date of employment

1 February, 1990

Share holding

0.02% (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. อ ัจฉรา ชยนา

วันเดือนปี เกิด

14 มีนาคม 2518 (37 ปี )

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร

ตําแหน่ง

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

วันรับตําแหน่ง

1 มิถุนายน 2554

วันเริมงาน

15 มีนาคม 2538

สัดส่วนการถือหุ ้น

100 หุ ้น

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปี ทีผ่านมา
2554 – ปั จจุบัน

ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน. บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)

2538 – 2554

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

Ms. Aujchara Chaina

Date of Birth

14 March, 1975 (37 years)

Nationality

Thai

Education

Bachelor of Business Administration, Accounting,
Phranakorn Rajabhat University

Position

Accounting & Finance Manager

Starting date

1 June, 2011

Date of employment

15 March, 1995

Share holding

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
บริษั ทไม่ มี ก ารจั ดตังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคัดเลือ ก
บุคคลทีจะแต่งตังเป็ นคณะกรรมการบริษัท ซึงในการแต่งตังกรรมการของบริษั ท คณะกรรมการจะ
พิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่ า เชือถือ และนํ า เสนอต่อ ผู ้ถือ หุ ้น
พิจารณาอนุมัต ิ
ในการประชุมสามั ญประจํ า ปี ทุก ครั ง ข ้อบั ง คับ ของบริษั ท กํ า หนดให ้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึงในสาม (1/3) เป็ นอั ตรา ถ ้าจํ านวนกรรมการทีจะออกแบ่งให ้ลงเป็ นสามส่วน
ไม่ได ้ ก็ให ้ออกโดยจํ านวนใกล ้ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3)

กรรมการทีจะต ้องออกจากตําแหน่ง

ในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั นให ้จั บฉลากกันว่าผู ้ใดจะออก ส่วนปี หลังต่อ ๆ ไป
ให ้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนั นเป็ นผู ้ออกจากตําแหน่ง กรรมการทีออกตามวาระนั นอาจ
ถูกเลือกเข ้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได ้
อย่างไรก็ด ี ถาหากว่
้
ามีตาํ แหน่งว่างลงในคณะกรรมการเพราะเหตุอืน นอกจากถึงคราวออก
ตามวาระ ให ้กรรมการทีคงเหลืออยูต
่ งผู
ั ้อืนขึนใหม่ให ้เต็มทีว่าง เว ้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน ้อย
กว่าสองเดือน

ทังนีมติในการตังกรรมการดังกล่าวตองประกอบด
้
้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสี

ของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่

แต่ผู ้ทีได ้รับการตังจากกรรมการทีคงเหลือดังว่านี

จะคงอยูใ่ น

ตําแหน่งได ้เพียงเท่ากําหนดเวลาทีกรรมการ ผู ้ทีเขาเขาสื
้ บตําแหน่งแทนชอบทีจะอยูไ่ ด ้
การประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือเลือกตังกรรมการ จะเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให ้ใช ้เสียงข ้างมาก โดยให ้ถือว่าผู ้ถือหุ ้นแต่ละ
คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุ ้นต่อหนึงเสียง
2. ให ้ผู ้ถือหุ ้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ ได ้ แต่จ ะ
แบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซึงได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการ
เท่า จํ า นวนกรรมการทีพึง มี ห รื อ จะพึง เลือ กตังในครั งนั น ในกรณี ท ีบุ คคลซึงได ้รั บ
เลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํ านวนกรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตังในครังนั น ให ้ประธานทีประชุมออกเสียงได ้เพิมขึนอีกหนึงเสียง เป็ นเสียงชีขาด

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและมีวาระการดํารงตําแหน่งคราว
ละ 2 ปี
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Nominating Directors
Board of Directors
The Company hasn't established a Nominating Committee, however abilities,
experiences, vision, and credit are factors to consider when nominating directors and
proposing the list to shareholders to appoint.
The Company's Articles of Association states that in each of annual general
meeting, one-third of directors or nearest amount (1/3) has to be resigned by rotation.
In the first and second years after registering the entity, the resigning directors were
determined by drawing lots. For the subsequent years later, the retired directors shall be
determined by the ones who were in the position the longest. The retired Directors can
be re-elected. However, in case of the vacancy of director from the reasons other than
the expiration of the term of office, the remaining board of directors shall appoint other
director to fill the vacancy except the remaining term of office is less than 2 months.
The resolution of such appointment has to be passed with not less than three-fourth of
the votes from the remaining directors. The substitute director shall hold office only for
the remaining term of office of the director whom he or she replaces.
Principle and voting methods for nominating directors are :
1. Each shareholder shall have a number of votes equal to the number of shared
held.
2. Each shareholder must exercise all the votes he has according to number of
shares held (as in item 1). He may nominate one or several persons as
directors. If several persons be nominated, he may not shares his voting rights
with others.
3. The candidates shall be ranked in descending order from the highest number
of votes received to the lowest, and shall be elected as directors equivalent to
the number of directors who are elected by the meeting of shareholders. In
the event that there is a tie in the last to be elected, and this exceeds the said
number of directors that the meeting of shareholders is required to appoint,
the presiding Chairman shall have the deciding vote.
The Audit committee
Audit committee's members will be appointed by the Board of Directors, and the term for
holding office is two years.
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน*

หน่วย: บาท

กรรมการ

ปี 2555

ปี 2554

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ

260,000

220,000

2. นายสามารถ จิระดํารง

-

50,000

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่

260,000

210,000

4. นายสุรศักดิ เข็มทองคํา

-

50,000

5. นายดีพงศ์ สหะชาติศ ิริ

270,000

220,000

6. นายฉั ตรชัย โชตนาการ

-

50,000

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

-

50,000

8. นางวชิรา ณ ระนอง

-

60,000

9. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

240,000

150,000

10. นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา

330,000

200,000

11. นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช

330,000

200,000

12. พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์

320,000

160,000

13. นายโศณิต พิชญางกูร

330,000

170,000

14. นายสมชัย ลิมป์พั ฒนสิน

270,000

150,000

15. นายวรศักดิ เกรียงโกมล

260,000

140,000

2,870,000

2,080,000

รวม

หมายเหตุ :
- นายสามารถ จิระดํารง, นายสุ ร ศั ก ดิ เข็ม ทองคํา , นายฉั ตรชั ย โชตนาการ, นางสาวจรั ญ ญา แสงสุ ขดี
และนางวชิรา ณ.ระนอง ลาออกจากการเป็ นกรรมการ ณ. วันที 20 เมษายน 2554
- นายทั ตซึยะ โคโนชิตะ, นายกฤษณ์ พั นธ์ รั ตนมาลา และนายพลเดช เทอดพิทั ก ษ์ ว านิช เริมเป็ น
กรรมการตังแต่วันที 20 เมษายน 2554
- พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ และ นายโศณิต พิช ญางกู ร เริมเป็ นกรรมการตังแต่วั นที 11 พฤษภาคม
2554
- นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน และ นายวรศักดิ เกรียงโกมล เริมเป็ นกรรมการตังแต่วันที 15 มิถุนายน 2554
*เบียประชุม และโบนัส

จํานวนผูบริหารและค่
้
าตอบแทน

ปี 2555

ปี 2554

จํ านวนผู ้บริหาร (คน)

12*

11**

ี
เงินเดือน โบน ัส เงินกองทุนสํารองเลียงชพ
และค่าตอบแทนอืน (ล้านบาท)

34.53

17.82

*รวมผู ้บริหารซึงลาออกจากการเป็ นพนักงาน วันที 31 สิงหาคม 2555 จํานวน 1 ท่าน และวันที 30 กันยายน 2555 จํานวน 1 ท่าน
**รวมผู ้บริหารซึงลาออกจากการเป็ นพนักงาน วันที 30 เมษายน 2554 จํานวน 4 ท่าน และวันที 20 พฤษภาคม 2554 จํ า นวน 1
ท่าน
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Remuneration of Directors and the management
Remunerations in terms of money*

(Unit : Baht)

Directors’ Name

2012

2011

260,000

220,000

-

50,000

260,000

210,000

-

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

2,870,000

2,080,000

1. Mr. Mitsuji Konoshita
2. Mr. Samart Chiradamrong
3. Mr. Muneo Tashiro
4. Mr. Surasak Khemthongkum

Total
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

2012

2011

Number of Management (person)

12*

11**

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

34.53

17.82

remuneration

* 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
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2556 เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยคณะกรรมการ
บริษัท ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดประเมิ
้
นระบบการควบคุมภายในโดยให ้ฝ่ ายบริหาร
ของบริษั ทไดอธิ
้ บายชีแจงระบบต่าง ๆ ทีใช ้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน รวมทังให ้คณะกรรมการได ้
ซักถามขอมู
้ ลจากฝ่ ายบริหาร แล ้วสรุปไดว่้ า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด ้านต่าง ๆ
5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดลอม
้
การบริหารความเสียง การควบคุมการปฏิบัต ิงานของฝ่ ายบริหาร
ระบบสารสนเทศและการสือสารขอมู
้ ล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษั ทเห็นว่า บริษั ทมีระบบการ
ควบคุมภายในเพียงพอแล ้วดังนี



องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจั ดการโครงสร ้างขององค์กร ขอบเขตอํ า นาจของฝ่ ายบริห ารต่า งๆ เป็ นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และได ้กําหนดเป้ าหมายของบริษัทในการดําเนินธุรกิจ ในอนาคตไว ้เพื อให ้ฝ่ าย
บริหารและพนั กงานในระดับต่าง ๆ ได ้ร่วมกันทํางานเพือไปสูเ่ ป้ าหมายร่วมกัน โดยเน ้นในเรืองความซือสัตย์
สุจริตต่อหน ้าที ความจงรักภักดีตอ
่ องค์กร ความมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรมในการบริหารจัดการ ซึงประกอบด ้วย
ข ้อกําหนดการห ้ามฝ่ ายบริหารและพนั กงานกระทําการใด ๆ ทีอาจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทเป็ นลายลักษณ์อักษร พร ้อมบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นข ้อกําหนดดังกล่าว



ี
การบริหารความเสยง

ฝ่ ายบริหารได ้ให ้ความสําคัญเกียวกับการบริหารความเสียงเป็ นอย่างมาก เนืองจากธุรกิจของ
บริษัทเป็ นธุรกิจทีเกียวข ้องโดยตรงกับความเสียง จึงเพิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจั ดการ
ทางด ้านการเงิน การพิจารณาอนุมัตใิ ห ้สินเชือแก่ลก
ู ค ้า โดยมีการประเมินความเสียงทีอาจจะเกิดขึนและ
กําหนดมาตรการการป้ องกันและการจัดการความเสียง มีการประเมินความเสียงในด ้านการจั ดการฐานข ้อมูล
สารสนเทศซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และได ้กําหนดมาตรการในการป้ องกัน
ความเสียงดังกล่าวได ้อย่างรัดกุม รวมถึงการประเมินความเสียงทีเกิดจากปั จจัยภายนอกทีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างสมํ าเสมอ



การควบคุมการปฏิบ ัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได ้จั ดให ้มีโครงสร ้างองค์กรของฝ่ ายบริหารและขอบเขตอํานาจหน ้าทีความรับผิดชอบ
ไว ้เป็ นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีระบบการตรวจสอบระหว่า งหน่วยงานในแต่ละขันตอนการปฏิบัต ิ จึง
มั นใจได ้ว่าฝ่ ายบริหารได ้ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับทีเกียวข ้องและกฎระเบียบข ้อบังคับของ
บริษัท ในกรณีทบริ
ี ษัทมีการทําธุรกรรมกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการ ผุ ้บริหาร หรือผู ้ทีเกียวข ้องกับบุคคล
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได ้มีการอนุมัตเิ ป็ นหลักการไว ้ว่า รายการธุรกรรมทีมีลักษณะเป็ นรายการเกียว
โยงกันนั น จะต ้องมีข ้อตกลงทางการค ้าในลักษณะเดีย วกั บ ทีวุ ญ ูช นจะพึง กระทํ า กั บ คู่สั ญญาทั วไป ใน
สถานการณ์เดียวกัน ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีปราศจากอิทธิพลในการทีจนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้
บริษัท หรือบุคคลทีมีความเกียวข ้อง แล ้วแต่กรณี เพือปฏิบัตต
ิ าม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์
่
ฉบั บที 4 พ.ศ. 2551 นอกจากนั น กรรมการทีมีสวนได ้เสียในธุรกรรมนั น ๆ ไม่สามารถออกเสียงในการลงมติ
ในรายการนั น ๆ ได ้
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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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ื
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอสาร

บริษัทให ้ความสําคัญในด ้านระบบสารสนเทศและการสือสารข ้อมูล เพือให ้การรวบรวมข ้อมูล
และประมวลผลข ้อมูลได ้อย่างรวดเร็ว ถูกต ้อง ทันเวลา และมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
เพือให ้พนั กงานสามารถรั บ รู ้ข ้อมู ลข่า วสารอย่า งถูก ต ้องชั ดเจน รวมถึง มี ร ะบบช่ว ยในการตัดสิน ใจของ
ผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได ้รับทราบเพือให ้สามารถตัดสินใจได ้อย่างถูกต ้องรวดเร็ว ทังในด ้านการ
แก ้ไขปั ญหาและวางแผนงานในอนาคต โดยเฉพาะข ้อมูลทางด ้านบัญชีและการเงิน



ด้านระบบการติดตาม

บริษัทได ้จั ดให ้มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างสมําเสมอ เพือให ้บริษัทสามารถ
บรรลุเป้ าหมายทีวางไว ้ โดยมีการจัดการประชุมคณะผู ้บริหารเพือรายงานผลการดําเนินงานเป็ นประจํ าอย่าง
น ้อยเดือนละ 1 ครัง และมีการจัดการประชุมเพือแก ้ไขปั ญหาเร่งด่วน เฉพาะในกรณีทมี
ี ปัจจั ยอืนทีสําคัญซึง
อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษั ท นอกจากนี ยัง จั ดให ้มี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในซึง
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการปฏิบัตห
ิ น ้าทีของทุกหน่วยงานภายในบริษัท
โดยมีวัตถุประสงค์
1) เพือเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษั ทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู ้บริหาร
2) เพือให ้เกิดความมั นใจในการควบคุมดูแลการใช ้สินทรัพย์ของบริษั ท
ให ้เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3) เพือใหคณะกรรมการตรวจสอบและผู
้
้บริหารทราบถึงปั ญหาทีอาจจะเกิดขึน
เพือดําเนินการ
ป้ องกันได ้ทันต่อเหตุการณ์
4) เพือให ้เกิดความมั นใจว่าบริษั ทมีระบบการควบคุมภายในทีดีและพนั กงานมีการปฏิบั ต ิงานตาม
ระบบการควบคุมภายในทีกําหนดไว ้

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่า ยเงินปั นผลไม่น ้อยกว่าร ้อยละ 40 จากกําไรสุท ธิ
หลังหักภาษี และเงิน สํ า รองต่า งๆ ตามกฎหมาย ทั งนี การจ่ า ยเงิน ปั นผล ให ้นํ า ปั จจั ยอื นๆ มาพิจ ารณา
ประกอบ เช่น ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลข ้างต ้น จะต ้องได ้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น เว ้นแต่จะเป็ นการจ่า ยเงินปั นผลระหว่า งกาล
ซึงได ้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัทฯ แล ้ว โดยต ้องแจ ้งให ้แก่ท ีประชุม ผู ้ถือ หุ ้นคราวต่อ ไปเพื 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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การกําก ับดูแลกิจการ
ในฐานะทีเป็ นหนึงในบริษั ทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการของ
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการมีการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือให ้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ
และสรางความสามารถในการแข่
้
งขัน เพือประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้นในระยะยาวภายใตกรอบจริ
้
ยธรรมอั นดีโดย
คํานึงถึงผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษั ทและสังคมโดยรวม ทังนีบริษั ทได ้มีการปฏิบัตต
ิ ามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ทีดีของบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนืองโดย
ในปี 2555 บริษั ทไดมี้ การปฏิบัตต
ิ ามแนวทางดังกล่าวตามรายละเอียด ดังนี

ิ ธิของผูถื
สท
้ อหุน
้
ิ ธิในการได้ร ับสว่ นแบ่งกําไรในรูปของเงินปันผล
สท
ตามนโยบายการจ่า ยเงินปั นผลของบริษัทนั น บริษั ทจะจ่ายเงินปั นผลไม่น ้อยกว่า รอยละ
้
40
จากกําไรสุทธิ ซึงการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว จะตองได
้
้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผู ้ถือหุน้
เว ้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ซึงในปี 2555 บริษั ทมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาล รวม 2 ครัง สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2555 ครังแรกสําหรับผลประกอบการ ตังแต่ 1
ม.ค. – 30 มิ.ย. 2555 จํานวน 99.52 ล ้านบาท และครังที 2 สําหรับผลประกอบการ ตังแต่ 1
ม.ค. – 30 ก.ย. 2555 จํ านวน 69.53 ล ้านบาท รวมเป็ น 169.06 ล ้านบาท และได ้เสนอให ้ผู ้ถือ
หุ ้นพิจารณาอนุมัต ิการจ่า ยเงินปั นผล ประจําปี 2555 (ผลการดําเนินงานตังแต่ 1 ม.ค. – 31
ธ.ค. 2555) คิดเป็ นจํานวนเงิน 249.71 ล ้านบาท หรือรอยละ
้
69.87 ของกําไรสุทธิปี 2555 ซึง
เมือหักปั นผลระหว่างกาล จากผลประกอบการในไตรมาส 2 และ 3 แล ้วจะยังคงเหลืออีก
80.66 ล ้านบาท ทีจะจ่ายใหผู้ ้ถือหุ ้น หลังจากได ้รับอนุมัต ิจ่ายปั นผลจากทีประชุมผู ้ถือหุ ้น ทังนี
การจ่ายปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2555 จะจ่ายเป็ นหุ ้นสามัญ และเงินสดบางส่วน
ิ ธิในการได้ร ับข้อมูลข่าวสารสําค ัญของบริษ ัท
สท
บริษัทได ้เปิ ดเผยขอมู
้ ลสําคัญต่าง ๆ ของบริษั ท ตลอดจนเอกสารซึงนําเสนอตามเหตุการณ์
ต่างๆ เช่น รายงานประจําปี งบการเงิน และหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้น พรอมทั
้
งเอกสาร
ประกอบฯลฯ เป็ นต ้นโดยเปิ ดเผยขอมู
้ ลไว ้บนเว็ บไซต์ของบริษั ทเป็ นการล่วงหน ้า เพือใหผู้ ้ถือ
หุ ้นได ้มีโอกาสทีเท่าเทียมกันในการรับทราบขอมู
้ ลข่าวสารของบริษั ท
ิ ธิในการเข้าร่วมประชุ มผูถ
สท
้ อ
ื หุน
้
บริษัทได ้จัดประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้น ประจําปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555 โดยได ้นํา
ข ้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ไดแก่
้ วัน เวลา สถานที และวาระการประชุม โดยระบุรายละเอียด
สําคัญทีเกียวข ้องกับเรืองทีเสนอเพือเป็ นข ้อมูลประกอบการพิจารณา
รวมทังขอมู
้ ลของ
กรรมการทีครบวาระและจะเสนอให ้เลือกตังกลับเขาดํ
้ ารงตําแหน่งอีกวาระหนึงข ้อมูลของ
กรรมการอิสระ สําหรับการเป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ ขอบั
้ งคับของบริษัททีเกียวของกั
้ บการประชุมผู ้
้
ถือหุ ้น
และรายละเอียดหลักฐานทีใชแสดงสิ
ทธิในการเข ้าร่วมประชุมรวมทังแผนทีสถานที
จั ดการประชุมและแบบฟอร์มมอบฉั นทะ แบบ ข ขึนบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็ นการล่วงหน ้าก่อน
วั นประชุม 35 วั น เพือให ้ผู ้ถือหุนได
้
้มีขอมู
้ ล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข ้อมูลก่อนการ
ประชุมและการตัดสินใจ
และหนั งสือเชิญประชุม รายงานประจําปี ตลอดจนเอกสารแนบ
ทังหมดได ้ถูกส่งทางไปรษณียล
์ งทะเบียนไปยังผู ้ถือหุ ้น 14 วั นล่วงหน ้าก่อนวันประชุม
นอกจากนั น ในทีประชุม ท่านประธานได ้เปิ ดโอกาสใหผู้ ้ถือหุ ้นทีเขาร่
้ วมประชุมแสดงความ
คิดเห็นและซักถามในเรืองต่าง ๆ ทีเกียวข ้องกับวาระการประชุมหรือเกียวของกั
้ บบริษัท อย่าง
เต็มทีในแต่ละวาระ
และยังสามารถสอบถามเพิมเติมไดอี้ กหลังจากทีการประชุมดําเนินไปจน
เสร็จสินครบทุกวาระแลว้
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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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การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน



การเปิ ดโอกาสใหผู้ ้ถือหุ ้นทีไม่สามารถเขามาร่
้
วมประชุมดวยตนเอง
้
สามารถใชสิ้ ทธิ
ออกเสียงได ้โดยการมอบฉั นทะใหผู้ ้อืนมาประชุมและออกเสียงแทน
โดยบริษั ท
สนั บสนุนให ้ใช ้หนั งสือมอบฉั นทะ แบบ ข และได ้ระบุรายชือกรรมการอิสระ 3 ท่าน
รวมทังขอมู
้ ลส่วนตัวและการมีสว่ นได ้เสีย ในแต่ละวาระ(ถ ้ามี) ให ้เป็ นผู ้รับมอบฉั นทะ
เพือเป็ นทางเลือกให ้กับผู ้ถือหุ ้น



บริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อย สามารถเสนอเรืองเพือพิจารณาบรรจุเป็ นวาระ
การประชุม และเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบั ตเิ หมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ น
กรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้นประจําปี 2556 เป็ นการล่วงหน ้า โดย
ได ้แสดงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารไว ้บนเว็บไซต์ของบริษั ท โดยผู ้ถือหุ ้น
สามารถดําเนินการดังกล่าวได ้ ตังแต่วันที 1 ตุลาคม 2555 จนถึงวั นที 31 ธันวาคม
2555 ทังนี ไม่มีผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระการประชุมใด ๆ หรือรายชือบุคคลเพือใหบริษั
้
ท
พิจารณาสําหรับการประชุมสามั ญประจําปี 2556 นี



บริษัทไม่ได ้เพิมวาระการประชุมหรือสลับวาระการประชุมในการประชุมผู ้ถือหุ ้นปี 2555



บริษัทได ้กําหนดวิธก
ี ารลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใช ้บั ตรลงคะแนนและในวาระ
เลือกตังกรรมการนั น ผู ้ถือหุ ้นสามารถใชสิ้ ทธิเลือกลงคะแนนได ้เป็ นรายบุคคล



บริษัทได ้กําหนดใหกรรมการบริษั
้
ทและผู ้บริหารเปิ ดเผยขอมู
้ ลเกียวกับส่วนได ้เสียของ
ตนและผู ้เกียวข ้อง
เพือให ้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษั ททีอาจมี
ความขัดแย ้งของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพือประโยชน์ของบริษัทโดยรวม
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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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ี
บทบาทของผูมี
้ สว่ นได้เสย
คณะกรรมการและผู ้บริหารมีนโยบาย และแนวปฏิบัต ิ เกียวกับผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัท ดังนี
 บริษัทได ้นําเสนอสารหรือคํามันเชิงนโยบายจากประธานกรรมการหรือผู ้จั ดการทัวไป
ทีสะท ้อนถึงแนวคิด CSR กับการดําเนินธุรกิจของบริษั ท
 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบั ตเิ กียวกับความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในสถานทีทํางาน
 คณะกรรมการมีการกําหนดนโยบายและแนวปฏิบั ตเิ กียวกับค่าตอบแทนและ
สวั สดิการแก่พนักงาน
ี สําหร ับพน ักงาน บริษั ทฯ จั ดใหมี้ กองทุนสํารองเลียงชีพ
 กองทุนสํารองเลียงชพ
สําหรับพนักงาน โดยพนั กงานจะได ้รับส่วนทีบริษั ทสบทบตามสัดส่วนอายุงาน
ั
 แนวปฏิบ ัติเกียวก ับการพ ัฒนาความรูแ
้ ละศกยภาพของพน
ักงานแก่พน ักงาน
บริษัทฯ มีแนวปฏิบัตใิ หมุ้ ่งเน ้นการพั ฒนาทักษะในการทํางาน ทังโดยให ้การฝึ กฝน
ทังจากการปฏิบั ตงิ านจริง และส่งเสริมใหพนั
้ กงานเข ้าฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที
เกียวเนืองกับสายงานโดยตรง ตลอดจนหลักสูตรทีมุ่งเน ้นการเพิมพูนความรู ้รอบตัวที
หลากหลาย ทังนีการฝึ กอบรมมีทงภายในและภายนอกบริ
ั
ษัท
ิ ธิมนุษยชน
 นโยบายเกียวก ับการละเมิดสท
บริษัทฯ มีนโยบายทีจะไม่ของ
้
เกียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใดๆ
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับลูกค้า บริษั ทฯให ้ความเอาใจใส่และสนองตอบ
ความตองการของลู
้
กค ้าโดยเน ้นการให ้ความสําคัญกับคุณภาพและความรวดเร็ว ของ
การใหบริ
้ การ
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับคูแ
่ ข่ง
บริษั ทฯปฏิบั ตต
ิ อ
่ บริษัทอืนๆ ทีดําเนิน
ธุรกิจลักษณะเดียวกันอย่างเป็ นธรรมตลอดจนมีการรวมกลุม
่ เพือช่วยเหลือกันในบาง
โอกาส
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับคูค
่ า้
บริษัทฯปฏิบัตต
ิ อ
่ คูค
่ าตามเงื
้
อนไขทางการ
ค ้าและ/หรือสัญญาทีได ้มีการลงนามกันอย่างเป็ นธรรม
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับเจ้าหนี บริษัทฯ ปฏิบั ตต
ิ ามสัญญาระหว่างบริษัท
ฯ และเจ ้าหนีอย่างเคร่งครัด ทังการชําระหนีตามกําหนด ตลอดจนเงือนไขขอปฏิ
้
บัต ิ
ต่างๆ
ิ ทางปัญญาหรือ
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติเกียวก ับการไม่ลว่ งละเมิดทร ัพย์สน
ิ
้
ลิขสทธิบริษัทฯ จะไม่อุดหนุนหรือใชประโยชน์
จากสินค ้าทีไม่มีลข
ิ สิทธิ
ิ
 นโยบายต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสนบนเพื
อผลประโยชน์ทางธุ รกิจของ
บริษ ัทบริษั ทฯ มีข ้อหามและบทลงโทษที
้
เด็ดขาด ต่อการทําทุจริตใดๆ ทังทีผิด
กฎหมายหรือต่อศีลธรรม รวมถึงมีข ้อห ้ามการจ่ายสินบนเพือผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ั
 นโยบายและแนวปฏิบ ัติตอ
่ สงคม
บริษั ทฯ ให ้ความสําคัญกับการพั ฒนาการศึกษา
ของสังคม และชุมชน โดยเฉพาะต่อเด็ก และเยาวชน จึงมุง่ เน ้นในการสนับสนุน
โครงการต่างๆ ทีเกียวเนืองกับการศึกษา
 กิจกรรมทีเกียวข้องก ับการพ ัฒนาชุมชน ในปี 2555 บริษัทฯ ได ้ให ้การ
สนั บสนุนด ้านการศึกษาและเยาวชน อาทิเช่น โครงการมอบทุนการศึกษาใหแก่
้ บุตร
พนั กงานทีมีผลการเรียนดีเด่น และใหการสนั
้
บสนุนกิจกรรมวั นเด็กใหกั้ บหน่วยงาน
ต่าง ๆ ไดแก่
้ ศูนย์เยาวชนและสถานีตาํ รวจในท ้องทีของบริษั ท และสถานีดบ
ั เพลิง
บางรัก
ิ
 การดําเนินธุ รกิจภายใต้มาตรฐานด้านสงแวดล้
อม ลักษณะการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิงแวดลอม
้
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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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้ ร ัพยากรอย่างมีประสท
ิ ธิภาพ บริษัทฯ ให ้ความสําคัญอย่างยิงต่อการใช ้
การใชท
ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าไม่วา่ จะเป็ นอุปกรณ์สํานั กงาน
กระดาษ
และพลังงาน
โดยเฉพาะอย่างยิงเชือเพลิงสําหรับยานพาหนะซึงเป็ นปั จจั ยทีใช ้ในการประกอบ
ธุรกิจ
ิ
การให้ความรูและฝึ
้
กอบรมพน ักงานในเรืองสงแวดล้
อมบริษัทฯ ใหความสนใจ
้
การรักษาสิงแวดล ้อมโดยจะนําเสนอขอมู
้ ลข่าวสารเกียวกับสิงแวดล ้อมใหแก่
้
พนั กงานอย่างสมําเสมอ และส่งเสริมใหพนั
้ กงานได ้มีโอกาสเพิมพูนความรู ้เกียวกับ
สิงแวดลอมหากมี
้
โอกาส
ี กกลุม
บริษ ัทจ ัดให้ม ีช่องทางทีผูม
้ ีสว่ นได้เสยทุ
่ สามารถติดต่อ/ร้องเรียนใน
เรืองที อาจเป็นปัญหาก ับคณะกรรมการได้โดยตรง บริษัทโดยคณะกรรมการ
เปิ ดโอกาสให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสีย สามารถแจ ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ น
ประเด็นเกียวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกต ้องของรายงานทางการเงิน ระบบ
ควบคุมภายใน หรือการผิดจรรยาบรรณ
นอกจากนั นยังใหความสํ
้
าคัญกับการ
คุ ้มครองสิทธิของผู ้แจ ้งเบาะแสเพือให ้เกิดความปลอดภัยและเป็ นธรรม โดยสามารถ
แจ ้งเบาะแสผ่านทาง E-mail ตามประกาศทีหน ้า website ซึงจะส่งตรงไปยังตัวแทน
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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การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ช่องทางการเผยแพร่ข ้อมูล
บริษัทฯ
ไดพั้ ฒนาเว็บไซต์ของบริษั ทฯ
และปรับปรุงให ้ทันสมั ยอย่างต่อเนือง
เพือให ้เป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ขอมู
้ ลทีรวดเร็ว
โดยนําเสนอทังภาษาไทยและอั งกฤษ
นอกเหนือจากช่องทางอืนๆ เช่น แบบแสดงรายการขอมู
้ ลประจํ าปี (56-1) รายงานประจํ าปี
และการเผยแพร่ขา่ วสารผ่านทางระบบของตลาดทรัพย์(ELCID) สําหรับปี 2555 บริษัทฯ
่ ม
ได ้เปิ ดเผยขอมู
้ ลเกียวกับนโยบายทีจะขยายธุรกิจสูภ
ู ภ
ิ าคอาเซียน ตลอดจนความคืบหน ้า
ของการขยายธุรกิจไปยังประเทศกัมพูชา
โดยไดจั้ ดใหมี้ การประชุมกับนักวิเคราะห์
หลักทรัพย์ และผู ้จั ดการกองทุน เพือสร ้างความเข ้าใจในเรืองดังกล่าว ตลอดจนเผยแพร่
่ าธารณะให ้ทัวถึงยิงขึน
ข ้อมูลอืนๆ ของบริษั ทฯ สูส
บริษัทฯมีหน่วยงานนั กลงทุนสัมพั นธ์ ซึงทําหน ้าทีดูแลการเปิ ดเผยขอมู
้ ลของบริษั ทฯ
ทังขอมู
้ ลทางการเงินหรือขอมู
้ ลดานอื
้ น ๆ ให ้มีการเปิ ดเผยอย่างถูกตอง
้
ครบถ ้วน ชัดเจน
่
และทันเวลา เพือให ้นักลงทุนตลอดจนผู ้มีสวนได ้เสีย อืน ๆ สามารถนําข ้อมูลเหล่านั นไปใช ้
ในการตัดสินใจในการลงทุน โดยสามารถติดต่อได ้ทีโทรศัพท์ 0-2580-7555 ต่อ 5023
หรือสอบถามไดจากหน
้
้า website ของบริษั ท www.grouplease.co.th
รายงานของคณะกรรมการ







คณะกรรมการของบริษัทมีหน ้าทีรับผิดชอบต่อการรายงาน และสารสนเทศทางการเงิน
ทีปรากฏในรายงานประจําปี โดยรับรองว่างบการเงินและผลการดําเนินการดังกล่าวได ้
จั ดทําขึนตามมาตรฐานการบั ญชีทได
ี ้รับการรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยมีการใช ้
นโยบายทางบัญชีทเหมาะสม
ี
และถือปฏิบั ต ิอย่างสมํ าเสมอขอมู
้ ลทีจั ดทําขึนมีความ
ถูกต ้องครบถ ้วนเป็ นจริงและสมเหตุสมผล
และข ้อมูลต่างๆได ้รับการเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดกํ้ าหนดให ้มีการเปิ ดเผย
ข ้อมูลต่างๆไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษั ทพรอมกั
้
บรายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคูก
่ บ
ั รายงานของผู ้สอบบั ญชีในรายงาน
ประจําปี ซึงบริษัทจะทําการจั ดส่งรายงานประจําปี ของคณะกรรมการดังกล่าวใหแก่
้ ผู ้ถือ
หุ ้นพรอมหนั
้
งสือนั ดประชุมสามัญประจํ าปี
คณะกรรมการได ้เปิ ดเผยบทบาทหน ้าทีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ
จํ านวนครังของการประชุมและจํานวนครังทีกรรมการแต่ละท่านเขาร่
้ วมประชุมในปี ที
ผ่านมา และความเห็นจากการทําหน ้าที ในรายงานประจําปี
คณะกรรมการไดทบทวนนโยบายการกํ
้
ากับดูแลกิจการ
และรายงานผลการปฏิบั ต ิ
เผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัท (ดูรายละเอียดใน website)
บริษัทกําหนดนโยบายเกียวกับการดูแลสิงแวดลอมและสั
้
งคมและรายงานผลการปฏิบัต ิ
ผ่านทาง website ของบริษัท(ดูรายละเอียดใน 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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ื
นโยบายให้กรรมการต้องรายงานการซอขาย/ถื
อครองหล ักทร ัพย์
กําหนดให ้กรรมการรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทก
ุ ครัง
รายงานให ้ทีประชุมคณะกรรมการทราบเมือมีการเปลียนแปลง

บริษัทฯ
และจะมีการ

ี
การรายงานการมีสว่ นได้เสยของกรรมการ
กรรมการทุกท่านจะตองจั
้ ดทํารายงานการ
มีสว่ นได ้เสีย เมือเข ้าดํารงตําแหน่ง และรายงานทุกครังเมือมีการเปลียนแปลงโดยรายงาน
ดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว ้ทีเลขานุการบริษัท
เว็ บไซต์ข องบริษ ท
ั มีก ารนํ า เสนอข้อ มู ล เกียวก บ
ั คณะกรรมการและผูบ
้ ริห าร
โดยสังเขป ประกอบด ้วย ประวั ตส
ิ ว่ นตัว ประวั ตก
ิ ารทํางาน ประวั ตก
ิ ารอบรม สัดส่วนการถือ
หุ ้นของบริษัท วันทีได ้รับการแต่งตังเป็ นกรรมการ หรือผู ้บริหาร เป็ นต ้น
ั ันธ์ในเว็บไซต์ของบริษ ัท บริษัทฯมีการ
การนําเสนอข้อมูลเกียวก ับด้านน ักลงทุนสมพ
นํ าเสนอขอมู
้ ลเกียวกับบริษัทในส่วนของนักลงทุนสัมพั นธ์ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือเป็ น
ข ้อมูล เบืองต ้นสําหรับนักลงทุนทัวไปทีสนใจตามความเหมาะสมและมีการอัพเดทขอมู
้ ลให ้
ทันสมั ยอยูเ่ สมอ
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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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ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการ






จํ านวนและสัดส่วน ปั จจุบันบริษัทมีการแต่งตังกรรมการทังหมดจํ านวน 10 คนโดย
แบ่งเป็ นกรรมการทีเป็ นผู ้บริหารจํ านวน 1 คน กรรมการทีไม่เป็ นผู ้บริหารจํ านวน 5
คน ซึงเป็ นกรรมการอิสระจํ านวน 4 คน คิดเป็ นร ้อยละ 40 ของกรรมการทั งหมด
และเพือเป็ นการถ่วงดุลอํ านาจของกรรมการทังหมดนั น กรรมการของบริษัททัง 3
กลุม
่ จึงไม่มีอํานาจในการตัดสินใจเพียงบุคคลใดบุคคลเดียว
วาระการดํารงตําแหน่ง มีการกําหนดวาระการดํา รงตํา แหน่ ง ของคณะกรรมการ
อย่างชัดเจนในขอบั
้ งคับของบริษัท โดยให ้กรรมการทีดํารงตําแหน่งนานทีสุดสาม
ท่าน ต ้องลาออก แต่ก็ มี โ อกาสได ้รั บ การเสนอชือเพื อเลือ กตังกลับ เข ้ามาใหม่
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบให ้มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี
คุณสมบัตก
ิ รรมการอิส ระ บริษั ทกํ า หนดไว ้ตามข ้อกํ า หนดของ ก.ล.ต. โดยมี
คุณสมบัต ิ ดังนี
ิ ธิอ อกเสียงทั งหมดของบริษั ท
o ถือหุ ้นไม่ เกิน 1% ของจํ า นวนหุ ้นทีมี ส ท
(1)
(2)
บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ว ม (3) หรือ นิตบ
ิ ุ คคลทีอาจมี ความ
(4)
ขัดแย ้ง โดยให ้นั บรวมหุ ้นทีถือโดยผู ้เกียวข ้องด ้วย
o ไม่ เป็ นกรรมการทีมี ส ่ว นร่ว มบริห ารงานลูก จ ้าง /พนั ก งาน /ลูก จ ้าง /ที
ปรึกษาทีได ้เงินเดือนประจํ า หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัท ร่ว ม บริษั ทย่อ ยลํา ดับ เดียวกั น หรือ นิตบ
ิ ุ คคลทีอาจมี
ความขัดแย ้ง (ปั จจุบันและช่วง 2 ปี ก่อนได ้รับการแต่งตัง)
o ไม่มีความสัมพั นธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็ น
บิดา มารดา คูส
่ มรส พีน ้อง และบุตร รวมทังคูส
่ มรสของบุตร กับผู ้บริหาร ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได ้รั บ การเสนอชือเป็ น
ผู ้บริหาร หรือผู ้มีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
o ไม่มีความสัมพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ว ม
หรือนิตบ
ิ ุคคลทีอาจมีความขัดแย ้ง ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช ้
วิจ ารณญาณอย่า งอิส ระ และไม่ มี ลัก ษณะอื นใดทีทํ า ให ้ไม่ ส ามารถให ้
ความเห็นได ้อย่างอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษั ททีถือ หุ ้นของ บมจ. กรุ๊ ป ลีส เกินกว่ า ร ้อยละ 50 (2)
บริษัทย่อย หมายถึง บริษั ทที บมจ. กรุ๊ ป ลีส ถือ หุ ้นเกินกว่ า ร ้อยละ 50 (3) บริษั ทร่ ว ม หมายถึง
บริษัทที บมจ. กรุ๊ปลีส ถือ หุ ้นตังแต่ร ้อยละ 20 แต่ไ ม่ เกินร ้อยละ 50 (4) นิติบุ คคลทีอาจมีความ
ขัดแย ้ง หมายรวมถึง ผู ้ถือหุ ้นในบริษัทมากกว่าร ้อยละ 10

กรรมการอิสระทัง 4 ท่านของบริษัทมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามประกาศว่าด ้วยคุณ สมบั ต ิ
ของกรรมการอิสระ และดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบด ้วย ทังนีเพือให ้เป็ นไปตาม
ข ้อกําหนดเกียวกั บ กรรมการอิส ระและกรรมการตรวสอบ (ที กลต.ก.(ว) 32/2551 ของ
สํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ณ วั นที 5 มิถน
ุ ายน 2551)
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Responsibilities of the Board
Board Structure
•

Number and Proportion At present, the Board of Directors consists of 10
members in which 1 person is Executive Director, 5 persons are nonexecutive Directors, and 4 persons are Independent Directors. The ratio of
independent directors is 40% of the total directors for check and balance so
that no single group can make decision on their own.

•

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

•

Definition of Independent Directors The Company defines the qualifications
of the Independent Directors in accordance with the SEC regulations as
follows :
o An Independent Director does not hold more than 1% of paid-up shares in the
Company, parent company (1), its subsidiary (2), affiliated company (3) or related
company or any legal entity that has related persons (4).
o An Independent Director is not an employee, staff member, an advisor who
receives a regular salary or a controlling party of the Company, its parent
company, its subsidiary, affiliated company or any legal entity that has related
persons. (present and 2 years before appointment)
o An Independent Director is not an immediate family member or a person legally
occupying similar status as parents, spouse, siblings, sons and daughters
including spouses of sons and daughters of an executive officer of the Company,
a major shareholder, a controlling person or an individual who will be nominated
to be an executive officer of the Company or any of its subsidiary.
o An Independent Director does not have business relationship with the Company,
its parent company, its subsidiary, affiliated company or any legal entity, which
has related persons that the relationship does not interfere with his exercise of
independent judgment. And among other things materiality in making an
independent opinion regarding the operation of the Company.

Note : (1) A parent company is the company that holds more than 50% of the Company’s paidup capital. (2) A subsidiary is the company that we hold more than 50% of its paid-up capital. (3)
An affiliated is the company that we hold more than 20 % but not more than 50% of its paid-up
capital. (4) legal entity that has related persons includes those who hold more than 10% of its
paid-up capital.

All 4 Independent Directors have qualifications required for the
Independent Director and are also members of the Audit Committee in
accordance with the SEC notification korlortor.kor.(wor) 32/2551 as of June 5th,
2008.
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การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน
คณะกรรมการไม่ได ้มีการกําหนดจํ านวน
บริษัท
ซึงกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดํารงตําแหน่งกรรมการได ้ในองค์กรอืน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไดกํ้ ากับดูแลเรืองการอุทศ
ิ เวลาใหกั้ บบริษั ทฯ เป็ นสําคัญ ซึง
ทีผ่านมากรรมการทุกท่านไดอุ้ ทศ
ิ เวลาใหกั้ บบริษั ทฯ
อย่างเต็มทีโดยไม่ขาดตก
บกพร่อง โดยอาจสามารถดูไดจากสถิ
้
ตก
ิ ารเขาประชุ
้
ม สําหรับผู ้บริหารระดับสูง ทุก
ท่านตองปฏิบั
้
ตงิ านประจําอยูท
่ บริ
ี ษัท
จํ านวนบริษั ททีกรรมการแต่ละท่านดํารง
ตําแหน่งกรรมการในองค์กรอืนสําหรับปี 2555เป็ นดังนี


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





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

จํานวนบริษัท
ทีดํารงตําแหน่ง
กรรมการ
1
3
1
2
1
7

ตําแหน่งประธานกรรมการและผู ้จั ดการทัวไป (ผู ้บริหารสูงสุดขององค์กร)
ในปี 2555 บริษัทฯ ได ้มีการปรับปรุงโครงสร ้างการบริห ารงานในองค์ก ร โดยให ้
ประธานกรรมการดํารงตําแหน่งประธานเจ ้าหน ้าทีบริหารอีกตําแหน่งหนึง อย่างไรก็
ตามบริษัทฯได ้มีการแบ่งแยกอํานาจหน ้าทีของคณะกรรมการและผู ้บริหารไว ้อย่าง
ชัดเจน อีกทังยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิส ระทํ า หน ้าทีในการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน
เลขานุการบริษัท ปั จจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ได ้แต่งตัง น.ส. ศิร เิ พ็ ญ พงศ์ชั ย
ฤกษ์ เป็ นเลขานุการบริษัทฯและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงทํ า หน ้าที
เป็ นเลขานุ ก ารที ประชุ ม คณะกรรมก ารบริษั ท ปร ะชุ ม ผู ถ
้ ื อ หุ ้น และประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนเป็ นผู ้ดูแลให ้คณะกรรมการและผู ้บริหารปฏิบั ต ิ
ตามกฎระเบียบทีเกียวข ้อง และตามมติของคณะกรรมการ รวมทั งกฎบั ตรของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ จั ดทํ า และจั ดเก็ บ ทะเบี ยนกรรมการ
ตลอดจนรายงานการประชุม และเอกสารสําคัญอืน ๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการชุ ดย่อย
ในปั จจุบัน บริษัทได ้มีการจั ดตังคณะกรรมการชุดย่อ ยได ้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึงจะช่วยสนับสนุนในส่วนของการกํากับดูแลกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มี
นโยบายในการจั ดตังคณะอนุกรรมการนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคตอั น
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 :

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

•

•

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.
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บทบาทหน้าทีและความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ


พิจารณาและให ้ความเห็นชอบในเรืองสําคัญ คณะกรรมการของบริษัทมีสว่ นร่วมในการ
กําหนดกลยุทธ์ เป้ าหมายแผนธุรกิจ นโยบายในการดําเนินการ และงบประมาณของ
บริษัทตลอดจนให ้คําแนะนํ า ควบคุมดูแลให ้ฝ่ ายจัดการดํา เนิน งานตามนโยบายและ
แผนทีกําหนดไว ้



นโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการจั ดให ้มี น โยบายเป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษร
และให ้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ตังแต่การประชุมคณะกรรมการครังที 12/2550
ณ. วั นที 25 ตุลาคม 2550 และสําหรับ การพิจ ารณาผลการปฏิบั ตต
ิ ามนโยบายในปี
2554 นั น ทีประชุม คณะกรรมการครั งที 2/2555 ซึงจั ดขึนเมื อวั น ที 13 กุม ภาพั น ธ์
2555 ได ้พิจารณาและเห็นชอบให ้จั ดทํารายงานผลการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายกํากับดูแล
กิจการดังกล่าว เพือเผยแพร่ในรายงานประจํ าปี และบน website ของบริษัท



จรรยาบรรณธุ ร กิจ บริษั ทได ้จั ดทํ า แนวทางเกียวกั บ ข ้อควรปฏิบั ต ิของกรรมการ
ผู ้บริห าร และพนั ก งาน ตามจริยธรรมธุร กิจ หรือ จรรยาบรรณ (Code of Ethics or
Statement of Business Conduct) เป็ นลายลัก ษณ์ อั ก ษรกรรมการ ผู ้บริห าร และ
พนั กงานทุกคนรับทราบและได ้ปฏิบัตต
ิ ามแนวทางทีกํ า หนดไว ้ ทั งนี บริษั ทได ้จั ดทํ า
หนั งสือข ้อบังคับทีต ้องปฏิบัตเิ กียวกั บ การทํ า งาน เพื อให ้พนั ก งานบริษั ทยึดถือ เป็ น
แนวทางปฏิบัตห
ิ น ้าทีด ้วยความซือสั ตย์ และมี ร ะเบี ยบวินั ยทีดี รวมทั งมี ก ารกํ า หนด
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัตต
ิ ามด ้วย



การพิจารณาเรืองความขัดแย ้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการได ้นํ าเสนอแนวทางใน
การป้ องกันความขัดแย ้งของผลประโยชน์ใหแก่
้ ผู ้บริหารและผู ้ถือหุ ้นด ้วยความรอบคอบ
ซือสัตย์สจ
ุ ริต อย่างมีเหตุมีผลและเป็ นอิสระภายในกรอบจริยธรรมอั นดี เพือประโยชน์
โดยรวมของบริษัทเป็ นสําคัญ โดยมีแนวทางการป้ องกันในเรืองต่าง ๆ ดังนี
o

การทํารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบุคคลทีมีความขัดแย ้ง ต ้องมีก รรมการ
ตรวจสอบเข ้าร่ ว มประชุ ม เพือพิจ ารณาและอนุมั ติก ารทํ า รายการระหว่ า งกั นด ้วย
โดยต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ
ข ้อบังคับ ประกาศ คําสัง หรือข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ซึง
ผู ้ทีอาจมีความขัดแย ้งหรือ มีส่ ว นได ้เสียในการทํ า รายการระหว่ า งกั นจะไม่ ม ีส ิท ธิ
ออกเสียงลงมติในการทํารายการระหว่างกันนัน

o

ทําการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทีเกิดขึนให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นรั บ ทราบ และจั ดให ้มีก าร
ให ้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ ทีปรึก ษาทางการเงินอิส ระเกียวกั บ
รายการระหว่างกันทีเกิดขึนถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุส มผลของ
การทํารายการระหว่างกันด ้วย

o

คณะกรรมการได ้กํ า หนดนโยบายห ้ามมิใ ห ้กรรมการและผู ้บริห ารของบริษั ท นํา
ข ้อมูลของบริษัทไปใช ้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ ้อมในการหาผลประโยชน์ ส่วนตน

o

ในการประชุมคณะกรรมการครังที 8 ณ. วันที 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมี
มติอ นุมั ติใ นหลัก การให ้ฝ่ ายจั ดการสามารถอนุมั ติ ก ารทํ า ธุ รกรรมดัง กล่า วหาก
ธุรกรรมเหล่านัน มีข ้อตกลงทางการค ้าในลักษณะเดียวกั บ ทีวิญ ู ช นจะพึงกระทํ า
กับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด ้วยอํานาจต่อรองทางการค ้าทีปราศจาก
อิทธิพลในการทีตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู ้บริห าร หรือ บุ คคลทีมีความเกียวข ้อง
ทังนี บริษัทจะจัดทํารายงานสรุปการทําธุ รกรรมทีมีขนาดเกินกว่า 1 ล ้านบาท เพือ
รายงานในการประชุ ม คณะกรรมการ ซึงเป็ นการดํา เนินการตามข ้อแนะนํา ของ
สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ในหนั งสื อ ที
กลต.จ.(ว) 38/2551 เรือง คํา แนะนํา ในการปฏิ บั ติตามมาตรา 89/12 (1) แห่ ง
พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551
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Roles and Responsibilities of the Board
•

Review and approve key business issues The Board of Directors involved in
planning of the Company’s strategy, objective, policy, and budget. It also
advises and controls the implementation of the plan according to the policy.

•

Corporate Governance Policy The Board of Directors set and approve a
written corporate governance policy for the company since the Board of
Directors Meeting no. 12/2007 held on October 25th, 2007. The Company
reviewed the policy and compliance to the policy annually. For the report of
the year 2011, the Board of Directors Meeting no. 2/2012 held on February
13th, 2012 has considered and approved the Corporate Governance report, to
be disclosed in the annual report and posted on the Company’s website.

•

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

•

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

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

o

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

o

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

o

The Company’s Board of Directors’ Meeting No. 8/2008 held on August 21st,
2008 had approved in principle that the management is able to approve the
related transactions which have the same commercial terms as those an
ordinary person would agree with any unrelated party under similar
circumstances, on the basis of commercial negotiation and without any
dependent interest resulted from the status of the director, executive or related
person as prescribed in the Securities and Exchange Act No. 4, BE. 2551.
However, the related transactions which worth more than 1 million baht will be
reported in the Board of Directors’ Meeting for acknowledgement.
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ระบบการควบคุมภายใน
บริษั ทได ้ให ้ควา มสํ าคั ญ ต่ อ ร ะบ บก ารควบ คุ ม ภา ยในทุ ก ร ะดั บ เพื อ ให เ้ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินงาน และมีกระบวนการตรวจสอบความเพี ยงพอและ
เหมาะสมกับขันตอนการทํางานในแต่ละระบบ โดยจั ดให ้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ซึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกําหนดภาระหน ้าที อํ า นาจในการดํา เนิน งาน รวมถึง อํ า นาจในการเข ้าถึง
ข ้อมูลภายในของผู ้ปฏิบัตงิ านและผู ้บริหารในระดับต่าง ๆ ไว ้ และใช ้รหั ส พนั ก งานใน
การเข ้าสูร่ ะบบข ้อมูล ซึงพนั กงานแต่ละคนต่างมีขอบเขตในการเข ้าสู่ฐ านข ้อมู ลของ
บริษัทต่างกัน นอกจากนีบริษัทยังได ้แบ่งหน ้าทีของผู ้ปฏิบัตงิ านและผู ้ประเมินผลออก
จากกันอย่างเด่นชัด สําหรับการควบคุมในสายการเงินนัน บริษัทได ้กําหนดขันตอนการ
ตรวจสอบของการควบคุมทางการเงินโดยจั ดให ้มีระบบการรายงานทางการเงิน เสนอ
ให ้แก่ผู ้บริหารในสายงานทีรับผิดชอบเป็ นประจําทุกเดือน และ จั ดให ้มีการประชุมคณะ
ผู ้บริหารเมือได ้รับรายงานประจํ าเดือน เพือพิจารณาและปรับปรุงแก ้ไขข ้อผิดพลาดที
ได ้พบจากรายงานดังกล่าว นอกจากนีบริษัทยังจั ดให ้มี ก ารควบคุม การบริห ารความ
เสียง โดยกําหนดให ้มีการจัดทํารายงานการบริหารลูกหนีเป็ นประจําทุกเดือน โดยมีการ
จั ดกลุม
่ ลูกหนีตามประวัตใิ นการชําระหนี และจั ดให ้มีเจ ้าหน ้าทีรับผิดชอบตามกลุม
่ ของ
ลูกหนีดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมกันเพือทําการประเมิน การบริห าร
ลูกหนีร่วมกับผู ้บริหารเป็ นประจํ าทุกเดือน



นโยบายด ้านการบริหารความเสียง บริษั ทมี น โยบายทีให ้ทุก หน่ ว ยงานปฏิบั ตต
ิ าม
กฎเกณฑ์และกฎหมายทีเกียวข ้อง ได ้มี ก ารกํ า หนดนโยบายและวิธ ีก ารปฏิบั ตงิ าน
ตลอดจนอํ านาจในการดําเนินงานต่างๆ ได ้มีการกําหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรและมีการ
ปรับปรุงให ้สอดคล ้องกับการดําเนินงาน
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•

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

•

Risk Management Policy It is the policy that every division is to perform in
compliance with the regulations and relevant laws. Operating policy,
operating regulations and command of authorization are in writing and
revised to cope with the on-going operation.
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การประชุ มคณะกรรมการ
ตามข ้อบังคับของบริษัทได ้มีการกําหนดใหบริ
้ ษัททําการจั ดการประชุมกรรมการ
อย่างน ้อย 3 เดือนต่อครัง ในปั จจุบัน บริษัทได ้จั ดให ้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1
ครั ง และจั ดให ้มี ก ารประชุม คณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั ง และอาจมี ก าร
กําหนดให ้มีการประชุมพิเศษตามความจําเป็ น โดยบริษัทจะดําเนินการจั ดส่ง หนั ง สือ เชิญ
ประชุมพรอมระเบี
้
ยบวาระการประชุมพร ้อมทังเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน ้า 7 วั น
เพือให ้คณะกรรมการได ้มีเวลาในการศึกษาข ้อมูลอย่างเพียงพอในการเข ้าร่วมประชุมทุกครัง
ในปี 2555 นั น บริษัทได ้จั ดให ้มีการประชุมคณะกรรมการเป็ นจํ านวนทังสิน 14
ครัง โดยกรรมการแต่ละคนได ้เข ้าร่วมการประชุม ดังนี
รายชือกรรมการ
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ *
นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
นายดีพงศ์ สหะชาติศริ ิ
นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน *
นายวรศักดิ เกรียงโกมล *
พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ *
นายโศณิต พิชญางกูร *
นายพลเดช เทอดพิทักษ์วานิช *
นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา *

จํานวนครงที
ั เข ้าประชุ มในปี 2555
13/14
11/14
13/14
14/14
14/14
13/14
13/14
14/14
14/14
14/14

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทได ้จั ดให ้มีการประเมิน ผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เป็ นประจํ า ทุก ปี โดยมุ่ ง เน ้นการนํ า ผลประเมิน ไปใช ้ประโยชน์ เพื อการ
ปรับปรุงการปฏิบัตห
ิ น ้าทีของคณะกรรมการ ซึงประกอบด ้วยหัว ข ้อดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ
บทบาท หน ้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การทําหน ้าทีของกรรมการ
ความสัมพั นธ์กับฝ่ ายจัดการ
การพั ฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร

สําหรับผลการประเมิน ประจําปี 2555 นั น ในภาพรวมปรากฏว่าโดยเฉลียแลว้
คณะกรรมการ จํ านวนรอยละ
้
91 มีความเห็นว่า คณะกรรมการของบริษั ทฯได ้มีการ
ดําเนินการในแต่ละประเด็นอย่างครบถ ้วนดีมาก
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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 :
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

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Structure and Qualification of the Board
Roles, Duties and Responsibilities of the Board
Board of Directors Meeting
Function of the Board
Relationship with the Management
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.
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ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
สําหรับปี สินสุดวั นที 31 ธ.ค. 2555ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด ้วย เบียประชุมรายเดือน
และเงินโบนั ส
โดยมี
รายละเอียด ดังนี
 ค่าเบียประชุมรายเดือน
กรรมการทุกท่านได ้รับเบียประชุมเท่ากันคือท่านละ
10,000
บาทเฉพาะครังทีเข ้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบจะได ้รับค่าตอบแทน
เพิมตามภารกิจทีได ้รับมอบหมาย โดยทุกท่านจะได ้รับค่าเบียประชุมต่อครัง เป็ น
จํ านวนเงิน 10,000 บาท เท่ากัน
 ค่าบําเหน็ จกรรมการคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทเป็ นสําคัญโดยค่าบํ าเหน็จของคณะกรรมการ ประจําปี นัน ตามหลักเกณฑ์ทผู
ี ้
ถือหุ ้นไดอนุ
้ มัตไิ ว ้ คือ บริษัทฯ จะจ่า ยจํานวน 2 เท่าของค่าบําเหน็ จพนักงาน ซึง
ในปี 2555 บริษัทฯ ไดจ่้ ายค่าบําเหน็จใหแก่
้ พนั กงานเฉลียคนละ 6.5 เดือน ดังนัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบจึงได ้รับท่านละ 13 เดือน หรือเป็ นจํานวนเงิน
130,000 บาท
ค่าตอบแทนอืน ๆ
 การจั ดทําประกันภัยสําหรับกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง
บริษัท ไดมี้ การจั ดทํา
ี ์
ประกันภัยดังกล่าวในลักษณะการประกันหมู่ กับ บริษั ท เอซ ไอเอ็ นเอ โอเวอร์ซส
อินชัวรันซ์ จํ ากัด ในวงเงิน 50 ล ้านบาท
เพือใหความคุ
้
มครองเกี
้
ยวกับความ
ผิดพลาดเนืองจากการปฏิบั ต ิงานในตําแหน่งกรรมการ และหรือผู ้บริหารของบริษั ท
โดยในปี 2555 มีคา่ เบียประกัน จํานวน 155,000 บาทต่อปี ( คุมครองระหว่
้
าง 1
มิ.ย. 2555–1 มิ.ย. 56 )
การพ ัฒนากรรมการและผูบ
้ ริหาร







การฝึ กอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอํานวยความสะดวกใหมี้ การฝึ กอบรม
และการให ้ความรู ้แก่ผู ้เกียวของในระบบการกํ
้
ากับดูแลกิจการของบริษั ท
ตลอดจนเสริมสรางความรู
้
้ความเขาใจในการบริหารงานบริ
้
ษัทฯ
สําหรับทัง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหาร เลขานุการบริษัท ตลอดจนพนักงานของ
บริษัท โดยการฝึ กอบรมมีทงภายในบริ
ั
ษัท และโดยสถาบั นภายนอกทังการ
สัมนาฝึ กอบรมทีจั ดขึนโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ เช่น สภาวิชาชีพบั ญชี
หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานทีกํากับดูแลบริษั ท เช่น ตลาดหลักทรัพย์
และกลต. และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็ นต ้น
การเตรียมการสําหรับกรรมการใหม่
ฝ่ ายจั ดการได ้จั ดเอกสารและขอมู
้ ลสรุป
เพือแนะนํ าธุรกิจและแนวทางดําเนินธุรกิจของบริษั ทให ้แก่กรรมการใหม่
ประกอบด ้วย
รายงานประจําปี ของบริษั ทฯ
กฎบั ตรคณะกรรมการ
/
คณะกรรมการตรวจสอบ หนั งสือรับรองบริษั ท ตลอดจนหนั งสือบริคณห์สนธิ
และ ขอบั
้ งคับของบริษัท เป็ นต ้น
แผนพั ฒนาและสืบทอดงาน
ผู ้จั ดการทัวไปได ้รายงานให ้ทราบเป็ นประจํ าถึง
แผนพั ฒนาและสืบทอดงาน ในกรณีทตนไม่
ี
สามารถปฏิบั ต ิหน ้าทีได ้
โครงการสําหรับพั ฒนาผู ้บริหาร
คณะกรรมการได ้จัดให ้มีโครงการสําหรับ
พั ฒนาผู ้บริหาร โดยใหผู้ ้จั ดการทัวไปรายงานเป็ นประจําทุกปี ถึงสิงทีได ้ทําไป
ในระหว่างปี ซึงจะพิจารณาควบคูก
่ ับแผนสืบทอดงาน
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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.

79

ิ ธิให้แก่กรรมการและพน ักงาน
การออกใบสาํ ค ัญแสดงสท
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก่
้ กรรมการ และพนั กงาน ซึงปั จจุบันเหลือที
ยังไม่ได ้ใช ้สิทธิจํานวน 2ครัง ไดแก่
้ ใบสําคัญแสดงสิทธิทออกในปี
ี
2553 และ 2555 โดย
 มีระยะเวลาการใช ้สิทธิครังเดียวหลังจากวั นออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 และ 2 ปี
ตามลําดับ
 ราคาใช ้สิทธิอ ้างอิงจากมูลค่าทางบัญชีของหุ ้นขณะทีคณะกรรมการมีมติเพือ
นํ าเสนอใหผู้ ้ถือหุ ้นอนุมัต ิ
 จํ านวนใบสําคัญแสดงสิทธิทีออกทุกครัง ไม่มก
ี รรมการหรือพนั กงานท่านใด ได ้รับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิเกินกว่า 5% ของจํานวนทีออกทังหมด
ทังนีสามารถศึกษารายละเอียดการออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพิมเติมได ้ใน
เหตุประกอบงบการเงิน ข ้อ 19

หมาย

นโยบายในการไปดํารงตําแหน่งกรรมการทีบริษ ัทอืนของกรรมการผูจ
้ ัดการและ/
หรือผูจ
้ ัดการทวไป
ั
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให ้กรรมการผู ้จั ดการ และ/หรือ ผู ้จั ดการทัวไป ไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการอืน ยกเว ้น มีการร ้องขอจากบริษั ทในกลุม
่ เดียวกัน
นโยบายเกียวก ับความข ัดแย้งของผลประโยชน์
กรรมการของบริษั ทฯ จะตองไม่
้
ประกอบธุรกิจ ซึงอาจมีความขัดแยงของผลประโยชน์
้
กบ
ั
บริษัท เช่น ประกอบธุกจิ ในลักษณะเดียวกัน หรือกิจการงานในลักษณะอืนใด ซึงอาจส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจอั นเป็ นไปเพือประโยชน์ของบริษั ท
ั
การสน ับสนุนการเข้าอบรมหล ักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสมมนาที
เป็นการเพิมพูน
ความรูค
้ ณะกรรมการ
สนั บสนุนใหกรรมการ,
้
ผู ้บริหาร ตลอดจนพนักงานเขาอบรมในหลั
้
กสูตรต่างๆ เพือเพิมพูน
ความรู ้ในการปฏิบั ตงิ านอย่างต่อเนือง
คณะกรรมการ CG Committee
โดยขนาด, ลักษณะการดําเนินธุรกิจ และโครงสร ้างองค์กร บริษัท ไม่มีความจําเป็ นจะต ้อง
จั ดตัง CG Committee แต่คณะกรรมการทุกท่าน จะมีสว่ นร่วมต่อการกําหนดและผลักดัน
นโยบายดาน
้ CG
คณะกรรมการได้จ ัดตงั Risk Management Committee
โดยขนาด, ลักษณะการดําเนินธุรกิจ และโครงสร ้างองค์กร บริษัท ไม่มีความจําเป็ นจะต ้อง
จั ดตัง Risk Management Committee อย่างไรก็ตาม บริษั ทเชือว่า คณะกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนผู ้สอบบั ญชีของบริษัท จะสามารถกํากับดูแล และควบคุมความ
เสียงของบริษัทได ้ในระดับหนึง
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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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รายการระหว่างก ัน
จากงบการเงินของบริษั ท กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน) ณ วั นที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายการ
ระหว่างกันกับบุคคลทีอาจมีความขัดแยง้ ดังนี

ระหว่างก ันระหว่างบริษ ัทก ับบุคคลทีอาจมีความข ัดแย้ง
รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2555
บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท GROUP LEASE HOLDINGS PTE. LTD.

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อยซึงบริษัทถือหุ ้น 100%

1. ลักษณะของรายการ

ระหว่างงวด

บริษัทฯ มีการให ้กู ้ยืม เงินแก่ บริษั ท GROUP LEASE HOLDINGS PTE.
LTD.
อัตราดอกเบียคงที 7.00 %
36.57 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.60 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

36.78 ล ้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิจ ารณารายการแล ้วเห็ นว่ า การให ้กู ้ยืม เงินดังกล่า วเป็ นไปเพือ
ึ
สนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซ งบริ
ษั ทกู ้ยืม จาก
ธนาคาร ซึงรายการดังกล่าวมีความจําเป็ น ก่อให ้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจของบริษัท

บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท GL Finance Plc.

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัททีเกียวข ้องกัน

2. ลักษณะของรายการ

บริษัทฯ มีการให ้กู ้ยืมเงินแก่ บริษัท GL Finance Plc.
อัตราดอกเบียคงที 7.00 %

ระหว่างงวด

3.05 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.06 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

3.07 ล ้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิจ ารณารายการแล ้วเห็ นว่ า การให ้กู ้ยืม เงินดังกล่า วเป็ นไปเพือ
ึ
สนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซ งบริ
ษั ทกู ้ยืม จาก
ธนาคาร ซึงรายการดังกล่าวมีความจําเป็ น ก่อให ้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจของบริษัท

รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2554
บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ของกลุ่มบริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 22.70

1. ลักษณะของรายการ

บริษั ทฯ มีก ารกู ้ยื ม เงิ นจาก บริษั ท เอ.พี . เอฟ. โฮลดิงส์ จํ า กั ด อั ตรา
ดอกเบียคงที 7.50 %

ระหว่างงวด

5 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.05 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

0 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิจารณารายการแล ้วเห็ นว่ า บริษั ทมีความจํ า เป็ นต ้องทํ า การกู ้ยืม
เงินจากผู ้ถือหุ ้นเพือเสริมสภาพคล่องในการดําเนินกิจการเป็ นการชัวคราว เนืองจากในขณะนัน อยู่ร ะหว่ า งการ
ขออนุมั ติส ินเชือวงเงินใหม่ จ ากธนาคาร นอกจากนีรายการกู ้ยืม เงินจากผู ้ถือ หุ ้นดังกล่า ว มีอั ตราดอกเบีย
ึ ษัทกู ้ยืมจากธนาคาร แต่ไม่ต ้องมีหลักประกัน ซึงรายการดังกล่า วเป็ นไป
ใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซงบริ
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทัวไปและก่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและมีความสมเหตุส มผลของ
อัตราดอกเบีย ณ. ปั จจุบันไม่มก
ี ารทํารายการในลักษณะดังกล่าวอีก
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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 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 party transactions as at December 31, 2011
Related Company

A.P.F Holdings Co., Ltd.

Relationship

Major Shareholder hold 22.70% of total shares

1. Transaction

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

Interim

5 million Baht, interest received amount 0.05 million Baht

Outstanding

0 Baht

The Audit Committee has reviewed and validated this transaction, and gave the opinion that this
transaction is needed to support the operating cash flow because at that time the company was
on the process to get approval for new long-term loan from the Bank. The interest rate is closed
to the normal rate which the company get from the bank, but without collateral. This case
classified as a general business transaction for the highest benefit of the company with the
reasonable interest rate. No more this kind of transaction in the present day.
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ระหว่างก ันระหว่างบริษ ัทย่อยก ับบุคคลทีอาจมีความข ัดแย้ง
รายการระหว่างก ัน ณ ว ันที 31 ธ ันวาคม 2555
บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท GL Finance Plc.

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัททีเกียวข ้องกัน

1. ลักษณะของรายการ

บริษัทย่อย มีการให ้กู ้ยืมเงินแก่ บริษัท GL Finance Plc.
อัตราดอกเบียคงที 6.00% - 9.00 %

ระหว่างงวด

20.43 ล ้านบาท มีดอกเบียรับคิดเป็ นจํานวนเงิน 0.25 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

20.54 ล ้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิจ ารณารายการแล ้วเห็ นว่ า การให ้กู ้ยืม เงินดังกล่า วเป็ นไปเพือ
ึ
สนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซ งบริ
ษั ทกู ้ยืม จาก
ธนาคาร ซึงรายการดังกล่าวมีความจําเป็ น ก่อให ้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินธุ รกิจของบริษัท

บุคคลทีมีความเกียวโยงกัน

บริษัท GL Finance Plc.

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัททีเกียวข ้องกัน

2. ลักษณะของรายการ

บริษัทย่อย มีการจ่ายเงินล่วงหน ้าค่าหุ ้น แก่ บริษัท GL Finance Plc.

ระหว่างงวด

34.14 ล ้านบาท

ยอดคงค ้าง

34.14 ล ้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิจารณารายการแล ้วเห็ นว่ า เป็ นไปตามทีคณะกรรมการได ้อนุมั ติ
การเข ้าซือกิจการ GL Finance Plc. ในประเทศกัมพูช า แต่เนืองจากขันตอนในการโอนหุ ้นยังไม่ เสร็ จ สิน จึง
ลงบัญชีไว ้ในลักษณะของ การจ่ายเงินล่วงหน ้าค่าหุ ้น
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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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ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างก ัน
การทํารายการระหว่างกันเป็ นความจํ าเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือก่อให ้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได ้ใหความเห็
้
นว่า เป็ นไปตามลักษณะของการดําเนิน
ธุรกิจโดยทัวไป และบริษัทได ้จ่า ยค่าตอบแทนในราคายุตธิ รรม
มาตรการหรือขนตอนการอนุ
ั
ม ัติการทํารายการระหว่างก ัน
หากบริษัทมีการทํารายการระหว่างกันโดยขึนอยูก
่ ับเหตุผลและความจํ าเป็ นของบริษัท จะต ้องมีการ
เสนอรายละเอียดของรายการระหว่ า งกั น ดัง กล่า วให ้ทีประชุม คณะกรรมการบริษั ทพิจ ารณา โดยต ้องมี
คณะกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุมเพือพิจารณาและอนุมัตก
ิ ารทํารายการระหว่ า งกั น ด ้วย ซึงรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวต ้องปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบังคับ
ประกาศ คํา สั ง หรือ ข ้อกํ า หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ซึงผู ้ทีอาจมี ความขัดแย ้งทาง
ิ ธิในการออกเสียงลงมติในการทํ า
ผลประโยชน์หรือมีสว่ นได ้ส่วนเสียในการทํารายการระหว่า งกันจะไม่มีสท
รายการระหว่างกันนั น ๆ
นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างก ัน
คณะกรรมการบริษัทได ้ตระหนั กถึงผลกระทบของการทํารายการระหว่า งกันกับบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย ้งทางผลประโยชน์ และพยายามจะลดการทํารายการดังกล่าวลง โดยจะอนุมัตก
ิ ารทํารายการดังกล่าว
เฉพาะรายการทีมีความจําเป็ นและเป็ นไปเพือผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทเท่านั น
สําหรับรายการระหว่า งกั น ทีอาจเกิดขึนในอนาคตนั น บริษั ทต ้องกํ า หนดเงื อนไขให ้เป็ นไปตาม
ลักษณะการค ้าโดยทัวไปโดยอ ้างอิงกับราคาและเงือนไขทีเหมาะสม ซึงคณะกรรมการจะต ้องปฏิบั ตต
ิ าม
ระเบียบต่างๆ ทีได ้กําหนดขึนรวมทังจะต ้องไม่อนุมัตริ ายการใด ๆ ทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริษัทและจะต ้องเปิ ดเผยรายการดัง กล่า วต่อ คณะกรรมการบริษั ท เพื อ
พิจารณาและปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข ้อบั ง คับ ประกาศ
คําสัง หรือข ้อกําหนดของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ / หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัตต
ิ ามขอกํ
้ าหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข ้อมูลการทํารายการเกียวโยง และการ
ิ
ได ้มาหรือจําหน่ายทรัพย์สนของบริษัท
หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึนกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได ้
เสียหรือ อาจมี ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษั ทจะให ้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้ให ้
ความเห็นเกียวกับราคา อั ตราค่าตอบแทน รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการทีจะเกิดขึน ใน
กรณีทคณะกรรมการตรวจสอบไม่
ี
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน บริษัทจะใช ้
ผู ้เชียวชาญอิสระหรือผู ้สอบบั ญชีของบริษัท เป็ นผู ้ให ้ความเห็นเกียวกับรายการระหว่า งกันดังกล่าว เพือนํ า
ความเห็นไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือ ผู ้ถือ หุ ้น ตามแต่ก รณี ทั งนี บริษั ทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว ้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได ้รับการตรวจสอบจากผู ้สอบบั ญชีของบริษัท
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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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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ
Financial Position and Operating Results

งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบ ัญช ี
ในระยะเวลา 3 ปี ทผ่
ี านมา บริษั ทตรวจสอบโดยผู ้สอบบั ญชีรบ
ั อนุญาต ได ้ให ้ความเห็น
ในรายงานการตรวจสอบของบริษั ทสามารถสรุปไดดั้ งนี
งบการเง น
ิ
ตรวจสอบ

บริษท
ั

ผูส
้ อบบ ัญชี

ผูส
้ อบบ ัญชีร ับ
อนุญาตเลขที

ความเห็ นของ
ผูส
้ อบบ ัญชี

ปี 2555

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือนไข

ปี 2554

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือนไข

ปี 2553

บริษัท สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัด

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ

4521

ไม่มเี งือนไข

Financial Statement
Conclusion of Auditors’ Report
For the past three years the company's financial statements had been audited
and have the opinion from the auditors as follows :
Financial
Statement
2012
2011
2010

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

Auditors’ Name

CPA No.

Opinion

Ms.Pimjai Manitkajornkit

4521

Unqualified

Ms.Pimjai Manitkajornkit

4521

Unqualified

Ms.Pimjai Manitkajornkit

3516

Unqualified
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งบดุลของบริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
Balance Sheet of Group Lease Public Co., Ltd.
หน่วย : ล ้านบาท / Unit : Million Baht
งบการเงินรวม
Consolidated
ปี 2555
2012
ร้อยละ
จํานวนเงิน
%

สินทร ัพย์
Assets
สินทร ัพย์หมุนเวียน
Current assets
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Cash and cash equivalents
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี –
สุทธิ
Current portion of hire purchase
and installment sales receivables,
net
สินทรัพย์รอการขาย – สุทธิ
Assets foreclosed, net
เงินใหกู้ ้ยืมระยะสันและดอกเบียค ้าง
รับ
จากกิจการทีเกียวข ้องกัน
Short-term loan to and interest
receivable from related parties
เงินจ่ายล่วงหน ้าค่าหุน้
Share subscription payment in
advance
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
Other Current Assets
รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
Total current assets
สินทร ัพย ์ไม่หมุนเวียน
Non-current assets
เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน

Pledged fixed deposit at
financial institution
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
Investment in subsidiary
company
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระทีถึงกําหนด ชําระเกินกว่าหนึงปี
– สุทธิ
Hire purchase and installment
sales receivable – long-term
portion
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
Property, plant and equipment
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอตัดบัญชี
Deferred tax assets
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
Other non-current assets
รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
Total non – current assets
รวมสินทร ัพย์
Total assets

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statement
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
2012
2011
2010
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
%
%
%

14.36

0.41

10.89

0.31

187.96

8.06

0.87

0.03

1,493.37

42.87

1,493.37

42.92

676.42

29.00

1,227.87

46.01

18.62

0.53

18.62

0.54

15.42

0.66

17.48

0.66

20.54

0.59

39.85

1.15

0

0.00

0

0.00

34.14

0.98

0

0.00

0

0.00

0

0.00

125.92

3.62

125.92

3.62

54.48

2.34

72.11

2.70

1,706.96

49.01

1,688.66

48.53

934.26

40.05

1,318.34

49.40

0.31

0.01

0.31

0.01

0.31

0.01

0.27

0.01

0

0.00

18.69

0.54

0

0.00

0

0.00

1,637.94

47.03

1,637.94

47.08

1,239.33

53.13

1,182.18

44.30

55.82

1.60

55.82

1.60

56.30

2.41

59.03

2.21

40.26

1.16

40.26

1.16

65.51

2.81

80.99

3.04

41.81

1.20

37.70

1.08

37.04

1.59

27.69

1.04

1,776.14

50.99

1,790.72

51.47

1,398.49

59.95

1,350.16

50.60

3,483.10

100.00

3,479.38

100.00

2,332.75

100.00

2,668.49

100.00
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หน่วย : ล ้านบาท / Unit : Million Baht
งบการเงินรวม
Consolidated
ปี 2555
2012
ร้อยละ
จํานวนเงิน
%

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statement
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
2012
2011
2010
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
%
%
%

หนีสิน

Liabilities
หนีสินหมุนเวียน

Current Liabilities
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน

Bank overdrafts and shortterm loans from financial
institutions

50.00

1.44

50.00

1.44

0

0.00

72.92

2.73

14.42

0.41

14.42

0.41

3.30

0.14

3.80

0.14

887.95

25.49

887.95

25.52

694.95

29.79

788.13

29.53

30.53

0.88

30.22

0.87

46.02

1.97

63.52

2.38

12.68

0.36

12.68

0.36

7.27

0.31

15.45

0.58

23.99

0.69

23.64

0.68

6.44

0.28

15.26

0.57

0

0.00

0

0.00

0

0.00

18.65

0.70

17.34

0.50

17.17

0.49

21.56

0.92

22.47

0.84

1,036.91

29.77

1,036.08

29.78

779.55

33.42

1,000.20

37.48

834.01

23.94

834.01

23.97

189.37

8.12

629.46

23.59

2.77

0.08

2.77

0.08

1.74

0.07

3.52

0.13

2.32

0.07

2.32

0.07

2.43

0.10

3.00

0.11

19.28

0.55

19.28

0.55

10.20

0.44

21.76

0.82

858.38

24.64

858.38

24.67

203.73

8.73

657.74

24.65

1,895.29

54.41

1,894.46

54.45

983.28

42.15

1,657.93

62.13

เจ ้าหนีการคา้

Trade accounts payable
เงินกู ้ยืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

Current portion of long-term
loans
ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลค ้างจ่าย

Corporate income tax payable
เจ ้าหนีค่าเบียประกัน

Insurance payables
ค่าใชจ่้ ายค ้างจ่าย

Accrued expenses
ประมาณการหนีสินระยะสัน
สํารองผลประโยชน์พนักงาน

Provision for short-term
liabilities
Provision for employee
compensation
หนีสินหมุนเวียนอืน

Other Current Liabilities
รวมหนีสินหมุนเวียน

Total Current liabilities
หนีสินไม่หมุนเวียน

Non-current liabilities
เงินกู ้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนที
ถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

Long-term loans, net of
current portion
ประมาณการหนีสินระยะยาว
สํารองผลประโยชน์พนักงาน

Provision for long-term
liabilities
Reserve for long-term
employee benefits
เงินประกันความเสียหายตามสัญญา
เช่าซือ

Cash guarantee for damage
on hire purchase agreements
หนีสินภาษีเงินไดรอตั
้ ดบัญชี

Deferred tax liabilities
รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

Total non-current
liabilities
รวมหนีสิน

Total Liabilities
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หน่วย : ล ้านบาท / Unit : Million Baht
งบการเงินรวม
Consolidated
ปี 2555
2012
ร้อยละ
จํานวนเงิน
%

ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Shareholders’ equity
ทุนทีออกและชําระแล ้ว มูลค่าหุนละ
้
5.00 บาท
Issued and paid-up Capital of
Baht 5 each
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
Share premium
เงินรับล่วงหน ้าค่าหุน้
Share subscription received in
advance
ื นสามั
ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
้
ญ
Warrants
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้ นเป็
้ น
เกณฑ์
Capital reserve for share-based
payment transaction
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
Exchange differences on
translation of financial statements
in foreign currency
กําไรสะสม
Retained earnings
จัดสรรแลว้ สํารองตามกฎหมาย
Appropriated – statutory reserve
ยังไม่ได ้จัดสรร
Unappropriated
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Total shareholders’ equity
รวมหนีสินและส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
Total liabilities and
shareholders’ equity

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statement
ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
2012
2011
2010
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
%
%
%

344.86

9.90

344.86

9.91

311.61

13.36

282.08

10.57

414.92

11.91

414.92

11.93

293.66

12.59

192.19

7.20

19.64

0.56

19.64

0.56

149.50

6.41

0

0

2.22

0.06

2.22

0.06

2.01

0.09

4.38

0.16

0.86

0.02

0.86

0.02

0

0.00

0

0.00

(1.24)

(0.04)

0

0.00

0

0.00

0

0.00

57.04

1.64

57.04

1.64

43.15

1.85

43.15

1.62

749.51

21.52

745.37

21.42

549.55

23.56

488.76

18.32

1,587.81

45.59

1,584.92

45.55

1,349.48

57.85

1,010.56

37.87

3,483.10

100.00

3,479.38

100.00

2,332.75

100.00

2,668.49

100.00
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งบกําไรขาดทุน ของบริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (มหาชน)
Income Statements of Group Lease Public Co., Ltd.

หน่วย : ล ้านบาท / Unit : Million Baht
งบการเงินรวม
Consolidated
ปี 2555
2012
จํานวน
เงิน

รายได้จากการดําเน ินงาน
Revenues
รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อน
ชําระ
Hire purchase interest and
installment sales income
รายไดอื้ น
Other income
รวมรายได้
Total Revenues
ค่าใช้จ่ายในการดําเนน
ิ งาน
Expenses
ค่าใชจ่้ ายในการใหบริ
้ การและบริหาร
Service and administrative
expenses
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
Bad debts and doubtful accounts
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอ
การขาย
Loss on disposals of foreclosed
assets
รวมค่าใช้จ่าย
Total Expenses
กําไรก่อนค่าใชจ่้ ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได ้
Income before finance cost and
income tax
ค่าใชจ่้ ายทางการเงิน
Finance cost
ภาษีเงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
Income tax expenses
กําไรสุทธิสําหร ับงวด
Profit for the year
กําไรต่อหุนข
้ นพื
ั นฐาน (บาท)
Basis earnings per share
(Baht)

ร้อยละ
%

ปี 2555
2012
จํานวน
เงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate financial statement
ปี 2554
2011

ร้อยละ
%

จํานวน
เงิน

ร้อยละ
%

ปี 2553
2010

จํานวน
เงิน

ร้อยละ
%

837.22

87.42

837.22

87.92

824.15

92.47

802.77

92.77

120.44

12.58

115.08

12.08

67.11

7.53

62.55

7.23

957.66

100.00

952.30

100.00

891.26

100.00

865.32

100.00

249.37

26.04

248.46

26.09

136.29

15.29

186.58

21.56

45.25

4.73

45.25

4.75

205.36

23.04

118.89

13.74

140.25

14.65

140.25

14.73

132.60

14.88

118.81

13.73

434.88

45.41

433.96

45.57

474.25

53.21

424.28

49.03

522.79

54.59

518.34

54.43

417.01

46.79

441.03

50.97

(63.00)

(6.58)

(63.00)

(6.62)

(74.66)

(8.38)

(75.03)

(8.67)

(102.40)

(10.69)

(102.09)

(10.72)

(127.28)

(14.28)

(102.75)

(11.87)

357.38

37.32

353.24

37.09

215.08

24.13

263.25

30.42

5.19

5.13

3.65

4.67
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อ ัตราสว่ นทางการเงินทีสําค ัญ
Financial Ratio
งบการเงินรวม
Consolidated
Financial
Statements

งบการเงินเฉพาะกิจการ
Separate Financial
Statements

2012
2555

2012
2555

2011
2554

2010
2553

อัตราดอกเบียรับ (%)
Yield Rate

n/a

33.18

38.10

37.24

อัตราดอกเบียจ่าย (%)
Interest Rate

n/a

4.74

6.29

5.88

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
Net Yield Rate

n/a

28.44

31.81

31.36

37.32

37.09

24.13

30.42

n/a

24.08

18.23

27.35

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
Return on Total Assets

n/a

12.16

8.64

11.18

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

n/a

0.33

0.36

0.37

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

1.19

1.20

0.72

1.62

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

n/a

1.90

1.82

1.69

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
Dividend Rate

n/a

n/a

68.85

69.57

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

n/a

5.28

13.20

8.65

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

n/a

3.26

5.76

4.80

อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
Profitability Ratio

อัตรากําไรสุทธิ (%)
Net Profit Rate
อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น (%)
Return on Equity

อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน
Efficiency Ratio

อ ัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน
Financial Policy Ratio

อ ัตราส่วนคุณภาพสิน ทร ัพย์
Asset Quality Ratio
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ปี 2555 เป็ นปี แรกทีเริมมีการเข ้าซือบริษัทฯ ในต่างประเทศและจั ดทํางบการเงินรวม ดังนั นในการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปี ทผ่
ี านมา จึงใช ้เฉพาะงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นหลัก ทังนี
ความแตกต่างระหว่า งงบการเงินเฉพาะกิจการ และ งบการเงินรวมในปี นียังมีน ้อยมาก เนืองจากเป็ นช่ว งที
บริษัทลูก เพิงเริมต ้นดําเนินกิจการ
ภาพรวมผลการดําเนินงาน
บริษัทประกอบธุรกิจการใหบริ
้ การสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ
บางพืนทีในต่างจังหวั ด ซึงรายได ้หลักมาจากการให ้เช่าซือรถจั กรยานยนต์ ซึงมีระยะเวลาการผ่อนชําระค่า
งวดรถจั กรยานยนต์ตามสัญญาเช่าซือเฉลียประมาณ 30 เดือ น ในปี 2554 จํ า นวนรถจั ก รยานยนต์ท ีจด
ทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี จํ า นวน 390,862 คัน โดยขยายตัว ร ้อยละ 3.32 จากปี
2553 ซึงตํ ากว่ าเป้ าที ผู ผ
้ ลิต คาดการ ณ์ เ อาไว ้ โ ดยสาเหตุ ห ลั ก คื อ การ เกิด อุ ท กภั ย ครั งใหญ่ ใ น
กรุงเทพมหานครในช่วงไตรมาส 4 ทําให ้ความต ้องการซือหยุดชะงั ก ขณะทีโรงงานของผู ้ผลิตรายใหญ่
ได ้รับผลกระทบโดยตรงทําให ้ไม่สามารถดําเนินการผลิตได ้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จนถึงช่วงไตรมาสแรก
ของปี 2555
สําหรับปี 2555 จํ านวนรถจั กรยานยนต์ทจดทะเบี
ี
ยนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน
464,230 คัน โดยเพิมขึนร ้อยละ 18.77 จากปี 2554 โดยสาเหตุหลักคือการฟื นตัวจากอุทกภัยครังใหญ่ใน
กรุงเทพมหานครในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 และนโยบายต่างๆ ของภาครั ฐ ซึงกระตุ ้นการใช ้จ่ า ยของ
ประชาชน เช่น การปรับอั ตราค่าแรงขันตําเป็ นต ้น
สําหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักรยายนต์ในปี 2556 น่าจะขยายตัวได ้เล็กน ้อยเมือเทียบกับ ปี
2555 จากนโยบายภาครั ฐ โดยเฉพาะการลงทุน สร ้างสาธารณู ป โภคขนาดใหญ่ในประเทศ ตลอดจน
นโยบายอืนๆ ซึงน่าทําให ้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และเพิมกําลังซือให ้กับประชาชนได ้ แต่อย่างไรก็
่ าวะปกติได ้ในระยะเวลา
ตามสถานการณ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาและยุโรป ซึงไม่สามารถกลับสูภ
อั นสัน ยังคงเป็ นปั จจั ยทีฉุดรังการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และส่งผลกระทบถึงประเทศไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการส่งออกซึงต ้องมีการปรับตัวสูง
ในปี 2555 บริษัทมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ตังแต่ไตรมาสทีสองเป็ นต ้นมา โดยในปี
2554 บริษัทมีบริษัทมีลก
ู หนีสินเชือเช่าซือสุทธิเท่ากับ 1,915.75 ล ้านบาทลดลงจากสินปี 2553 คิดเป็ น
ร ้อยละ 20.51 ขณะทีปี 2555 บริษัทมีลก
ู หนีสินเชือเช่าซือสุทธิเท่ากับ 3,131.31 ล ้านบาทเพิมขึนจากสินปี
2554 คิดเป็ นร ้อยละ 63.45 และมีรายได ้รวมเพิมขึน โดยในปี 2554 บริษั ทมี ร ายได ้รวมเท่า กั บ 891.26
ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 ซึงมีรายได ้รวม 865.32 ล ้านบาท คิดเป็ นรายได ้ทีเพิมขึนร ้อยละ 3 ขณะทีปี
2555 มีรายได ้รวมเท่ากับ 952.30 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2554 คิดเป็ นร ้อยละ 6.85 โดยมีรายละเอียดดังนี
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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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รายได้
ปี 2555
รายได้ของบริษท
ั
รายได ้ดอกผลเช่าซือและ
ขายผ่อนชําระ
รายได ้อืน
รวม

ล้านบาท

ปี 2554

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ปี 2553

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

837.22

87.92

824.15

92.47

802.77

92.77

115.08
952.30

12.08
100.00

67.11
891.26

7.53
100.00

62.55
865.32

7.23
100.00

จากโครงสร ้างรายได ้ของบริษั ทประมาณรอยละ
้
90 เป็ นรายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ
โดยในปี 2554 รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ากับ 824.15 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
92.47
ของรายได ้รวม) เพิมขึนจากปี 2553 ซึงรายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ เท่ากับ 802.77 ล ้านบาท
หรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 2.66 จากการเติบโตของลูกหนีเช่าซือในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2553 และไตรมาส
1 ของปี 2554
สําหรับปี 2555 รายไดดอกผลเช่
้
าซือและขายผ่อนชําระเท่ากับ 837.22 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
87.92 ของรายได ้รวม) เพิมขึนจากปี 2554 ซึงรายไดดอกผลเช่
้
าซือและขายผ่อนชําระ เท่ากับ 824.15 ล ้าน
บาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
1.59 จากการเติบโตของลูกหนีเช่าซือตังแต่ไตรมาสสองของปี
ในปี 2554 บริษัทมีรายได ้อืนๆ เท่ากับ 67.11 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 ซึงรายไดอื้ น ๆ
เท่ากับ 62.55 ล ้านบาทหรือคิดเป็ นร ้อยละ 7.30 สําหรับปี 2555 บริษัทมีรายไดอื้ นๆ เท่ากับ 115.08 ล ้าน
บาท เพิมขึนจากปี 2554 คิดเป็ นรอยละ
้
71.49 โดยการเพิมขึนของรายไดอื้ นๆ นัน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ติดตามลูกหนีเดิมซึงได ้ตัดจําหน่ายหนีสูญไปแล ้ว
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Revenues
Company’s Revenue
Hire purchase interest
and installment sales
income
Other Incomes
Total

2012
% of total
Million Baht
revenue
837.22
87.92

115.08
952.30

12.08
100.00

2011
% of total
Million Baht
revenue
824.15
92.47

67.11
891.26

7.53
100.00

2010
% of total
Million Baht
revenue
802.77
92.77

62.55
865.32

7.23
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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้ า่ ย
ค่าใชจ

้ า่ ยก่อนดอกเบียและภาษีเง น
ค่าใชจ
ิ
ได้นต
ิ บ
ิ ุคคลของบริษท
ั
ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหาร
ค่าใช ้จ่ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์ส ินรอการ
ขาย
รวม

ปี 2555
ร้อยละ
ของ
ล้านบาท
รายได้
รวม
248.46
26.09
45.25
4.75
140.25
433.96

14.73
45.57

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

14.88
53.21

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

13.73
49.03

ค่าใชจ่้ ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้นิต ิบุคคล ประกอบด ้วย 3 ส่วนหลักได ้แก่
ค่าใชจ่้ ายในการบริการและบริหาร
ค่าใชจ่้ ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการจําหน่าย
ทรัพย์ส ินรอการขาย สําหรับปี 2554 บริษั ทมีคา่ ใช ้จ่ายก่อนค่าใชจ่้ า ยทางการเงิน และภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล
เท่ากับ 474.28 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
53.21 ของรายได ้รวม) เพิมขึนจากปี 2553 ซึงค่าใชจ่้ ายก่อน
ค่าใชจ่้ ายทางการเงินและภาษี เงินไดนิ้ ตบ
ิ ุคคลเท่ากับ 424.28 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
11.78
้
้จ่
การเพิมขึนของค่าใชจ่ายก่อนค่าใช ายทางการเงิน และภาษี เงินไดนิ้ ตบ
ิ ค
ุ คลสําหรับปี 2554 โดยสาเหตุ
หลักมาจากการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญทีเพิมขึนมาก จากมหาอุทกภัยในไตรมาส 4/2554
สําหรับปี 2555
บริษั ทมีคา่ ใชจ่้ า ยก่อนค่าใชจ่้ ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลเท่ากับ
433.96 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
45.57 ของรายได ้รวม) ลดลงจากปี 2554 ซึงค่าใชจ่้ ายก่อนค่าใชจ่้ า ย
ทางการเงินและภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลเท่ากับ 474.28 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นรอยละ
้
8.50 การลดลงของ
ค่าใชจ่้ ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลสําหรับปี 2555 มีสาเหตุหลักดังนี
-

ค่าใชจ่้ ายหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ ซึงประกอบดวย
้
หนีสูญและค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีตงั
เพิมขึนระหว่างงวด เมือเทียบกับปี 2554 ลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 77.96 ซึงการตังสํารองหนีสงสัย
จะสูญลดลงมากจากการฟื นตัวจากอุทกภัยในไตรมาส 4/2554, สัดส่วนของลูกหนีใหม่ทเพิ
ี ม
จํ านวนมากขึน และประสิทธิภาพการติดตามการชําระหนียังอยูใ่ นเกณฑ์ดี นอกจากนั นยังรวมถึง
ผลจากการทีบริษั ทฯ ได ้เปลียนแปลงประมาณการทางบั ญชีเกียวกับอั ตราร ้อยละของการตังค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ เพือให ้สอดคลองกั
้ บสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ในปั จจุบัน
ซึงเป็ นการเปลียนแบบทันทีในไตรมาส 4 เป็ นผลทําให ้ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลดลงจํ านวน
35.9 ล ้านบาท
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Expenses
2012
Expense before finance cost
and income tax
Service and administrative
expenses
Bad debts and doubtful accounts
Loss on disposals of foreclosed
assets
Total Expenses

Million
Baht

2011

% of
total
revenue

Million
Baht

2010

% of
total
revenue

Million
Baht

% of
total
revenue

248.46
45.25

26.09
4.75

136.29
205.36

15.29
23.04

186.58
118.89

21.56
13.74

140.25
433.96

14.73
45.57

132.60
474.28

14.88
53.21

118.81
424.28

13.73
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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–

ิ รอการขาย ซึงเกิดจากมูลค่าทรัพย์สน
ิ ยึดคืนรอการขายหักด ้วย
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สน
ิ จากการประมูลขายทอดตลาด เพิมขึนร ้อยละ 5.77 เมื อเทียบกั บ ปี 2554 โดย
มูลค่าทรัพย์สน
เมือพิจารณาอัตราส่วนการขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์ส ินรอการขายต่อลูกหนีเช่าซือและผ่อน
ชําระ พบว่า สําหรับปี 2555 เท่ากับร ้อยละ 4.24 ลดลงจาก ปี 2554 ซึงเท่ากับร ้อยละ 6.01 ซึง
หากพิจารณาอัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทยึ
ี ดต่อรถยึดทีรอการขายในแต่ละรอบบัญชีพบว่า
อั ตราส่วนทรงตัวทีค่าเฉลียประมาณร ้อยละ 93 -95 สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดังนี

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทยึ
ี ดต่อรถยึดทีรอการขาย
หน่วย: คัน
ิ ยกมาต ้นงวด
ทรัพย์สน

ปี 2554

ปี 2553

626

698

301

ิ เพิมขึนระหว่างงวด
ทรัพย์สน

10,894

11344

11895

ิ ยึดคืนรอการขาย
ทรัพย์สน

11,520

12042

12196

ิ ทีขายได ้
ทรัพย์สน

10,685

11416

11498

ิ ปลายงวด
ทรัพย์สน

835

626

698

93%

95%

94%

อัตราส่วนการจําหน่ายสินทรัพย์ทยึ
ี ดต่อ
รถยึดทีรอการขาย

–

ปี 2555

ค่าใช ้จ่า ยในการบริการและบริหารเพิมขึนในปี 2555 เมือเทียบกับ ปี 2554 เนื องจากการขยาย
สินเชือเพิมขึนอย่างรวดเร็วและต่อเนือง ขณะทีรายได ้รวมในปี 2555 เพิมขึนจากปี 2554 เพียง
เล็กน ้อย เมือพิจารณาสัดส่วนของค่าใช ้จ่า ยในการบริการและบริหารต่อรายได ้รวมเพิมขึนจาก
ร ้อยละ 15.29 ในปี 2554 เป็ นร ้อยละ 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

2011

2010

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

835

626

698

93%

95%

94%

Balance at the beginning of period

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

–

2012

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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ดอกเบียจ่าย
ในปี 2554 บริษั ทมีดอกเบียจ่ายเท่ากับ 74.66 ล ้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 ซึงดอกเบียจ่าย
เท่ากับ 65.03 ล ้านบาทหรือเพิมขึน คิดเป็ นรอยละ
้
14.81 โดยแม ้ว่าเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบั นการเงิน
จะลดลงเหลือ 884 ล ้านบาทจาก 1,418 ล ้านบาท เนืองจากการขยายสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์
ชะลอตัว แต่เนืองจากต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบั นการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 6.29 เพิมขึนจากปี 2553 ซึง
ต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบั นการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 5.88 จึงทําให ้ดอกเบียจ่า ยรวมเพิมขึน
ในปี 2555 บริษัทมีดอกเบียจ่า ยเท่ากับ 63 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2554 ซึงดอกเบียจ่ายเท่ากับ
74.66 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นรอยละ
้
15.61 โดยแม ้ว่าเงินกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจะเพิมขึน
จาก 884 ล ้านบาทเป็ น 1,722 ล ้านบาท เนืองจากการขยายสินเชือเช่าซือรถจั กรยานยนต์ทเพิ
ี มขึนอย่าง
รวดเร็ว แต่เนืองจากต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลียเท่ากับรอยละ
้
4.74 ลดลงจากปี 2554 ซึง
ต ้นทุนการกู ้ยืมจากสถาบั นการเงินเฉลียเท่ากับร ้อยละ 6.29 จึงทําให ้ดอกเบียจ่า ยรวมลดลง

กําไรสุทธิ
ในปี 2554 บริษั ทมีกาํ ไรก่อนค่าใชจ่้ า ยทางการเงินและภาษีเงินได ้เท่ากับ 417.01 ล ้านบาท ลดลง
จากปี 2553 คิดเป็ นร ้อยละ 5.45 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ และเมือ
หักต ้นทุนทางการเงินแลวบริ
้ ษัทมีกําไรก่อนภาษีเงินได ้นิต ิบุคคล 342.36 ล ้านบาท ซึงลดลงจากปี 2553 ซึง
กําไรก่อนภาษี เงินได ้นิต ิบุคคลคือ 366 ล ้าน โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 6.46 แต่หลังจากหักภาษี เงินได ้นิต ิ
บุคคลแล ้ว บริษั ทมีกาํ ไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 215.08 ล ้านบาท ลดลงจากปี 2553 ซึงกําไรสุทธิเท่ากับ
263.25 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นรอยละ
้
18.30 เนืองจากในเดือนธันวาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได ้มีมติให ้
ปรับลดอั ตราภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลจากรอยละ
้
30 เป็ นร ้อยละ 23 ในปี 2555 และรอยละ
้
20 ตังแต่ปี 2556
เป็ นต ้นไป
และในเดือนธันวาคมไดมี้ พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอั ตราภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลเพือให ้เป็ นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว สําหรับปี 2555 – 2557 บริษั ท ได ้สะทอนผลกระทบของการเปลี
้
ยนแปลงอั ตรา
ภาษี ดงั กล่าว ในการคํานวณภาษี เงินไดรอตั
้ ดบั ญชี (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบข ้อ 13)
ในปี 2555 บริษั ทมีกาํ ไรก่อนค่าใชจ่้ า ยทางการเงินและภาษีเงินได ้เท่ากับ 518.34 ล ้านบาท เพิมขึน
จากปี 2554 คิดเป็ นรอยละ
้
24.30 ซึงสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ ทังนี
รวมถึงผลจากการทีบริษั ทฯ ได ้เปลียนแปลงประมาณการทางบั ญชีเกียวกับอั ตรารอยละของการตั
้
งค่าเผือหนี
สงสัยจะสูญ เพือใหสอดคล
้
้องกับสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษั ทฯ ในปั จจุบัน ซึงเป็ นการเปลียนแบบ
ทันทีในไตรมาส 4 เป็ นผลทําใหค่้ าเผือหนีสงสัยจะสูญลดลงจํานวน 35.9 ล ้านบาท สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอ
ตัดบั ญชีสาํ หรับปี ปั จจุบันลดลง 7.2 ล ้านบาท และกําไรของปี ปั จจุบันเพิมขึนสุทธิ 28.7 ล ้านบาท
และเมือหักต ้นทุนทางการเงินแลวบริ
้ ษัทมีกําไรก่อนภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล 455.34 ล ้านบาท ซึง
เพิมขึนจากปี 2554 ซึงกําไรก่อนภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลคือ 342.36 ล ้าน โดยเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
33
เมือหักภาษีเงินได ้นิต ิบุคคลแลว้ บริษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 353.24 ล ้านบาท เพิมขึนจาก
ปี 2554 ซึงกําไรสุทธิเท่ากับ 215.08 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 64.24 ทังนีในปี 2555 อั ตราภาษี
เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลได ้ถูกปรับลดเหลือรอยละ
้
23 จากรอยละ
้
30 ในปี 2554 ตามทีคณะรัฐมนตรีได ้มีมติให ้ปรับ
ลดอั ตราภาษี เงินไดนิ้ ตบ
ิ ุคคลจากร ้อยละ 30 เป็ นรอยละ
้
23 ในปี 2555 และรอยละ
้
20 ตังแต่ปี 2556 เป็ นต ้น
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 : ร ้อยละ
Effective Interest Rate

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

อัตราดอกเบียรับ

33.18

38.10

37.24

อัตราดอกเบียจ่าย

4.74

6.29

5.88

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย

28.44

31.81

31.36

อัตรากําไรสุทธิ

37.09

24.13

30.42

กําไรสุทธิตอ
่ หุน
้
ณ. สินปี 2554 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 215.08 ล ้านบาท มีห ุ ้นสามัญทีออกและเรียก
ชําระแลวเต็
้ มจํานวน 62.32 ล ้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 3.65 บาทต่อหุ ้น (จํ านวนหุน้
สามัญถัวเฉลียเท่ากับ 58.93 ล ้านหุ ้น) ลดลงรอยละ
้
18.30 เมือเปรียบเทียบกับปี 2553
ในระหว่า งปี 2555 ทีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯได ้มีมติเกียวกับทุนเรือนหุ ้นของบริษัทฯดังนี
1) อนุมัตก
ิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิท ีจะซือหุ ้นสามั ญของบริษั ทฯ (GL-W2) ให ้แก่ผู ้ถือ หุ ้นเดิม
จํ านวน 23.0 ล ้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี โดย
ิ ธิซอหุ
ื ้นสามั ญได ้ 1 หุ ้น ในราคาใช ้สิท ธิ
มีอัตราการใช ้สิทธิคอ
ื ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสท
35 บาทต่อ 1 หุ ้นสามั ญ และมีระยะเวลาการใช ้สิทธิทก
ุ ๆ สินไตรมาส
2) อนุมัตใิ ห ้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 456.9 ล ้านบาท เป็ น 352.4 ล ้าน
บาท โดยวิธต
ี ัดหุ ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได ้นํ าออกจํ าหน่าย หลังจากสํารองไว ้เพือรองรับการใช ้
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทยั
ี งไม่หมดอายุ และการเพิมทุนแบบมอบอํ า นาจทั วไป (General
Mandate)
3) อนุมัตก
ิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษั ทฯจากทุน จดทะเบี ยนเดิม 352.4 ล ้านบาท เป็ น 570.4
ล ้านบาท เพือรองรับการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (GL-W2) จํ านวน 23.0 ล ้านหุ ้น และการ
เพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํ านวน 20.6 ล ้านหุ ้น
4) อนุมัตใิ ห ้แก ้ไขเพิมเติม หนั ง สือ บริคณห์ส นธิของบริษั ทฯ โดยลดทุน /เพิมทุน จดทะเบี ยนเป็ น
570.4 ล ้านบาท
ณ. สินปี 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังภาษี จํานวน 353.24 ล ้านบาท มีห ุ ้นสามัญทีออกและเรียก
ชําระแลวเต็
้ มจํานวน 68.97 ล ้านหุน้ มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท กําไรต่อหุ ้นคิดเป็ น 5.13 บาทต่อหุ ้น (จํ านวนหุน้
สามัญถัวเฉลียเท่ากับ 68.91 ล ้านหุ ้น) เพิมขึนรอยละ
้
40.45 เมือเปรียบเทียบกับปี 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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ฐานะทางการเงิน
ิ ทร ัพย์รวม
สน
ณ สินปี 2554 บริษัทมีส ินทรัพย์รวม เป็ นจํ านวน 2,332.75 ล ้านบาท ลดลงจากสินปี 2553 ซึงมี
สินทรัพย์รวม 2,668.49 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 335.74 ลานบาทหรื
้
อลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 12.58 โดยมีลก
ู หนี
ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํ านวน 1,915.75 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
82.12 ของสินทรัพย์รวม) ลดลงจากสินปี 2553 ซึงลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ากับ
2,410.05 ล ้านบาทเป็ นจํ านวน 494.30 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นรอยละ
้
20.51
ิ ทรัพย์รวม เป็ นจํานวน 3,479.38 ล ้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2554 ซึงมี
ณ สินปี 2555 บริษัทมีสน
สินทรัพย์รวม 2,332.75 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,146.63 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
49.15 โดยมี
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย์หลักเป็ นจํานวน 3,131.31 ล ้านบาท (คิดเป็ นรอยละ
้
90.00 ของสินทรัพย์รวม) เพิมขึนจากสินปี 2554 ซึงลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ากับ
1,915.75 ล ้านบาทเป็ นจํ านวน 1,215.56 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 63.45

ํ รองหนีสงสยจะสู
ั
คุณภาพลูกหนีและการตงส
ั า
ญ
บริษัทตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชํ า ระซึงเป็ นลูก หนี ของการดํา เนิน
ธุรกิจหลักของบริษัท ณ. สินปี 2555 2554 และ 2553 ดังต่อไปนี

ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธั นวาคม 2555
อายุของลูกหนีคางชํ
้ าระ

ยอดลูกหนีและรายไดค้ ้าง
รับหลังหักดอกผลเช่าซือ
และขายผ่อนชําระ
ภาษีมูลค่าเพิมและเงิน
ประกันความเสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนียังไม่ถงึ กําหนดชําระ

2,736.07

82.76

26.04

1.00

ค ้างชําระ 1 งวด

189.37

5.73

18.55

10.00

ค ้างชําระ 2-3 งวด

200.12

6.05

39.40

20.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

119.09

3.60

47.11

40.00

ค ้างชําระ 7-9 งวด

37.95

1.15

22.62

60.00

ค ้างชําระ 10-12 งวด

10.58

0.32

8.44

80.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

12.69

0.38

12.39

100.00

3,305.85

82.76

174.54

5.28

รวม

ร ้อยละ

ค่าเผือหนีสงสัย
จะสูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ
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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

Not exceed one installment

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

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance
for doubtful
debt

2,736.07

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

3,305.85

82.76

174.54

5.28

Total

107

ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธั นวาคม 2554
อายุของลูกหนีค ้างชําระ

ยอดลูกหนีและรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
เช่าซือและขายผ่อน
ชําระภาษีมูลค่าเพิม
และเงินประกัน ความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

1,675.67

ค ้างชําระ 2-3 งวด

ค่าเผือหนีสงสั ยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ

75.92

16.38

1.00

258.69

11.72

5.10

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

164.45

7.45

162.71

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

87.23

3.95

86.52

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

21.01

0.95

20.59

100.00

2,207.05

100.00

291.30

13.20

ค่าเผือหนีสงสั ยจะ
สูญ
(ล ้านบาท)

อัตราร ้อยละของค่า
เผือหนีสงสัยจะสูญ

รวม

ร ้อยละ

ลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ ณ วันที 31 ธั นวาคม 2553
อายุของลูกหนีค ้างชําระ

ยอดลูกหนีและรายได ้
ค ้างรับหลังหักดอกผล
เช่าซือและขายผ่อน
ชําระภาษีมูลค่าเพิม
และเงินประกัน ความ
เสียหาย
(ล ้านบาท)

ลูกหนีค ้างชําระไม่เกิน 1 งวด

2,240.33

84.91

21.73

1.00

ค ้างชําระ 2-3 งวด

192.20

7.29

3.78

2.00

ค ้างชําระ 4-6 งวด

112.24

4.25

110.68

100.00

ค ้างชําระ 7-12 งวด

70.19

2.66

69.17

100.00

ค ้างชําระมากกว่า 12 งวด

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65

รวม

ร ้อยละ
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Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2011
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

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

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

1,675.67

75.92

16.38

1.00

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
Past due over 12
installments

87.23

3.95

86.52

100.00

21.01

0.95

20.59

100.00

2,207.05

100.00

291.30

13.20

Total

Accounts Receivable- Hire Purchase as of December 31, 2010
Aging of Hire – Purchase
Accounts Receivable

Not exceed one
installment
Past due 2-3 installments

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

%

Allowance for
doubtful debt
(Million Baht)

% Allowance for
doubtful debt

2,240.33

84.91

21.73

1.00

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
Past due over 12
installments
Total

70.19

2.66

69.17

100.00

23.42

0.89

22.99

100.00

2,638.39

100.00

228.34

8.65
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ั
ความเหมาะสมของการตงค่
ั าเผือหนีสงสยจะสู
ญ
บริษัทฯ
ได ้เปลียนแปลงประมาณการทางบั ญชีเกียวกับอั ตราร ้อยละของการตังค่าเผือหนีสงสัยจะ
สูญ เพือใหสอดคล
้
้องกับสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของบริษั ทฯในปั จจุบัน ซึงเป็ นการเปลียนแบบทันทีใน
ไตรมาส 4 เป็ นผลทําให ้ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลดลงจํานวน 35.9 ล ้านบาท สินทรัพย์ภาษี เงินได ้รอตัดบั ญชี
สําหรับปี ปัจจุบันลดลง 7.2 ล ้านบาท และกําไรของปี ปัจจุบันเพิมขึนสุทธิ 28.7 ล ้านบาท
แนวทางในการปรับเกณฑ์การประมาณการค่าเผือหนีสงสัยจะสูญมีรายละเอียดดังต่อไปนี
ั
แนวทางการปร ับเกณฑ์การประมาณการค่าเผือหนีสงสยจะสู
ญ
ั
 เกณฑ์การตงส
ั าํ รองค่าเผือหนีสงสยจะสู
ญของ GL ในปัจจุบ ัน
o แนวทางการตังสํารองค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของ GL ในปั จจุบัน เริมใชกั้ บงบการเงินในปี
2548 โดยอ ้างอิงจากประกาศของ กลต. ที กลต.ชส.(ว) 2/2547 เรือง ความเห็นเกียวกับ
การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธุรกิจ consumer finance ตามทีสมาคมนักบัญชีและ
ผู ้สอบบั ญชีรบ
ั อนุญาตแห่งประเทศไทย ได ้ให ้ความเห็นต่อกลต. ตามหนังสือที สน.
111/2547 เรือง การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของธุรกิจ consumer finance ลงวันที 23
เมษายน 2547


ความไม่สอดคล้องของการตงส
ั ํารอง ก ับสถานการณ์ การดําเนินธุ รกิจในปัจจุบ ัน
o ความไม่สอดคล ้องต่อธรรมชาติของการดําเนินธุรกิจ หลักเกณฑ์การตังสํารองดังกล่าวเป็ น
การพิจารณาถึงลักษณะของธุรกิจ consumer finance โดยทัวไป ซึงค่อนขางจะแตกต่
้
าง
อย่างชัดเจนจากธุรกิจของบริษั ทฯ
เนืองจากธุรกิจให ้เช่าซือรถจักรยานยนต์
มี
รถจั กรยานยนต์ เป็ นหลักประกัน ขณะทีธุรกิจ consumer finance ในความหมายทัวไป จะ
ไม่คํานึงถึงมูลค่าของหลักประกัน นอกจากนันในการติดตามการชําระหนี จะตองเป็
้
นไปตาม
กฎระเบียบของ สคบ. ซึงการควบคุมจะมีผลถึงการกําหนดกรอบเวลา และแนวทางทีจะต ้อง
ปฏิบัตต
ิ อ
่ ลูกหนีในแต่ละระดับการคางชํ
้ าระ
ทําให ้เกณฑ์การตังสํารองในปั จจุบันอาจไม่
สอดคลองกั
้ บแนวปฏิบัต ิต่อลูกหนีในแต่ละระดับของการค ้างชําระ ตามสถานการณ์ทแท
ี จริง
้
ของการดําเนินธุรกิจ เช่น เกณฑ์การตังสํารอง 100% เมือลูกหนีคางชํ
้ าระเกินกว่า 3 งวด
ซึงในความเป็ นจริง บริษัทฯ ยังคงไดรั้ บการชําระค่างวดจากลูกหนี อีกทังในทางปฏิบัต ิ กว่า
ทีจะสามารถยึดหลักประกันเพือดําเนินการประมูลขายได ้นัน ต ้องใช ้เวลากว่า 6 เดือน เป็ น
ต ้น
o ความไม่สอดคล ้องต่อสถานการณ์ของการดําเนินธุรกิจในปั จจุบัน
เนืองจากในช่วง
ระยะเวลาทีผ่านมา บริษั ทฯ มีการขยายสินเชือรถจักรยานยนต์ อย่างรวดเร็วและต่อเนือง
เป็ นเวลาเกือบหนึงปี ซึงส่งผลใหปริมาณลู
้
กหนีมีจํานวนเพิมขึนมากในระยะเวลาอั นสัน ซึง
แนวทางการตังสํารองดังกล่าว ทําให ้เกิดความคลาดเคลือนในการนําเสนอสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ มากกว่าในอดีต และมีแนวโน ้มจะทําให ้เกิดความคลาดเคลือนมากขึน
เรือยๆ ภายใต ้นโยบายการดําเนินธุรกิจทียังคงรักษาระดับการเติบโตอย่างต่อเนือง
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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.

111



แนวทางดําเนินการ
o ระยะเวลา ตามทีคณะกรรมการได ้ติดตามรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวทางการตังสํารอง
หนีสงสัยจะสูญของบริษัทฯ ตังแต่ตนปี
้
2555 คณะกรรมการยังไม่ผลกระทบทีชัดเจน จาก
การตังสํารองทีไม่สอดคลองกั
้ บธรรมชาติของธุรกิจ สําหรับรายงานทางการเงินในไตรมาส
1, 2 และ 3 เนืองจากการเพิมจํานวนการปล่อยสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ตอ
่ เดือนเป็ น
จํ านวนมากนัน ได ้เริมในเดือนพฤษภาคม 2555 ดังนั นการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญ จะเริม
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญประมาณเดือนตุลาคม 2555 (4 เดือนหลังจากการปล่อย
สินเชือจึงจะตังสํารอง 100%) ซึงส่งผลให ้รายงานทางการเงิน ไม่สามารถสะทอนสภาพที
้
แทจริ
้ งของการดําเนินธุรกิจได ้ จึงเห็นควรใหพิ
้ จารณาการปรับเกณฑ์การตังสํารองหนีสงสัย
จะสูญใหม่ สําหรับรายงานทางการเงินในไตรมาส 4 ของปี 2555 เพือใหรายงานทางการ
้
เงินสามารถแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษั ทฯ ได ้ใกล ้เคียงความเป็ นจริงมากทีสุด
o

ศึกษาความเป็ นไปได ้ในการปรับเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบขอมู
้ ลในอดีต 4 ปี ย ้อนหลัง ดังนี
 อั ตราส่วนรอยละการตั
้
งสํารองหนีสงสัยจะสูญต่อลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขาย
ผ่อนชําระ(ตารางที 1)
 อั ตราการสูญเสียเฉลีย

(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: อัตราส่วนร ้อยละการตังสํารองหนีสงสัยจะสูญต่อลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ

2551

2552

2553

2554

2555

(หน่วย : ล้านบาท )
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
ื
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซอและขายผ่
อนชําระ (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
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
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ื
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซอและขายผ่
อนชําระ - 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
% ค่าเผือหนีสงสยั จะสูญ
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%

ตาราง2: อัตราการสูญเสียเฉลีย

อัตราการสู ญเสีย
หนีสูญ
สญั ญาใหม่

161,683,081.15
ม.ค.'55 - ธ.ค.'55
9,348,988,311.50
ต.ค.'52 - ก.ย.'55
1.73%

170,524,951.16
ต.ค.'54 - ก.ย.'55
8,698,487,739.84
ก.ค.'52 - มิ.ย.'55
1.96%

153,551,326.47
ก.ค.'54 - มิ.ย.'55
8,166,387,327.67
เม.ย.'52 - มี.ค.'55
1.88%

148,615,458.47
เม.ย.'54 - มี.ค.'55
8,126,830,461.69
ม.ค.'52 - ธ.ค.'54
1.83%

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.'54 - ธ.ค.'54 ต.ค.'53 - ก.ย.'54 ก.ค.'53 - มิ.ย.'54 เม.ย.'53 - มี.ค.'54 ม.ค.'53 - ธ.ค.'53 ต.ค.'52 - ก.ย.'53 ก.ค.'52 - มิ.ย.'53 เม.ย.'52 - มี.ค.'53 ม.ค.'52 - ธ.ค.'52
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.'51 - ก.ย.'54 ก.ค.'51 - มิ.ย.'54 เม.ย.'51 - มี.ค.'54 ม.ค.'51 - ธ.ค.'53 ต.ค.'50 - ก.ย.'53 ก.ค.'50 - มิ.ย.'53 เม.ย.'50 - มี.ค.'53 ม.ค.'50 - ธ.ค.'52 ต.ค.'49 - ก.ย.'52
1.74%
0.96%
0.92%
0.92%
1.03%
1.17%
1.30%
1.36%
1.31%
อัตราการสูญเสียเฉลีย:
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

2008
(unit : million Baht )
Hire purchase and installment sales receivables (Total)
Allowance for Doubtful Account
Hire purchase and installment sales receivables - Net
% Allowance for Doubtful Account

2009

2010

2011

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

2012
Q2
Q3
2,470.86 2,808.11
272.41 242.53
2,198.45 2,565.58
11.02% 8.64%

Table2: Loss Ratio

Estimate loss ratio
Bad Debt

161,683,081.15 170,524,951.16 153,551,326.47
Jan'12 - Dec'12 Oct'11 - Sep'12 Jul'11 - Jun'12
New contract 9,348,988,311.50 8,698,487,739.84 8,166,387,327.67
Oct'09 - Sep'12 Jul'09 - Jun'12 Apr'09 - Mar'12
1.73%
1.96%
1.88%

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
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
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
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
1.83%
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
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3.06%

o

ศึกษาแนวทางของบริษั ทอืน ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


ตัวอย่าง การตังสํารองเทียบกับปริมาณลูกหนี – สุทธิ 5 ปี ย ้อนหลัง

% การตังค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ



2550

2551

2552

2553

2554

6.17%

5.88%

5.54%

5.47%

5.19%

อั ตราร ้อยละของการตังสํารองในแต่ละระดับชันลูกหนีปี ล่าสุด
ตัวอย่างที 1
% การตังค่าเผือ
1
1
20
50
100
100

ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค ้างชําระ 1 เดือน
ค ้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค ้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค ้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค ้างชําระเกินกว่า 12 เดือน

ตัวอย่างที 2
(หน่วย : ล ้านบาท)
ระยะเวลาค ้างชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค ้างชําระ 1 เดือน
ค ้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค ้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค ้างชําระ 7 - 12 เดือน
ค ้างชําระเกินกว่า 12 เดือน
ลูกหนีดําเนินคดี

2554
9.8
9.81
9.84
37.83
37.83
37.83
37.83

% การตังค่าเผือ
2553
9.97
9.99
9.99
41.09
41.09
41.09
41.09

จากการศึกษาข ้อมูลในอดีตสัดส่วนการตังสํารองเมือเทียบกับปริมาณลูกหนีสุทธิ
5
ปี
ย ้อนหลัง ปรากฏว่าการตังสํารองมีแนวโน ้มจะเพิมขึนในช่วงเวลาทีผ่านมา และมีสัดส่วนสูง
กว่าประมาณการอัตราการสูญเสียมาก อีกทังเมือเปรียบเทียบกับบริษั ทอืนในอุตสาหกรรม
เดียวกัน พบว่าสัดส่วนการตังสํารองของบริษั ทฯ อยูใ่ นระดับทีสูงกว่า ดังนั นการปรับเกณฑ์
การตังสํารองจึงมีความเป็ นไปได ้
o

ศึกษาขอมู
้ ลในอดีต
เพือเป็ นแนวทางในการกําหนดอั ตราการตังสํารองในแต่ละระดับชัน
โดยศึกษาข ้อมูลยอนหลั
้
ง 4 ปี แยกพิจารณาในแต่ละระดับของจํานวนเดือนคงคางของ
้
ปั จจั ยต่อไปนี :
 อั ตราร ้อยละของจํานวนเงินซึงลูกหนีชําระค่างวด
เปรียบเทียบกับค่างวดทีซึง
จะตองชํ
้ าระในงวดนั นๆ ซึงจะแสดงถึงอัตราความเป็ นไปได ้ทีลูกหนีจะยังสามารถ
ชําระเงินได ้ (A)
 อั ตราร ้อยละของรถจักรยานยนต์ย ึดคืนทีจําหน่ายได ้ เทียบกับลูกหนีตามสัญญาเช่า
ซือ สุทธิจากรายได ้เช่าซือทียังไม่ถอ
ื เป็ นรายได ้ (B)
 อั ตราร ้อยละขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย (C)
 อั ตราร ้อยละของเงินทีไดรั้ บจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย เทียบกับมูลหนีคง
ค ้าง (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

% Allowance for Doubtful Account


2008

6.17%

5.88%

2009
5.54%

2010
5.47%

2011
5.19%

The latest percentage for doubtful account provision
Example 1

Not yet due
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue over 12 months

% Allowance for Doubtful Account Provision
1
1
20
50
100
100

Example 2

Not yet due
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 12 months
Overdue over 12 months
Cases on Legal Process

Allowance for Doubtful Account
(%)
2011
2010
9.8
9.97
9.81
9.99
9.84
9.99
37.83
41.09
37.83
41.09
37.83
41.09
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)
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วิธก
ี ารคํานวณอั ตราการตังสํารองฯเบืองต ้น คือ
อั ตราการตังสํารองของแต่ละระดับชัน

=

อั ตราร ้อยละของลูกหนีทีไม่ได ้รับการชําระเงิน – (อั ตรารอยละ
้
ของรถจักรยานยนต์ยด
ึ คืนทีจํ าหน่ายได ้ x อั ตราร ้อยละของเงิน
ทีได ้รับจากการจําหน่ายสินทรัพย์รอการขาย)
(1 - A) – (B x D)

=

ผลจากการศึกษาขอมู
้ ลในอดีต แยกพิจารณาอั ตราการสูญเสียทีเกิดขึนในแต่ละปี (ปี 2011 แบ่งเป็ นรวมทัง
ปี และแบบยกเว ้นไตรมาส 4), แบบผลรวมทัง 4 ปี และ แบบผลรวมทัง 4 ปี แต่ยกเว ้นไตรมาส 4/2011 ผล
เป็ นไปตามตารางดังนี
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

กําหนดช่วงของอั ตราการสูญเสีย ใหสอดคล
้
้องกับแนวทางการดําเนินงานจริง และข ้อมูล
สถิตใิ นอดีต
ซึงการกําหนดระดับช่วงในแต่ละชันจะทําให ้เกิดความยืดหยุน
่ ในการกําหนด
อั ตราการตังสํารอง ให ้ใกล ้เคียงกับพฤติกรรมการคางชํ
้ าระหนีในแต่ละระดับ และลดความผั น
ผวนจากการตังสํารองทีมีตอ
่ งบการเงินได ้
% 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

95

90.00
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

95

90.00
100.00
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o

ลําดับชันแรกจะมีชว่ งกว ้างจาก 0% – 2% เนืองจากเป็ นระดับอั ตราการสูญเสีย ซึง
อยูใ่ นกลุม
่ ลูกหนีทียังไม่ค ้างชําระ พฤติกรรมการชําระหนีในระดับการสูญเสียทียังไม่
เกิน 2% ยังมีโอกาสทีจะชําระหนีสูงมาก ในระดับเดียวกันกับลูกหนีทีไม่มก
ี ารค ้าง
ชําระ
ลําดับชันในกลุม
่ 2% – 5% กําหนดใหมี้ ความช่วงกว ้าง 1% ในแต่ระดับชัน
เนืองจากเป็ นกลุม
่ ทีลูกหนีทีมีสัดส่วนสูง มีระดับการคางชํ
้ าระน ้อยมาก และมีโอกาส
จะไม่ชําระหนีในระดับทีตํา ดังนั นความถีของการกําหนดลําดับชันจึงควรมีมาก เพือ
ลดความผั นผวนของอัตราการตังสํารอง ให ้ใกล ้เคียงกับอัตราทีแท ้จริงมากทีสุด
ลําดับชันในกลุม
่ 5% – 95% กําหนดช่วงกว ้างของแต่ละลําดับชันที 10% ซึงเป็ น
ความกว ้างทีมีความเหมาะสม
ลําดับชันในกลุม
่ ตังแต่ 95% ขึนไป ให ้มีการตังสํารองเต็ม 100%

ข ้อสรุป ผลจากการศึกษาขอมู
้ ลในอดีต ตลอดจนการพิจารณาถึงแนวปฏิบั ตต
ิ อ
่ ลูกหนีในแต่
ระดับชันตามความเป็ นจริง ประมาณการหนีสงสัยจะสูญในแต่ระดับของจํ านวนเดือนคงค ้าง
จากการศึกษาข ้อมูล ย ้อนหลัง 4 ปี และนํ ามาคํานวณตามแนวทางทีไดกล่
้ าวไว ้ขางต
้
้น ทังนี
เลือกใช ้ผลการคํานวณซึง ยกเว ้นช่วงเวลาไตรมาส 4/2555 เนืองจากเป็ นช่วงทีเกิดมหา
อุทกภัยซึงเป็ นเหตุการณ์ไม่ปกติ และมีโอกาสเกิดขึนน ้อยมาก นํามาเปรียบเทียบกับตาราง
กําหนดช่วงอั ตราการสูญเสีย ซึงหากตกอยูใ่ นลําดับชันใด ก็จะใช ้ค่าเฉลียของค่าตําสุด และ
สูงสุดในช่วงชันดังกล่าว นํามากําหนดเป็ นอัตราการตังสํารองในระดับชันนัน














ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ - ผลจากการคํานวณคือ ร ้อยละ 1.78 ดังนั นจึงอยูใ่ นช่วงชัน
ร ้อยละ 0 – 2 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่าตําสุดและ
สูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 1%
ค ้างชําระ 1 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ รอยละ
้
12.99 ดังนั นจึงอยูใ่ นช่วงชัน
ร ้อยละ 5 – 15 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่าตําสุดและ
สูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 10%
ค ้างชําระ 2 - 3 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ ร ้อยละ 21.17 ดังนั นจึงอยูใ่ นช่วง
ชัน ร ้อยละ 15 – 25 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่าตําสุด
และสูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 20%
ค ้างชําระ 4 - 6 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ รอยละ
้
37.96 ดังนั นจึงอยูใ่ นช่วง
ชัน ร ้อยละ 35 – 45 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่าตําสุด
และสูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 40%
ค ้างชําระ 7 - 9 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ รอยละ
้
56.88 ดังนั นจึงอยูใ่ นช่วง
ชัน ร ้อยละ 55 – 65 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่าตําสุด
และสูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 60%
ค ้างชําระ 10 - 12 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ รอยละ
้
75.35 ดังนั นจึงอยู่
ในช่วงชัน ร ้อยละ 75 – 85 ดังนั นจึงกําหนดอั ตราการตังสํารองจากค่าเฉลียของค่า
ตําสุดและสูงสุดในช่วงดังกล่าว คือ 80%
ค ้างชําระเกินกว่า 12 เดือน - ผลจากการคํานวณคือ รอยละ
้
91.04 แต่กําหนดให ้
ตังสํารองรอยละ
้
100 สําหรับลูกหนีทีคางชํ
้ าระตังแต่ระดับนีขึนไป
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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%

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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อั ตราการตังสํารองใหม่จะเป็ นไปตามตาราง

ระยะเวลาค ้างชําระ
ยังไม่ถงึ กําหนดชําระ
ค ้างชําระ 1 เดือน
ค ้างชําระ 2 - 3 เดือน
ค ้างชําระ 4 - 6 เดือน
ค ้างชําระ 7 - 9 เดือน
ค ้างชําระ 10 - 12 เดือน
ค ้างชําระเกินกว่า 12 เดือน

อัตราการตังสํารอง (รอยละ)
้
– เดิม
1
1
2
100
100
100
100

อัตราการตังสํารอง (รอยละ)
้
– ใหม่
1
10
20
40
60
80
100

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีตังเพิมหรือลด จะถูกบั นทึกเป็ นค่าใช ้จ่ายในระหว่างงวดในงบกําไรขาดทุน
และบริษั ทฯ จะตัดจําหน่ายลูกหนีเป็ นหนีสูญ เมือลูกหนีดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การตัดจําหน่ายหนี
สูญของกฎหมายภาษีอากร ซึงจะมีผลทําให ้ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญลดลง และหากมีกรณีทมี
ี หนีสูญรับคืน จะ
ถือเป็ นรายได ้ในงบกําไรขาดทุน



Current
Overdue 1
Overdue 2-3
Overdue 4-6
Overdue 7-9
Overdue 10-12
Overdue 13++

ั
ผลกระทบจากการปร ับเกณฑ์การประมาณการค่าเผือหนีสงสยจะสู
ญ
ยอดคงเหลือลูกหนี
%สํา รองหนี
สํา รองหนีสงสยั จะสู ญ
ณ 31 ธ.ค. 55
สงสยั จะสูญ (เดิม)
(เดิม)
2,604,418,220.76
1%
26,044,183.82
185,488,778.38
1%
1,854,888.15
196,973,280.28
2%
3,939,465.45
117,784,030.45
100%
117,784,030.45
37,709,294.52
100%
37,709,294.61
10,571,186.03
100%
10,571,186.03
12,763,959.78
100%
12,529,150.58
3,165,708,750.20
210,432,199.09

%สํารองหนี
สํารองหนีสงสยั จะสู ญ
สงสยั จะสู ญ (ใหม่)
(ใหม่)
1%
26,044,182.21
10%
18,548,877.84
20%
39,394,656.06
40%
47,108,941.51
60%
22,616,795.20
80%
8,441,073.33
100%
12,388,855.63
174,543,381.77

ผลการเปลียนแปลง
สุ ทธิ
(1.61)
16,693,989.69
35,455,190.61
(70,675,088.94)
(15,092,499.41)
(2,130,112.70)
(140,294.95)
(35,888,817.32)
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The new provision for allowance for doubtful account criteria will be as follow :

Overdue (months)
Not yet due
Overdue 1 month
Overdue 2 - 3 months
Overdue 4 - 6 months
Overdue 7 - 9 months
Overdue 10 - 12 months
Overdue over 12 months

Allowance for Doubtful Account
(%) - Existing
1
1
2
100
100
100
100

Allowance for Doubtful Account
(%) - New
1
10
20
40
60
80
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.



Current
Overdue 1
Overdue 2-3
Overdue 4-6
Overdue 7-9
Overdue 10-12
Overdue 13++

Effect from changing of criteria for allowance for doubtful account provision
Outstanding AR
as of 31 Dec'12
2,604,418,220.76
185,488,778.38
196,973,280.28
117,784,030.45
37,709,294.52
10,571,186.03
12,763,959.78
3,165,708,750.20

%Allowance
(Old)
1%
1%
2%
100%
100%
100%
100%

Allowance
(Old)
26,044,183.82
1,854,888.15
3,939,465.45
117,784,030.45
37,709,294.61
10,571,186.03
12,529,150.58
210,432,199.09

%Allowance
(New)
1%
10%
20%
40%
60%
80%
100%

Allowance
(New)
26,044,182.21
18,548,877.84
39,394,656.06
47,108,941.51
22,616,795.20
8,441,073.33
12,388,855.63
174,543,381.77

Net Change
(1.61)
16,693,989.69
35,455,190.61
(70,675,088.94)
(15,092,499.41)
(2,130,112.70)
(140,294.95)
(35,888,817.32)
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ิ
หนีสน
ณ สินปี 2554 บริษั ทมีหนีสินรวมเป็ นจํ านวน 983.28 ล ้านบาท ลดลงจากสินปี 2553 ซึงมีหนีสินรวม
เท่ากับ 1,657.93 ล ้านบาทเป็ นจํ านวน 674.65 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 40.69 เนืองจากบริษั ทมี
การชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาวของสถาบั นการเงินอย่างต่อเนืองจนกระทังครบเต็มจํานวนแลวบางวงเงิ
้
น
ประกอบกับการขยายสินเชือใหม่ในอั ตราทีตําลง ทําให ้มีการกู ้เงินจากวงเงินสินเชือใหม่น ้อยลง
ณ สินปี 2555 บริษัทมีหนีสินรวมเป็ นจํานวน 1,894.46 ล ้านบาท เพิมขึนจากสินปี 2554 ซึงมีหนีสิน
รวมเท่ากับ 983.28 ล ้านบาทเป็ นจํานวน 911.19 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
92.67 เนืองจากมีการ
ขยายธุรกิจให ้สินเชือเช่าซือรถจั กรยานยนต์ อย่างรวดเร็วและต่อเนือง ตังแต่ไตรมาส 2 จนตลอดทังปี ทําให ้
มีการเบิกใช ้วงเงินสินเชือระยะยาวอย่างต่อเนือง

สว่ นของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ณ สินปี 2554 ส่วนของผู ้ถือหุนเท่
้ ากับ 1,349.48 ล ้านบาท ประกอบดวยทุ
้
นทีออกและชําระแลว้
ื ้นสามั ญ 2.01 ลาน
เท่ากับ 311.61 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 293.66 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
้
บาท เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น (จากการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ครังสุดท ้าย ณ. วั นที 30 ธันวาคม
2554 แต่ยงั ไม่ไดจดทะเบี
้
ยนเพิมทุน) 149.50 ล ้านบาท และกําไรสะสม 592.70 ล ้านบาท โดยรวมส่วน
ของผู ้ถือหุ ้นเพิมขึนจากปี 2553 เป็ นจํานวน 338.92 ลานบาทหรื
้
อเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
33.54 เป็ นผลมา
จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 129.92 ล ้านบาท โดยทําให ้ทุนทีออกและชําระแลวเพิ
้ มขึน 29.52
ล ้านบาท และทําใหส่้ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามั ญเพิมขึน 100.40 ล ้านบาท นอกจากนั นยังเป็ นผลมาจากกําไร
สะสมทีเพิมขึน 60.79 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 215.08 ล ้านบาท หักออกดวยเงิ
้
นปั นผลจ่า ยสําหรับผล
ประกอบการในปี 2553 และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการดําเนินงานในครึงปี แรกของปี 2554 จํานวน
รวมทังสิน 154.29 ล ้านบาท
ณ สินปี 2555 ส่วนของผู ้ถือหุนเท่
้ ากับ 1,584.92 ล ้านบาท ประกอบดวยทุ
้
นทีออกและชําระแลว้
ื ้นสามั ญ 2.22 ลาน
เท่ากับ 344.86 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 414.92 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
้
บาท เงินรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น (จากการใชสิ้ ทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครังแรก ณ. วั นที 28 ธันวาคม
2555 แต่ยงั ไม่ไดจดทะเบี
้
ยนเพิมทุน) 19.64 ล ้านบาท ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช ้หุนเป็
้ นเกณฑ์ 0.86 ล ้าน
บาท และกําไรสะสม 802.41 ล ้านบาท โดยรวมส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิมขึนจากปี 2554 เป็ นจํานวน 235.44
ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นรอยละ
้
17.45 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
152.51 ล ้านบาท โดยทําใหทุ
้ นทีออกและชําระแล ้วเพิมขึน 33.26 ล ้านบาท และทําให ้ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
สามัญเพิมขึน 119.25 ล ้านบาท นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมทีเพิมขึนจากกําไรสุทธิ 353.24
ล ้านบาท หักออกดวยเงิ
้
นปั นผลจ่ายสําหรับผลประกอบการในปี 2554 และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการ
ดําเนินงานในครึงปี แรกของปี 2555 จํานวนรวมทังสิน 143.53 ล ้านบาท
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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 sharebased 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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สภาพคล่อง
สําหรับปี 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํ านวน 670.98 ล ้านบาท โดยเป็ นกําไร
สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินจํ านวน 762.10 ล ้านบาท และมี
ิ รอการขายเพิมขึน 130.14 ล ้านบาท
ลูกหนีเช่าซือรถจักรยานยนต์ลดลง 288.94 ล ้านบาท และทรัพย์สน
้ไปในกิ
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช
จกรรมลงทุนจํ านวน 1.54 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือสินทรัพย์ถาวร 6.67
้
ล ้านบาท และมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 5.20 ล ้านบาท บริษั ทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรม
จั ดหาเงินจํานวน 482.35 ล ้านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากเงินกู ้ระยะยาว 365 ล ้านบาท ชําระคืนเงินกู ้ยืม
ระยะยาว 898.27 ล ้านบาท เงินกู ้ยืมระยะสันตลอดจนเงินเบิกเกินบั ญชียังลดลงอีก 72.92 ล ้านบาท มีเงินสด
ื ้นสามั ญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 129.91 ล ้านบาท และเงินสดรับล่วงหน ้าค่าหุ ้น
รับจากการใช ้สิทธิซอหุ
้สิ
(จากการใช ทธิครังสุดท ้ายแต่ยงั ไม่ไดจดทะเบี
้
ยน) 148.21 ล ้านบาท นอกจากนียังมีการจ่ายปั นผล
154.29 ล ้านบาท ทําให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2554 เพิมขึนสุทธิ 187.09 ลานบาท
้
ส่งผล
ให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี มีจํานวน 187.96 ล ้านบาท
สําหรับปี 2555 บริษั ทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนินงานจํ านวน 880.95 ล ้านบาท โดยเป็ น
กําไรสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินจํานวน 718.97 ล ้านบาท และ
ิ รอการขายเพิมขึน 148.37 ล ้าน
มีลก
ู หนีเช่าซือรถจั กรยานยนต์เพิมขึน 1,260.81 ล ้านบาท และทรัพย์สน
บาท บริษัทมีเงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 65.09 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือสินทรัพย์ถาวร
8 ล ้านบาท ชําระค่าหุ ้นเพิมทุนในบริษัทย่อย 18.44 ล ้านบาท และเป็ นดอกเบียรับ 1.72 ล ้านบาท บริษัทมี
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจํ านวน 768.97 ล ้านบาท โดยเป็ นเงินสดรับจากเงินกู ้ระยะยาว 1,830 ล ้าน
บาท ชําระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว 992.36 ล ้านบาท เงินกูยื้ มระยะสันตลอดจนเงินเบิกเกินบั ญชีเพิมขึน 50 ล ้าน
ื ้นสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 3.01 ล ้านบาท และเงินสดรับล่วงหน ้า
บาท มีเงินสดรับจากการใช ้สิทธิซอหุ
ค่าหุ ้น (จากการใช ้สิทธิครังสุดท ้ายแต่ยงั ไม่ไดจดทะเบี
้
ยน) 19.58 ล ้านบาท นอกจากนียังมีการจ่ายปั นผล
143.53 ล ้านบาท ทําให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี 2555 ลดลงสุทธิ 177.06 ลานบาท
้
ส่งผล
ให ้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี มีจํานวน 10.89 ล ้านบาท
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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 longterm 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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โครงสร้างเงินทุน
โครงสร ้างเงินทุนของบริษั ท ณ สิน ปี 2555, 2554 และ 2553 บริษัทมีอัตราส่วนหนีสินต่อส่วน
ของผู ้ถือหุ ้นเป็ น 1.20 เท่า, 0.72 เท่า, 1.62 เท่า ตามลําดับ อั ตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นเพิมขึน
้
ในปี 2555 จากการเบิกใชวงเงิ
นสินเชือระยะยาวอย่างต่อเนือง เพือใช ้ในการขยายธุรกิจสินเชือเช่าซือ
จั กรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงินทุน ดังนี
1.

การกู ้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิมขึน ไดแก่
้
เงินเบิกเกินบั ญชี ตัวสัญญาใช ้เงิน
และเงินกู ้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
ซึงใช ้เงินคืนเป็ นงวดๆ
โดยมีอัตราดอกเบียลอยตัว
ใกล ้เคียงกับ MLR และบางส่วนเป็ นดอกเบียคงที 6.60 – 6.85 ต่อปี บริษั ทมีหนีสินเพิมขึน
จาก 983.28 ล ้านบาท ในปี 2554 เป็ น 1,894.46 ล ้านบาท ณ. สินปี 2555 โดยเพิมขึน
911.19 ล ้านบาท คิดเป็ นรอยละ
้
92.67

2. การเพิมขึนของแหล่งเงินทุนภายใน ในส่วนของผู ้ถือหุ ้นสําหรับปี 2555 ส่วนของผู ้ถือหุน้
เพิมขึนจาก 1,349.48 ล ้านบาท ในปี 2554 เป็ น 1,584.92 ล ้านบาท โดยเพิมขึน 235.44
ล ้านบาท คิดเป็ นรอยละ
้
17.45 โดยทุนทีออกและชําระแลวเพิ
้ มขึน 33.26 ล ้านบาท และ
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญเพิมขึน 121.27 ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
และกําไรสะสมทีเพิมขึน 209.71 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ 353.24 ล ้านบาท หักออกดวยเงิ
้
น
ปั นผลจ่ายสําหรับผลประกอบการในปี
2554
และเงินปั นผลระหว่างกาลของผลการ
ดําเนินงานในครึงปี แรกของปี 2555 จํานวนรวมทังสิน 143.53 ล ้านบาท
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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 longterm 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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รายงานความรบ
ั ผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษั ท กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน)
ทางการเงินทีปรากฎในรายงานประจําปี
รับรองทัวไปในประเทศไทย

เป็ นผู ้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศ

ึ นที
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทําขึนตามมาตรฐานการบั ญชีซงเป็

โดยเลือกใช ้นโยบายบั ญชีทเหมาะสม
ี

ตลอดจนการประมาณการทีผ่านการ

พิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคล ้องกับความเป็ นจริงในการดําเนินธุรกิจ นอกจากนันยังมีการเปิ ดเผยขอมู
้ ล
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคํานึงถึงข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ งบการเงินดังกล่าวได ้ผ่านการตรวจสอบ
และให ้ความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขจากผู ้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตทีเป็ นอิสระ

เพือใหข้ ้อมูลทางบั ญชีมีความถูกตอง
้
ดําเนินงาน

ครบถ ้วน

เพียงพอ

และเพือป้ องกันความเสียงจากการ

คณะกรรมการไดจั้ ดให ้มีระบบควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ

โดยได ้แต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึงประกอบดวยคณะกรรมการอิ
้
สระ เป็ นผู ้ดูแลรับผิดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน
และระบบการควบคุมภายใน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงไว
้
้ในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึงอยูใ่ นรายงานประจําปี ฉบับนี

คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน ณ. วั นที 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จํ ากัด
(มหาชน) สามารถให ้ขอมู
้ ลทางการเงินทีมีความโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนผู ้มีสว่ นได ้
เสียฝ่ ายต่างๆ

คณะกรรมการ
บริษ ัท กรุป
๊ ลีส จําก ัด (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
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บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุ้นของบริษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย ซึง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที ธันวาคม 55 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สินสุ ดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีทีสําคัญและหมายเหตุเรืองอืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริหารพิจารณาว่าจําเป็ น
เพือให้สามารถจัดทํางบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้ม าซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงิน
และการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ น วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึง
รวมถึงการประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสียงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร
รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
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ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที ธันวาคม 55 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สินสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะ
ของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน

พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4521
บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
กรุ งเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2556
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
สิ นทรัพย์รอการขาย
เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
จากกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระทีถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึงปี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2555

2554

6

14,360,790

10,891,968

187,955,970

7
8

1,493,368,747
18,624,090

1,493,368,747
18,624,090

676,415,286
15,415,888

16
16, 30
10

20,544,438
34,143,984
125,921,655
1,706,963,704

39,850,184
125,921,655
1,688,656,644

54,475,675
934,262,819

11
12

310,788
-

310,788
18,684,970

306,830
-

7
13
14

1,637,939,369
55,823,928
40,257,819
41,805,932
1,776,137,836
3,483,101,540

1,637,939,369
55,823,928
40,257,819
37,703,449
1,790,720,323
3,479,376,967

1,239,334,039
56,295,628
65,509,469
37,043,005
1,398,488,971
2,332,751,790
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีสิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีค่าเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
ประมาณการหนีสิ นระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซื อ
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2555

2555

15

50,000,000
14,421,800
887,946,667
30,528,958
12,675,873
23,993,624
17,338,372
1,036,905,294

50,000,000
14,421,800
887,946,667
30,221,840
12,675,873
23,639,873
17,170,693
1,036,076,746

3,304,715
694,953,333
46,019,450
7,270,559
6,441,316
21,557,180
779,546,553

17

834,010,000

834,010,000

189,366,667

18

2,774,260
2,315,889
19,284,106
858,384,255
1,895,289,549

2,774,260
2,315,889
19,284,106
858,384,255
1,894,461,001

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

17

14

2554
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 114,078,527 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2554: หุน้ สามัญ 86,300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 68,972,781 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท
(2554: หุน้ สามัญ 62,321,196 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุน้ สามัญ
ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีสิ นและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

19

19
20
20

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

570,392,635

570,392,635

431,500,000

344,863,905
414,923,758
19,635,888
2,221,627
861,605
(1,242,764)

344,863,905
414,923,758
19,635,888
2,221,627
861,605
-

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

57,039,263
749,508,709
1,587,811,991
3,483,101,540
0

57,039,263
745,369,920
1,584,915,966
3,479,376,967
0

43,150,000
549,549,324
1,349,476,787
2,332,751,790
0
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ดอกผลเช่าซื อ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

7

17
14

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2554

837,220,599
120,442,900
957,663,499

837,220,599
115,081,169
952,301,768

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

249,372,946
45,252,879
140,250,897
434,876,722
522,786,777
(63,004,080)
459,782,697
(102,401,329)
357,381,368

248,457,122
45,252,879
140,250,897
433,960,898
518,340,870
(63,004,080)
455,336,790
(102,094,211)
353,242,579

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

-1,242,764
(1,242,764)

-

-

356,138,604

353,242,579

215,077,585

5.19
68,905,724

5.13
68,905,724

3.65
58,926,163

4.99
71,638,098

4.93
71,638,341

3.52
61,155,469
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555
.

ข้ อมูลทัวไป

.

ข้ อมูลทัวไปของบริษัทฯ
บริ ษ ทั กรุ๊ ป ลีส จํากัด (มหาชน) (“บริ ษ ัทฯ”) จัด ตังขึนเป็ นบริ ษ ัทมหาชนและมี ภู มิ ล าํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษ ทั ฯคือ การให้ บริ การสิ นเชือเช่าซื อรถจักรยานยนต์ โดยมี ทีอยู่
ตามที จดทะเบี ย นอยู่ ที เลขที ซอย ถนนเทศบาลนิ มิ ต รใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุ จ ัก ร
กรุ งเทพมหานคร
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตังในประเทศสิ ง คโปร์ ) และ
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลดิงส์ จํากัด (จัดตังในประเทศไทย) ซึ งถื อ หุ้นของบริ ษ ทั ฯในอัตราร้ อ ยละ
39.74 และ 21.35 ตามลําดับ โดยมี Wedge Holdings Co., Ltd. (จัดตังในประเทศญีปุ่ น) เป็ น
บริ ษทั ใหญ่ของบริ ษทั ฯ

1.2 การซือหุ้นสามัญของ Group Lease Holding Pte. Ltd.
เมือวันที 28 มีนาคม 2555 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิการเข้าซือหุ้นสามัญของ
บริ ษ ทั Group Lease Holding Pte. Ltd. จากกิจการทีเกียวข้อ งกันแห่ ง หนึง บริ ษ ทั Group Lease
Holding Pte. Ltd. เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนในประเทศสิ งคโปร์ ธุรกิจหลักคือ การลงทุนในหุ้นของ
บริ ษทั อืน โดยมีรายละเอียดการทําสัญญาซือขายดังนี
1) บริ ษ ัท ฯ และผู ้ข ายได้ร่ ว มลงนามในสั ญญาซื อขายในวัน ที 28 มี น าคม 2555 บริ ษัท ฯมี
วัตถุประสงค์ทีจะซื อหุ้นสามัญทังหมดของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จํานวน 100 หุ้น
ตามมูลค่าทางบัญชี คิดเป็ นร้ อ ยละ 100 ของหุ้ นทีออกและเรี ย กชําระแล้ว ซึ งคิดเป็ นมู ล ค่ า
กิจการรวมทังสิ น 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์
2) บริ ษทั ฯตกลงจ่ายชําระค่าหุ้นร้อยละ 100 ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. จํานวน 100 หุ้น
ราคาหุ้นละ 100 เหรี ยญสิ งคโปร์ คิดเป็ นเงิน 10,000 เหรี ยญสิ งคโปร์ เมือวันที 5 เมษายน 2555
โดยชําระเงินให้แก่ผูข้ ายในวันทีธุรกรรมเสร็จสิ น
มู ลค่าสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. ณ วันทีลงทุน ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี
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(หน่วย: พันบาท)
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์อืน
รวมสินทรัพย์
หนีสิน
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิน
สินทรัพย์ สุทธิ ณ วันซือกิจการ
สัดส่ วนการลงทุนของบริ ษทั ฯ (ร้อยละ)
สินทรัพย์ สุทธิในสัดส่ วนการลงทุนของบริษัทฯ
ส่ วนของราคาซือทีสู งกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
เงินสดจ่ายสุ ทธิจากการซือเงินลงทุนบริษัทย่ อย

79
79
43
43
36
100
36
208
244

บริ ษทั ฯบันทึกสิ นทรัพย์สุทธิตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันทีซือกิจการ เนืองจากสิ นทรั พ ย์และหนีสิ น
ส่ วนใหญ่ของ Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็ นสิ นทรั พ ย์และหนีสิ นทางการเงิ นซึ งมี มู ล ค่า
ยุติธรรมใกล้เ คีย งกับมูลค่าตามบัญชี บริ ษ ทั ฯได้พิ จารณาตัดจําหน่ายส่ วนของราคาซื อทีสู ง กว่า
สิ นทรั พ ย์สุ ท ธิ เ ป็ น ค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จรวมเนื องจากบริ ษ ัทฯคาดว่าส่ วนต่า ง
ดังกล่าวจะไม่เกิดประโยชน์ในอนาคต
2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นีจัด ทําขึนตามมาตรฐานบัญชีที กําหนดในพระราชบัญ ญัติวิช าชีพ บัญชี พ.ศ. 2547
ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรื องภาษีเงินได้ ซึงบริ ษทั ฯถือปฏิบตั ิกอ่ นวันทีมีผลบังคับใช้
การแสดงรายการในงบการเงินเป็ นไปตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิจการค้าลงวันที
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ างอื นในนโยบายการ
บัญชี
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมสําหรับปี 2555 ได้จดั ทําขึนเป็ นครั งแรกโดยรวมงบการเงิ นของบริ ษ ทั
กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย โดยในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษ ทั ฯได้ซื อเงิ นลงทุนใน
หุ้นสามัญของบริ ษ ทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ซึ งเป็ นบริ ษ ทั ย่ อ ยในประเทศสิ ง คโปร์
งบการเงินรวมนีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ย่อย ณ วันที 1 ธันวาคม 5 และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริ ษทั ย่อยตังแต่วนั ทีซือเงินลงทุนจนถึงวันที 1 ธันวาคม 5
ดังนี

สถานที
จดทะเบียน
ชื อบริ ษทั
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิ งคโปร์

อัตราร้อยละของ
การถื อหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2554
ลักษณะของธุ รกิ จ
100
ธุ รกิ จจัดการเงินลงทุนอื น

ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตังแต่วนั ทีบริ ษ ทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญเช่นเดีย วกันกับของ
บริ ษทั ฯ
ง) สิ นทรัพย์และหนีสิ นตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึงจัดตังในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ น
บาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลง
ค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลียรายเดือ น ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่า
ดัง กล่ า วได้ แ สดงไว้เ ป็ นรายการ “ผลต่ า งจากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที เป็ นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ย รายการค้าระหว่างกันทีมี ส าระสํ าคัญได้ถู กตัด
ออกจากงบการเงินรวมนีแล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ
ของบริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อ สาธารณะ โดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษ ทั
ย่อย ตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ทียังไม่มผี ลบังคับใช้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ งมีผ ลบัง คับ
ใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที มกราคม
ตามรายละเอียดข้างล่างนี
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 12
ฉบับที 20 (ปรับปรุง

ภาษีเงินได้
) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อ มู ล
เกียวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที 21 (ปรับปรุง ) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที
ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 10
ความช่วยเหลือ จากรั ฐบาล - กรณี ทีไม่ มี ความเกียวข้อ งอย่ าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที 21
ภาษี เ งิ นได้ - การได้รั บ ประโยชน์จากสิ นทรั พ ย์ทีไม่ ไ ด้คิ ด
ค่าเสื อมราคาทีตีราคาใหม่
ฉบับที 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี ยนแปลงสถานภาพทางภาษี ของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯได้นาํ มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 มาถื อ ปฏิบตั ิก่อ นกําหนด นอกจากนี
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่ามาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสํ าคัญต่อ
งบการเงินเมือนํามาถือปฏิบตั ิ
นอกจากนี สภาวิชาชีพ บัญชีไ ด้อ อกประกาศสภาวิชาชีพ บัญชี ฉบับที 30/ 5 – 34/2555 ซึ งลง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือวันที 17 มกราคม 2556 ให้ใช้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีและการตี ความ
มาตรฐานการบัญชี ดังต่อไปนี
วันทีมีผลบังคับใช้
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรับโอนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
1 มกราคม
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 4
การประเมิ นว่าข้อ ตกลงประกอบด้วยสั ญญา 1 มกราคม 2557
เช่าหรื อไม่
ฉบับที
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
1 มกราคม 2557
ฉบับที
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
1 มกราคม 2557
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ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่าแนวปฏิบตั ิทางบัญชีเกียวกับการโอนและการรั บโอน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที การตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที 4 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 12 ไม่ เ กียวเนืองกับธุ ร กิจ
ของบริ ษทั ฯ ส่ วนการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 1 อยู่ระหว่างการประเมิ นผล
กระทบต่องบการเงินในปี ทีเริ มใช้ ซึงยังไม่สามารถสรุ ปผลได้ในขณะนี
4.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก)

รายได้ดอกผลเช่าซือ
บริ ษทั ฯรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซือโดยการปันส่ วนดอกผลเช่าซือตลอดระยะเวลาของสั ญญา
ตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง โดยจะรับรู้ในวันทีถึงกําหนดชําระค่างวด ไม่ ว่าจะเก็บเงิ นได้
หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะหยุดรับรู้รายได้เมือลูกหนีค้างชําระค่างวดเกินกว่า 4 งวด

ข)

รายได้จากค่าปรับล่าช้า
รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็ นรายได้ตามจํานวนทีได้รับจริ ง

ค)

รายได้ค่าธรรมเนียมอืน
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าซือรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ง)

ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง

4.

การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ก)

ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ทีดอกเบียได้คิดรวมอยู่ ในตัวเงิ นจ่าย
แล้ว ดอกเบียนันจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลียเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัวเงินนัน

ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซือ
บริ ษทั ฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริ มแรกทีเกิดขึนจากการให้
เช่าซือสําหรับสัญญาเช่าซือทีทําขึนตังแต่วนั ที มกราคม 2551 โดยการปั นส่ วนทยอยรั บรู้
ตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ งและแสดงหักจากรายได้ดอกเบียตลอดอายุ ของสั ญญาเช่าซื อ
และสําหรับสัญญาเช่าซือทีทําขึนก่อนวันที มกราคม 1 บริ ษทั ฯรั บรู้ เ ป็ นค่าใช้จ่ายทันที
ทีเกิดรายการ
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รายได้ดอกเบียจากการให้เช่าซือรอตัดบัญชีแสดงสุ ทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง
ทีเกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ
4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสันทีมี
สภาพคล่องสู ง ซึงถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่ เ กิน เดือ น นับจากวันทีได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.

ลูกหนีและค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระแสดงด้วยจํานวนหนีคงเหลือตามสัญญาหักด้วยดอกผล
เช่าซือและดอกเบียทียังไม่ถือเป็ นรายได้และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
บริ ษทั ฯตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนีเช่าซือตามผลขาดทุน โดยประมาณทีอาจจะเก็บเงิ น
จากลูกหนีไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนั ของลูกหนีคงค้าง ความสามารถในการชําระหนี
ของลูกหนี ประสบการณ์และข้อมูลความเสี ยหายทีเกิดขึนจริ งในอดีต

4.

สินทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซึงได้ยึดมาจากลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ และได้แสดงไว้
ในราคาทุน (ซึงส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดทีค้างชําระสุ ทธิ ) หรื อ มู ล ค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะขายได้
แล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า โดยการตังค่าเผือการลดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ทียึดคืน

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริ ษทั ฯจะ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสือมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์แสดงมู ล ค่าตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื อมราคา
สะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของ
สิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังต่อไปนี
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสถานทีเช่า
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สํานักงาน
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คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ และยานพาหนะคํานวณค่ าเสื อมราคาตามวิธี ผ ลรวมจํา นวนปี ตาม
ระยะเวลา 3 - 5 ปี
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ค่าเสื อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน
บริ ษทั ฯตัดรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้
รั บประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ ายสิ นทรั พ ย์ รายการผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รั บจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์
กับมูลค่ าตามบัญชีของสิ นทรั พย์นน)
ั จะรั บรู้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษ ัทฯตัดรายการ
สิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมี อ าํ นาจควบคุม บริ ษ ทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที มี สิ ทธิ อ อกเสี ย ง
โดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม ซึ งทําให้ มี อิ ทธิ พ ลอย่ างเป็ นสาระสํ าคัญต่อ บริ ษ ทั ฯ ผู ้บริ ห ารสํ าคัญ
กรรมการหรื อ พนักงานของบริ ษ ทั ฯทีมี อ าํ นาจในการวางแผนและควบคุ ม การดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ
4.9 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่ ง ชีของการด้อ ย
ค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ทีไม่ มี ตวั ตนอื นของบริ ษ ทั ฯหรื อ ไม่ หากมี ข้อ บ่ง ชี
ของการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประมาณมูลค่าทีคาดว่าจะได้รั บคืนของสิ นทรั พ ย์
หากพบว่า ราคาตามบัญชีข องสิ นทรั พ ย์นนมี
ั มู ล ค่าสู ง กว่า มู ล ค่า ทีคาดว่าจะได้รั บคืน แสดงว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะลดมูล ค่าของสิ นทรั พ ย์ล งให้ เ ท่ากับมู ล ค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพ ย์
หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า ในการประเมิ นมู ล ค่าจากการใช้สิ นทรั พ ย์
บริ ษทั ฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพ ย์และคํานวณคิด
ลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนภาษีทีสะท้อนถึงการประเมินความเสี ยงในสภาพตลาด
ปั จจุ บนั ของเงิ นสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ น ทรั พ ย์ทีกําลัง
พิ จ ารณาอยู่ ในการประเมิ น มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในการขาย บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ย
ใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรั พ ย์ ซึ งสะท้อ นถึ ง จํานวนเงิ นที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ห ักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่าย
นันผูซ้ ือกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี ยนและสามารถต่อ รองราคากันได้อ ย่ าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.10 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุนประกันสั ง คมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื อเกิด
รายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึ งประกอบด้วยเงิ นทีพนักงานจ่าย
สะสมและเงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือ น สิ นทรั พ ย์ของกองทุนสํ ารองเลี ยงชีพ ได้แยก
ออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่าย
ในปี ทีเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ ายบริ ห ารได้ทาํ การประเมิ น
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ งหลักการประมาณการดัง กล่ าวต้อ งใช้ข้อ
สมมติทีหลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกียวกับอัตราคิดลด อัตราการขึนเงิ นเดือ นในอนาคต อัตรา
การเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกําไรหรื อ ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรั บโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนักงานจะรั บรู้ ทนั ทีในกําไรหรื อ
ขาดทุน
หนีสิ นของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มู ล ค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดี ตทียัง ไม่ ไ ด้รั บรู้ และผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทียังไม่ได้รับรู้
4.11 การจ่ายโดยใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์ทีชําระด้วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซื อหุ้น
โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิ ทธิซือหุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
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ในการประมาณมูลค่ายุ ติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ดงั กล่ าว ต้อ งใช้ดุล พิ นิจในการ
วัดมูลค่า รวมทังสมมติฐานต่างๆทีเหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิ ซื อหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น
และอัตราเงินปันผล เป็ นต้น
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรั พ ย์และหนีสิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษี ของสิ นทรั พ ย์และ
หนีสิ นทีเกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้ สิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชีสํ าหรั บผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ห ักภาษี
รวมทังผลขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ทีบริ ษ ทั ฯจะมี
กําไรทางภาษี ในอนาคตเพี ย งพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ห ักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ว่าบริ ษ ทั ฯ
จะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมา
ใช้ประโยชน์
บริ ษ ทั ฯจะบันทึกภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชีโ ดยตรงไปยัง ส่ วนของผู ้ถื อ หุ้ นหากภาษี ทีเกิดขึ น
เกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
4.13 ประมาณการหนีสิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชีเ มื อภาระผู กพันซึ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึนแล้วและมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษ ทั ฯจะเสี ย ทรั พ ยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนัน
ได้อย่างน่าเชือถือ
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5.

การใช้ ดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจ
และการประมาณในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดัง กล่ าวนี
ส่ ง ผลกระทบต่ อ จํานวนเงิ นที แสดงในงบการเงิ น และต่อ ข้อ มู ล ทีแสดงในหมายเหตุป ระกอบ
งบการเงิน ผลทีเกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีทีสําคัญดังนี

5.1 สัญญาเช่ า
ในการพิ จ ารณาประเภทของสั ญญาเช่ าว่าเป็ นสั ญญาเช่า ดําเนินงานหรื อ สั ญ ญาเช่าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ ห ารได้ใช้ดุ ลยพิ นิจ ในการประเมิ นเงื อนไขและรายละเอี ย ดของสั ญ ญาเพื อพิ จารณาว่า
บริ ษทั ฯได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจะประมาณอัตราค่าเผื อหนีสงสั ย จะ
สู ญของลูกหนีแต่ละอายุ โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี ยง
ของลูกหนี ลักษณะของหลักประกัน และผลเสี ยหายทีเกิดขึนจริ ง จากลู กหนีในอดีต โดยยึ ดหลัก
ความระมัดระวังเป็ นสําคัญ

5.

ค่าเผือการลดมูลค่าสินทรัพย์ รอการขาย
ในการประมาณค่าเผือการลดมูลค่าสิ นทรัพย์รอการขาย ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสิ นทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคํานึงถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อ มู ล สถิ ติการขาย
ในอดีต อายุของสิ นทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่ในขณะนัน

5.

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้
หักภาษี เ มือมีความเป็ น ไปได้ค่ อ นข้างแน่นอนว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยจะมี ก าํ ไรทางภาษี ใ น
อนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราว ในการนีฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งประมาณ
การว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่ อ ยควรรั บรู้ จาํ นวนสิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อตัดบัญชีเ ป็ นจํานวนเท่าใด
โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
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ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ การให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลื อเมือเลิ กใช้ง านของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้อ งทบทวนอายุ การให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน
นอกจากนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่ าที คาดว่าจะได้รั บคื นตํากว่ามู ลค่ าตามบัญชีของ
สิ นทรั พย์น นั ในการนีฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพินิจทีเกียวข้อ งกับการคาดการณ์ร ายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั
5.6 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2555
283
14,078
14,361

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม
ณ วันที ธันวาคม
ต่อปี )
7.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
283
104
10,609
187,852
10,892
187,956

เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.62 ต่อปี (

: ร้ อ ยละ 0.75

ลูกหนีตามสัญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชําระ

7.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม/งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
2555
2554

ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึงปี
2555
2554

รวม
2555

2554

ลูกหนีปกติ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ

2,346,899
103,451

1,373,121
78,844

2,161,708
-

1,467,291
-

4,508,607
103,451

2,840,412
78,844
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ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีปกติ
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(909,441)
1,540,909

(663,786)
788,179

(513,540)
1,648,168

(190,180)
1,277,111

(1,422,981)
3,189,077

(853,966)
2,065,290
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม/งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
2555
2554
ลูกหนีบอกเลิกสัญญา
ลูกหนี เช่าซื อและขายผ่อนชําระ
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
รวมลูกหนีบอกเลิกสัญญา
รวมลูกหนี
หัก: ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญ
ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่อนชําระ
- สุทธิ

ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึงปี
2555
2554

รวม
2555

2554

90,961
9,181

100,148
14,597

64,312
-

84,865
-

155,273
9,181

185,013
14,597

(30,559)
69,583
1,610,492
(117,123)

(42,658)

(15,195)
1,346,781
(107,447)

(47,679)
116,775
3,305,852
(174,544)

(57,853)

860,266
(183,851)

(17,120)
47,192
1,695,360
(57,421)

2,207,047
(291,298)

1,493,369

676,415

1,637,939

1,239,334

3,131,308

1,915,749

72,087

69,670

141,757

7.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ (สุ ทธิ จากดอกผล
เช่าซือทียังไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญจําแนกตามอายุหนีค้างชําระได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2555
2554
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
2,736,069
1,438,968
ค้างชําระ
1 เดือน
189,368
236,704
- 3 เดือน
200,121
258,686
4 - 6 เดือน
119,086
164,448
7 - 9 เดือน
37,948
66,224
10 - 12 เดือน
10,575
21,004
12,685
21,013
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
ระยะเวลาค้างชําระ

รวม

3,305,852

2,207,047

อัตราร้อยละทีบริ ษทั ฯ
ตังค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
2555
2554

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
2555
2554

มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2555
2554

1

1

26,044

14,053

2,710,025

1,424,915

10
20
40
60
80
100

1
2
100
100
100
100

18,549
39,395
47,109
22,617
8,441
12,389

2,326
5,097
162,713
65,640
20,877
20,592

170,819
160,726
71,977
15,331
2,134
296

234,378
253,589
1,735
584
127
421

174,544

291,298

3,131,308

1,915,749
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ณ วันที ธันวาคม
และ
ผลรวมของเงิ นลงทุนขันต้นตามสั ญญาเช่าซื อและมู ล ค่า
ปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําทีลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซือแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลาไม่ เกินหนึ งปี
ระยะเวลาที เกินหนึ งปี แต่ ไม่ เกินห้าปี
รวม
หัก: ดอกผลเช่ าซื อทียังไม่ ถือเป็ นรายได้
มูลค่ าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที ต้องจ่าย

2555
มูลค่ าปั จจุบนั ของ
เงินลงทุนขันต้น จํานวนเงินขันตํา
ตามสัญญาเช่ าซื อ
ทีต้องจ่ าย
2,550,492
1,610,492
1,695,360
2,226,020
3,305,852
4,776,512
(1,470,660)
3,305,852

2554
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่ าซื อ
1,566,710
1,552,156
3,118,866
(911,819)
2,207,047

มูลค่ าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีต้องจ่ าย
860,266
1,346,781
2,207,047

7.4 ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้เปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีเกียวกับอัตราร้อยละของการตัง
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญเพือให้ ส อดคล้อ งกับสถานการณ์การดําเนินธุ ร กิจของบริ ษ ทั ฯในปั จจุบนั
โดยคํานึง ถึง ความสามารถในการชําระหนีของลู กหนี ประสบการณ์และข้อ มู ล ความเสี ย หายที
เกิดขึนจริ งในอดีต บริ ษทั ฯเปลียนแปลงประมาณการดังกล่าวโดยวิธีเปลียนทันที การเปลี ยนแปลง
ประมาณการดัง กล่าวทําให้ ค่าเผื อหนีสงสั ย จะสู ญสํ าหรั บปี ปั จจุบนั ลดลงจํานวน 35.9 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ร อตัดบัญชีสํ าหรั บปี ปั จจุบนั ลดลงจํานวน 7.2 ล้านบาทและกําไรสํ าหรั บปี
ปัจจุบนั เพิมขึนจํานวน 28.7 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นกําไรต่อหุ้นปรับลดเพิมขึน 0.40 บาทต่อหุ้น
7.5 เมือวันที เมษายน
สมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่ ง ประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไ ด้กาํ หนดแนวปฏิบตั ิ
ทางการบัญชีสําหรับธุ ร กิจสิ นเชือเพื อการอุ ปโภคบริ โ ภค (Consumer Finance) โดยให้ ห ยุ ดรั บรู้
รายได้สําหรับลูกหนีทีค้างชําระค่างวดเกินกว่า งวด อย่ างไรก็ตาม แนวปฏิบตั ิดงั กล่ าวได้ให้
ทางเลือกไว้โดยหากบริ ษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั ินีไม่ เ หมาะสมให้ เ ปิ ดเผยแนวทางทีบริ ษ ทั ใช้
ทังนี บริ ษทั ฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สํ าหรั บลู กหนีตามสั ญญาเช่าซื อทีค้างชําระค่างวด
เกินกว่า งวด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมียอดลูกหนีคงเหลือของลูกหนีเช่าซื อและทีค้าง
ชําระเกินกว่า 3 งวดแต่บริ ษ ทั ฯยัง คงรั บรู้ ร ายได้เ ป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 219.6 ล้านบาท (2554:
136.4 ล้านบาท)
นอกจากนีหากบริ ษทั ฯต้องหยุดรับรู้รายได้ตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่าว จะมีผลทําให้รายได้สํ าหรั บ
ปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ลดลงเป็ นจํานวนเงิ นประมาณ 7.2 ล้านบาท และ 11.3
ล้านบาท ตามลําดับ
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7.6 สัญญาเช่าซือของบริ ษทั ฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากําหนด
ในอัตราคงทีตลอดอายุสัญญาเช่า
7.7 ณ วันที 31 ธันวาคม
บริ ษ ทั ฯได้โ อนสิ ทธิ เ รี ย กร้ อ งในลู กหนีตามสั ญญาเช่าซื อ (ก่อ นหัก
ดอกผลเช่า ซื อที ยัง ไม่ ถือ เป็ นรายได้) จํานวน 2,988 ล้า นบาท (2554: 1,696 ล้านบาท) เพื อ
คําประกันวงเงินสิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 15 และ 17
8.

สินทรัพย์ รอการขาย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สิ นทรัพย์รอการขายของบริ ษทั ฯแสดงได้ดงั นี

สิ นทรัพย์ยึดคืน
หัก: ค่าเผือการลดมูลค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ
9.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
31,470
23,353
(12,846)
(7,937)
18,624
15,416

เงินให้ก้ยู ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
เมือวันที 30 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาให้กูย้ ื ม เงิ นแก่บริ ษ ทั แห่ ง หนึงในต่างประเทศ
เป็ นจํานวนเงิ น 1.0 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กา เงิ นให้ กูย้ ื ม ดัง กล่ าวมี อ ายุ ไ ม่ เ กินหกเดือ นโดยคิด
ดอกเบียเป็ นจํานวนเงิน 0.07 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เมือวันที 2 กรกฎาคม 2555 บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาขายลู กหนีเงิ นให้ กูย้ ื ม ระยะสั นดัง กล่ าวให้ แก่
บริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ย่อยได้รับชําระคืนเงินให้กูย้ ืมดังกล่าวทังจํานวน
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10. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
2555
2554
ภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
(ลูกหนีกรมสรรพากร)
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอืน - ขายสิ นทรัพย์รอการขาย
ภาษีซือทียังไม่ถึงกําหนดชําระ
อืน ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน - สุ ทธิ

42,653
2,894
72,271
6,124
2,802
1,704
128,448
(2,526)
125,922

3,271
41,676
10,618
1,437
57,002
(2,526)
54,476

11. เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน
ยอดคงเหลือ นีคื อ เงิ นฝากประจําซึ งบริ ษ ทั ฯได้นาํ ไปวางไว้กบั ธนาคารเพื อคําประกันการออก
หนังสื อคําประกันจากธนาคารตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 26.3
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงิ นลงทุน ในบริ ษ ทั ย่ อ ยตามทีแสดงอยู่ ในงบการเงิ นเฉพาะกิจ การ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
มีรายละเอียดดังต่อไปนี
ชื อบริ ษทั
Group Lease Holding Pte.
Ltd.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ประเภทกิจการ
ทุนชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน
พันบาท
ร้อยละ
ลงทุนในบริ ษทั อื น
18,685
100

เงินลงทุน - วิ ธีราคาทุน
พันบาท
18,685

เมือวันที 5 เมษายน 2555 บริ ษทั ฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษ ทั Group Lease Holding Pte. Ltd.
จํานวน 100 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 เหรี ย ญสิ ง คโปร์ คิดเป็ นมู ล ค่ารวม 10,000 เหรี ย ญ
สิ งคโปร์หรื อร้อยละ 100 ของหุ้นทีออกจําหน่ายทังหมด
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เมือวันที 14 มิถุนายน 2555 บริ ษทั ย่อยเรี ยกทุนจดทะเบีย นเพิ มจํานวน . ล้านเหรี ย ญสิ ง คโปร์
โดยบริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิมทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวจํานวน . ล้านหุ้น (คิดเป็ นร้ อ ยละ ของ
หุ้นทีออกจําหน่ายทังหมด) ทีราคาตามมูลค่าตราไว้ เหรี ยญสิ งคโปร์ต่อหุ้น รวมจํานวนเงิ นทังสิ น
. ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์ บริ ษทั ย่อยจดทะเบียนเพิมทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุ ร กิจที
ประเทศสิ งคโปร์แล้วเมือวันที ตุลาคม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็ นจํานวน
เงิน 0.76 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์
13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ทีดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2554
ซือเพิม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2554
ซือเพิม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2554
ค่าเสือมราคา
สําหรับปี
ค่าเสือมราคาสําหรับ
ส่วนทีจําหน่าย
31 ธันวาคม 2554
ค่าเสือมราคา
สําหรับปี
ค่าเสือมราคาสําหรับ

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วน
เครือง
ปรับปรุง
ตกแต่ง
อาคารและ
และ
คอมพิวเตอร์
เครืองใช้
สถานทีเช่า สํานักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ

อาคาร

รวม

35,983

45,405

4,908

20,320

10,802

19,697

137,115

-

148

125

638

347

5,413

6,671

-

-

-

(79)

(69)

(11,198)

(11,346)

35,983

45,553

5,033

20,879

11,080

13,912

132,440

-

-

1,176

1,078

2,107

3,648

8,009

-

-

-

(1,430)

(757)

-

(2,187)

35,983

45,553

6,209

20,527

12,430

17,560

138,262

-

33,132

4,721

19,039

8,993

12,204

78,089

-

2,285

60

486

1,385

3,684

7,900

-

-

-

(51)

(64)

(9,730)

(9,845)

-

35,417

4,781

19,474

10,314

6,158

76,144

-

2,278

139

578

1,200

4,281

8,476
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ส่วนทีจําหน่าย
31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุ ทธิตาม
บัญชี
31 ธันวาคม 2554
31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื อมราคา
สํ าหรับปี

128

-

-

-

(1,426)

(756)

-

(2,182)

-

37,695

4,920

18,626

10,758

10,439

82,438

35,983

10,136

252

1,405

766

7,754

56,296

35,983

7,858

1,289

1,901

1,672

7,121

55,824

5

8,476

4

7,900

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึงซึงตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ย งั ใช้ง าน
อยู่ มูล ค่า ตามบัญ ชีก่อ นหัก ค่า เสื อมราคาสะสมของอาคารและอุ ป กรณ์ด ัง กล่ าวมี จ ํานวนเงิ น
ประมาณ 31 ล้านบาท (2554: 27 ล้านบาท)
บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
จํานวน 23.2
ล้านบาท (2554: 25.1 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 15 และ 17
14. ภาษีเงินได้นติ ิบุคคล/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

และ

งบการเงินรวม
2555
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลียนแปลงอัตราภาษี
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

สรุ ปได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

68,063

67,756

123,358

37,129

37,129

(20,658)

(2,791)

(2,791)

24,578

102,401

102,094

127,278

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตรา
ภาษีทีใช้สําหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
และ
สามารถแสดงได้ดงั นี
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งบการเงินรวม
2555
459,783

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 23 และ 17
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
105,338

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
455,337
342,355
ร้อยละ 23
104,728

ร้อยละ 30
102,707
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งบการเงินรวม
2555
ผลกระทบทางภาษีของค่ าใช้จ่ายและรายได้ที
ไม่สามารถนํามาบวก (หัก) ทางภาษีได้
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เปลียนแปลงอัตราภาษี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(146)

157

(7)

(2,791)

(2,791)

24,578

102,401

102,094

127,278

ส่ วนประกอบของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญ ชี
ณ วันที ธันวาคม
และ
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ค่าเผือมูลค่าลดลงของสิ นทรัพย์รอการขาย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
รวม

37,134
2,569
555
40,258

63,337
1,825
347
65,509

หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
รวม

19,284
19,284

10,198
10,198

ในเดือนตุลาคม
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลจากอัตราร้ อ ยละ
เป็ น ร้อยละ ในปี
และเป็ นร้ อ ยละ ตังแต่ปี
เป็ นต้นไป และในเดือ นธันวาคม
ได้มี พ ระราชกฤษฎี ก าประกาศลดอัต ราภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลเพื อให้ เ ป็ นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวสํ าหรั บปี
บริ ษ ทั ฯได้ส ะท้อ นผลกระทบของการเปลี ยนแปลง
อัตราภาษีดงั กล่าวในการคํานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามทีแสดงไว้ขา้ งต้นแล้ว
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงิน
รวม

อัตราดอกเบีย
(ร้อยละต่อปี )
MLR, MOR

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
50,000
50,000

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ื ม ระยะสั นจากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ
คําประกันโดยการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซือ และการจดจํานองทีดินพร้ อ มสิ งปลู กสร้ าง
ทีมีอยู่ในปัจจุบนั และทีจะมีขึนในภายหน้า และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากผูใ้ ห้กู ้
16. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี ร ายการธุ ร กิจทีสํ าคัญกับบุคคลและกิจการทีเกียวข้อ งกัน
รายการธุ ร กิจดัง กล่าวเป็ นไปตามเงื อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั เหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25 5
2554

งบการเงินรวม
25 5
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบียรับ
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ดอกเบียรับ
รายได้ค่าเช่า
ซือบริษทั ย่อย
ดอกเบียจ่าย

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการ
กําหนดราคา

-

601

250
244
-

57
244
-

- อัตราร้อยละ 7 ต่อปี
20
45

อัตราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบียร้อยละ
7.5 ต่อปี
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ณ วันที ธันวาคม 2555 และ 4 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี ย อดคงเหลื อ ทีมี ส าระสํ าคัญของ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกียวข้องกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
งบการเงินรวม
2555
เงินให้ก้ ูยืมระยะสั นและดอกเบียค้างรับจากกิจการทีเกียวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd.
บริษัททีเกียวข้องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
20,544
รวม
20,544
เงินจ่ายล่ วงหน้าค่าหุ้น - กิจการทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
34,144
รวม
34,144

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

36,783

-

3,067
39,850

-

-

-

รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่กจิ การทีเกียวข้อ งกันในระหว่าง
ปี ปัจจุบนั แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
1 มกราคม
2555
เงินให้กู้ยืมและดอกเบี ยค้ างรั บแก่กจิ การทีเกียวข้ องกัน
บริ ษทั GL Finance Plc.
รวม

-

ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
1 ธันวาคม
255

ในระหว่างปี
เพิมขึ น
ลดลง
20,675
20,675

(131)
(131)

20,544
20,544

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
1 มกราคม
2555
เงินให้ กู้ยืมและดอกเบียค้ างรั บแก่ กิจการทีกียวข้ องกัน
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd.

-

ในระหว่างปี
เพิมขึ น
ลดลง
37,175

(392)

ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
1 ธันวาคม
255
36,783

Group Lease PCL. Annual Report 2012

บริ ษทั GL Finance Plc.
รวม

133

-

3,106
40,281

(39)
(431)

3,067
39,850

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษ ทั ฯได้จ่ายเงิ นเดือ น โบนัส ค่าเบียประชุม เงิ น
บําเหน็จ การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ และสํารองผลประโยชน์ระยะสันและระยะยาวของกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร เป็ นจํานวนเงิน 37.4 ล้านบาท (2554: 19.9 ล้านบาท)
ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร
เมือวันที 4 กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้นสามัญ (GL-W1) ให้แก่ผู ้ถื อ
หุ้นเดิมทีเป็ นกรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 6 ท่าน จํานวน 2,412,996 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 9.9
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซื อหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครั งนัน ณ วันที 3 กุม ภาพันธ์
2555 คงเหลือใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญทีออกให้ แก่กรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน
21,646 หน่วย ซึงยังไม่มีผมู้ าใช้สิทธิและได้หมดอายุลง
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2552 บริ ษ ทั ฯได้อ อกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญ (GL-WB) ให้ แก่
กรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 11 ท่าน จํานวน 118,100 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 23.6 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
เมือวันที 10 พฤษภาคม 2553 บริ ษ ทั ฯได้อ อกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญ (GL-WC) ให้ แก่
กรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 10 ท่าน จํานวน 104,700 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 20.9 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2555 บริ ษ ทั ฯได้อ อกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญ (GL-WD) ให้ แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หารจํานวน 16 ท่าน จํานวน 255,500 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 25.55 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุน้ สามัญ (GL-W2) ให้แก่ ผู ้
ถือหุ้นเดิมทีเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ ห ารจํานวน 5 ท่าน จํานวน 18,731 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 0.04
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญ (GL-WC, GLWD และ GL-W2) ซึ งบริ ษ ทั ฯได้อ อกให้ แก่กรรมการและผู ้บริ ห ารปั จจุบนั เป็ นจํานวน 42,400
หน่วย 219,500 หน่วยและ 16,098 หน่วย ตามลําดับ
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวซึงบริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบียต่อปี
เงือนไขการชําระคืนเงินต้น

ยอดคงเหลือ
สัญญาเงินกูล้ งวันที 29 มกราคม 2552
วงเงินสินเชือที 1

2554
-

1,200

อัตราร้อยละ MLR - 0.5 ต่อปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที 22 ตุลาคม 2552
5,333
วงเงินสินเชือที 1

ผ่ อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที
เท่ า กัน รวมทังหมดยีสิ บ เจ็ ด งวด
โดยเริ มชําระงวดแรกในวันชําระ
ดอกเบียครังแรกหลังจากวันที เบิ ก
เงินกูต้ ามวงเงินสินเชือ

320,667

อัตราร้อยละ MLR - 0.75 ต่อ
ปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที 25 สิงหาคม 2553
148,834
วงเงินสินเชือที 1

ผ่ อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที
เท่ากันรวมทังหมดสามสิบงวด โดย
เริ มชํ า ระ งวด แรกใ นวัน ชํ า ร ะ
ดอกเบียครังแรกหลังจากวันที เบิ ก
เงินกูต้ ามวงเงินสินเชือ

470,833

อัตราร้อยละ MLR - . ต่อ
ปี

สัญญาเงินกูล้ งวันที 26 พฤษภาคม 2554
1,567,790
วงเงินสินเชือที 1

91,620

อัตราร้อยละ MLR - . ต่อ
ปี

ผ่ อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที
เท่ากันรวมทังหมดสามสิบงวด โดย
เริ มชํ า ระ งวด แรกใ นวัน ชํ า ร ะ
ดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันทีเบิกเงินกูต้ ามวงเงินสินเชือ
ผ่ อ นชํา ระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที
เท่ากันรวมทังหมดสามสิบงวด โดย
เริ มชํ า ระ งวด แรกใ นวัน ชํ า ร ะ
ดอกเบียครังแรกหลังจาก
วันทีเบิกเงินกูต้ ามวงเงินสินเชือ

รวม
หัก : ส่ วนที ถึ ง กํ า หนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิ

1,721,957

884,320

(887,947)
834,010

(694,953)
189,367

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 มี ร ายละเอี ย ด
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2555
บวก: กูเ้ พิม
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้

งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
884,320
1,830,000
(992,363)

Group Lease PCL. Annual Report 2012

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555

135

1,721,957

เมือวันที 9 มกราคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ื ม กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึง เพื อ
ขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 400 ล้านบาทโดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจ
เมือวันที 22 ตุลาคม 2552 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์ส ามแห่ ง (ผู ้ให้ กู ้
ร่ วม) เพือขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมือวันที 2 สิ งหาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิชย์สามแห่ง (ผูใ้ ห้กู ้
ร่ วม) เพือขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 1,000 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืม
ภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมือวันที 26 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิชย์แห่ ง หนึงเพื อ
ขอวงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้
สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯได้ขอเพิมวงเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึงตามสั ญญาเงิ นกูย้ ื ม
ลงวันที 26 พฤษภาคม 2554 เป็ นจํานวน 2,000 ล้านบาทโดยมีวตั ถุประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ น
กูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ภายใต้สั ญญาเงิ นกูย้ ื ม บริ ษ ทั ฯต้อ งปฏิบตั ิตามเงื อนไขทางการเงิ นบางประการ เช่น การดํารง
สัดส่ วนการถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อ ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้น การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนีเช่าซื อทีค้างชําระมากกว่า 3 เดือ นขึนไปต่อ ลู กหนีเช่าซื อ
ทังหมด การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนีเช่าซื อต่อ หนีเงิ นกู ้ การไม่ จาํ หน่ายสิ นทรั พ ย์ห รื อ สิ ทธิ ใน
รายได้ และการไม่กอ่ หนีทุกประเภทเพิมเติม เป็ นต้น
เงินกูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวคําประกันโดยการโอนสิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซือ และการ
จดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างทีมีอยู่ในขณะนี และ/หรื อ จะมี ต่อ ไปในภายหน้า และทะเบีย น
รถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากธนาคารพาณิชย์
ณ วันที 1 ธันวาคม
บริ ษทั ฯ มีวงเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสั ญญาเงิ นกูท้ ียัง มิ ไ ด้เ บิกใช้ จํานวน
432 ล้านบาท ( : 565 ล้านบาท)
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18. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2555
255
1,735
3,519
2,673
4,039
67
148
(1,317)
(5,092)
(384)
2,774

(879)
1,735

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้
ดังนี

ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยทีรับรู้ในปี
รวมค่าใช้จ่ายทีรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนีในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุน:
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2555
2554
2,673
4,039
67
148
(384)
2,356

(879)
3,308

2,356

3,308
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สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต (ขึนกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2555
2554
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
4.2
3.9
7.0
7.5
14.92
17.36

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สํ าหรั บปี ปั จจุบนั และสองปี ย้อ นหลัง แสดงได้
ดังนี
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

การปรับปรุ งตามประสบการณ์ทีเกิด
จากหนีสิ นโครงการ

งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ปี 2555

2,774

(104)

ปี 2554

1,735

(1,127)

ปี 2553

3,519

-

19. ทุนเรือนหุ้น
19.1 มติอนุมตั ิทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี 2555 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯได้มีมติเกียวกับทุนเรื อ นหุ้นของบริ ษ ทั ฯ
ดังนี
1) อนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ (GL-W2) ให้แก่ผู ้ถื อ หุ้นเดิม
จํานวน 23.0 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวมี อ ายุ 2 ปี
โดยมีอตั ราการใช้สิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซื อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคา
ใช้สิทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทุก ๆ สิ นไตรมาส
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2) อนุมตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 456.9 ล้านบาท เป็ น 352.4 ล้าน
บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนทียังมิได้นาํ ออกจําหน่าย หลังจากสํารองไว้เพือรองรับการ
ใช้สิ ทธิ ข องใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ทียัง ไม่ ห มดอายุ และการเพิ มทุนแบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)
3) อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯจากทุนจดทะเบีย นเดิม 352.4 ล้านบาท เป็ น 570.4
ล้านบาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (GL-W2) จํานวน 23.0 ล้านหุ้น และ
การเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 20.6 ล้านหุ้น
4) อนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษ ทั ฯ โดยลดทุน/เพิ มทุนจดทะเบีย นเป็ น
570.4 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้จดทะเบีย นเพิ มทุนจดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯเป็ น 570.4 ล้านบาท เมื อวันที 29 ตุลาคม
2555
19.2 การเพิมทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการใช้สิ ทธิ ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญ
จํานวนรวม 151.2 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี

GL-W1
GL-WB

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
(หน่วย)
6,443,985
207,600

จํานวนหุน้ สามัญ
(หุน้ )
6,443,985
207,600

ราคาใช้สิทธิ
(บาทต่อหุน้ )
23.00
14.50

จํานวนเงิน
(ล้านบาท)
148.21
3.01

บริ ษทั ฯได้จดทะเบียนเพิมทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นทุนชําระแล้วจํานวน 344.86 ล้านบาท เมื อวันที 11 พฤษภาคม 2555 นอกจากนี บริ ษ ทั ฯโอน
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็ นทุนเรื อนหุ้นในระหว่างปี ปัจจุบนั
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษ ทั ฯมี ส่ วนเกินมู ล ค่าหุ้นเป็ นจํานวนเงิ นรวม 414.9 ล้านบาท
( 4: 293.7 ล้านบาท)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษ ทั ฯมี เ งิ นรั บล่ วงหน้าค่าหุ้นเป็ นจํานวนเงิ นรวม 19.6 ล้านบาท
จากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ GL-W2 จํานวน 559,427 หน่วย บริ ษทั ฯได้จดทะเบีย นเพิ ม
ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เป็ นทุนชําระแล้ว เมื อวันที
7 มกราคม 2556
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19.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ
(หน่วย: หุ้น)
งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
5
2554
หุ้นสามัญจดทะเบียน
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
จดทะเบียนเพิมทุนระหว่างปี
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ นปี
หุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ว
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
จํานวนหุ้นสามัญเพิมขึนจากการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิในระหว่างปี
จํานวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ นปี

86,300,000
27,778,527
114,078,527

86,300,000
86,300,000

62,321,196

56,416,996

6,651,585
68,972,781

5,904,200
62,321,196

20. ใบสําคัญแสดงสิทธิ/ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์
ณ วันที 1 ธันวาคม
รายละเอียดดังนี
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD

ออกให้แก ่
ผู ถ้ ือหุน้ เดิม
ผู ถ้ ือหุน้ เดิม
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน
กรรมการและพนักงาน

ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้นสามัญซึงออกโดยบริ ษ ทั ฯมี
วันทีออก
จํานวนใบสําคัญ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงสิ ทธิ ทีออกในครังแรก ราคาเสนอขาย
4 กุมภาพันธ์ 2552
24,300,000
0.20 บาท
1 พฤศจิกายน 2555
22,775,694
0.10 บาท
10 พฤษภาคม 2552
500,000
10 พฤษภาคม 2553
500,000
15 พฤษภาคม 2555
1,000,000
-

อายุใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
3 ปี
2 ปี
ปี
ปี
ปี

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ หุ ้นสามัญ
23 บาท
35 บาท
14.50 บาท
16.59 บาท
19.62 บาท

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 หุ ้นสามัญ
1 หุ ้นสามัญ
1 หุ ้นสามัญ
1 หุ ้นสามัญ
1 หุ ้นสามัญ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญในระหว่างปี
GL-W2
เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2555 บริ ษทั ฯได้ออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ (GL-W2) ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นเดิม จํานวน 22.7 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 0.10 บาท ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 2 ปี โดยมีอตั ราการใช้สิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมี สิ ทธิ ซื อหุ้น
สามัญได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิ ทธิ 35 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ และมี ร ะยะเวลาการใช้สิ ทธิ ทุก ๆ สิ น
ไตรมาส
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เมือวันที 14 พฤศจิกายน 2555 ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวได้รั บการจดทะเบีย นเพื อซื อขายใน
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย โดยเริ มทํา การซื อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ไ ด้ตงแต่
ั ว นั ที
22 พฤศจิกายน 2555
GL-WD
เมือวันที 15 พฤษภาคม 2555 ทีประชุม สามัญผู ้ถื อ หุ้นของบริ ษ ทั ฯได้มี อ นุม ตั ิการออกใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญ จํานวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื อจัดสรรแก่กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั ฯ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 3 ปี นับตังแต่
วันออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิคือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มี สิ ทธิ ซื อหุ้น
สามัญใหม่ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 19.62 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แต่ล ะ
รายสามารถใช้สิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญได้ในวันสุ ดท้า ยของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ตามรายละเอี ย ดใน
โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการและ/หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ (ESOP) ใบสําคัญแสดง
สิ ทธิดงั กล่าวไม่จดทะเบียนเพือซือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มู ลค่ายุ ติธรรมโดยประมาณของสิ ทธิ ซื อหุ้นแต่ล ะสิ ทธิ ทีออกเท่ากับ 4.08 บาท คํานวณโดยใช้
แบบจําลองการกํา หนดราคาสิ ท ธิ ต ามแบบจําลองของ Black-Scholes Merton ข้อ มู ล นําเข้า
แบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันทีกําหนดราคา ซึ งเท่ากับ 24.9 บาท ราคาใช้สิ ทธิ เ ท่ากับ 19.62
บาท ความผันผวนทีคาดหวังร้อยละ 32.85 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงิ นปั นผลร้ อ ยละ 8.62 อายุ
สัญญา 3 ปี และอัตราดอกเบียปลอดความเสี ยงร้อยละ 3.44
ในระหว่างปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯบันทึกค่าใช้จ่ายสําหรั บโครงการ GL-WD เป็ น
จํานวน 0.86 ล้านบาท ซึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯในระหว่างปี มีการเปลียนแปลงดังนี
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ คงเหลือ ณ วันที
1 มกราคม 2555
10,069,519
223,300
245,600
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทีมี การออก
ในระหว่างปี
22,775,694
1,000,000

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทีมี การใช้สิทธิ
ในระหว่างปี
(559,427)
(207,600)
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทีหมดอายุ/ยกเลิก
ในระหว่างปี
(10,069,519)
(15,700)
(26,100)
(65,500)

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ คงเหลือ ณ วันที
1 ธันวาคม 5
22,216,267
219,500
934,500

เมือวันที 3 กุมภาพันธ์ 2555 คงเหลื อ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญทีออกให้ ผู ้ถื อ หุ้นเดิม
(GL-W1) จํานวน 10,069,519 หน่วย ซึ งไม่ มี ผู ้ใช้สิ ทธิ และได้ห มดอายุ ล ง บริ ษ ทั ฯได้โ อนมู ล ค่า
คงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวจํานวนเงิน 2.0 ล้านบาทเป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
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บริ ษ ทั ฯได้ย กเลิก การออกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้ นสามัญ ของบริ ษ ัทฯทีจัดสรรได้แ ก่
กรรมการและพนัก งานของบริ ษัท ฯ (GL-WB, GL-WC และ GL-WD) สะสมจนถึ ง วัน ที
31 ธันวาคม 2555 จํานวน 638,400 หน่วย เนืองจากพนักงานผู ้ไ ด้รั บใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าว
ลาออก ซึงไม่เป็ นตามเงือนไขของการได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิขา้ งต้น
21. เงินปันผล
เงินปันผลทีประกาศจ่ายในปี 2555 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก ําไรสุทธิสาํ หรับครึง
เมือวันที 22 สิงหาคม 2555
ปี แรก ปี 2555
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก ําไรสุทธิของไตรมาส
เมือวันที 13 กุมภาพันธ์ 2555
ทีสามปี 2554
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2555

จํานวนเงินปันผลจ่าย
99,523

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น
1.45

44,010

0.64

143,533

2.09

เงินปันผลทีประกาศจ่ายในปี 2554 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผล
อนุมตั ิโดย
เงินปันผลประกาศจ่าย
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 14 กันยายน 2554
ของงวดหกเดือนแรก
ของปี 2554
เงินปันผลคงเหลือประกาศ ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
จ่ายจากผลการดําเนินงาน เมือวันที 20 เมษายน 2554
ของปี 2553
รวมเงินปันผลสําหรับปี 4

จํานวนเงินปันผลจ่าย
104,076

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น
1.67

50,211

0.89

154,287

2.56
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22. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้อ ง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้ อ ยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํ ารองนีจะมี จาํ นวนไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
23. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าบริการทําสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี
ค่าเสือมราคา
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

130,203
29,112
19,567
8,476
7,772
7,374

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
130,203
29,112
19,567
8,476
7,772
6,928

74,084
18,911
5,509
7,900
6,264
1,158

24. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อ หุ้นขันพื นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสํ าหรั บปี ส่ วนทีเป็ นของผู ้ถื อ หุ้น สามัญของ
บริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่
ในระหว่างปี
กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ส่ วนทีเป็ นของผู ้ถื อ หุ้นสามัญของบริ ษ ทั ฯด้วย
ผลรวมของจํา นวนหุ้น สามัญ ถัวเฉลี ยถ่ วงนําหนัก ทีออกอยู่ ใ นระหว่า งปี กับ จํา นวนถัวเฉลี ย
ถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีบริ ษทั ฯอาจต้องออกเพือแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ นให้เป็ น
หุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี หรื อ ณ วันทีต้อ งออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า
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กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี
งบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
จํานวนหุ้นสามัญ
ก ําไรสําหรับปี
ถัวเฉลียถ่วงนําหนัก ก ําไรต่อหุ้น
พันบาท
พันหุ้น
บาท
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน
ก ําไรสําหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD
กําไรต่อหุ้นปรับลด
ก ําไรทีเป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิซือหุ้นสามัญ

ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
GL-W1
GL-W2
GL-WB
GL-WC
GL-WD
กําไรต่อหุ้นปรั บลด
กําไรที เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ สามัญ
สมมติ ว่ามีการใช้สิทธิ ซือ

68,906

-

89
2,076
35
144
388

357,381

71,638

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก
2555
2554
พันหุน้
พันหุน้

กําไรสําหรับปี
2555
2554
พันบาท
พันบาท
กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน
กําไรสําหรับปี

357,381

353,243

215,078

68,906

58,926

-

-

89
2,076
35
144
388

1,956
150
123
-

5.19

4.99

กําไรต่อหุน้
2555
2554
บาท
บาท
5.13

3.65
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หุน้ สามัญ

144

353,243

215,078

71,638

61,155

4.93

3.52

25. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํ ารอง
เลียงชีพ พ.ศ.
โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อ ยละ
3 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุ ธยา จํากัด
และจะจ่ายให้แ ก่พ นักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบีย บว่าด้วยกองทุนของบริ ษ ทั ฯ
ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิ น 1.8 ล้านบาท และ
1 ล้านบาท ตามลําดับ
26. ภาระผูกพัน
26.1 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่ าและบริการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริ การซึ งจะต้อ งจ่ายค่าบริ การ
ภายใน 1 ปี จํานวน 1.3 ล้านบาทและ 0.01 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา (2554: 0.8 ล้านบาท)
26.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาให้บริการ
บริ ษ ทั ฯมีภ าระทีต้อ งจ่า ยค่า ธรรมเนี ย มที ปรึ ก ษาการลงทุนในต่า งประเทศให้ กบั บุ คคลทีเป็ น
พนักงานของกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงิน 0.02 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาต่อเดือน
26.3 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริ ษ ทั ฯมี ห นัง สื อ คําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ นจํานวน 0.3 ล้านบาท ซึงเกียวเนืองกับการคําประกันการใช้ไ ฟฟ้ าและการใช้
บริ การไปรษณีย ์
27. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯดําเนินกิจการหลักในส่ วนงานเดียว คือ บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ โดยมีส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนันรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์ โดยส่ วนใหญ่ตามทีแสดงไว้
ในงบการเงินจึงเกียวข้องกับส่ วนงานธุรกิจและส่ วนงานทางภูมิศาสตร์ตามทีกล่าวไว้
28. เครืองมือทางการเงิน
28. นโยบายการบริหารความเสียง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ลู กหนี
ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ เงินฝากประจําทีมี ภ าระคําประกัน ลู กหนีและเงิ นให้ กูย้ ื ม แก่
พนักงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯมี
ความเสี ยงทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยงดังนี
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลู กหนีตามสั ญญาเช่าซื อและขายผ่ อ นชําระ
และลูกหนีสิ นเชือเงินสด ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนีโดยการกําหนดให้ มี นโยบายและวิธีการ
ในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม นอกจากนี การให้สินเชือของบริ ษทั ฯไม่มีการกระจุกตัวเนืองจาก
บริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าทีหลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย ดัง นันบริ ษ ทั ฯจึง ไม่ คาดว่าจะได้รั บ
ความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชือนอกจากจํานวนค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญทีบันทึกไว้
แล้วในบัญชี
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสําคัญอันเกียวเนืองกับเงินฝากสถาบันการเงิ น ลู กหนีตาม
สั ญญาเช่าซื อและขายผ่ อ นชําระ เงิ น ฝากประจําที มี ภ าระคําประกัน ลู กหนี และเงิ นให้ กูย้ ื ม แก่
พนักงาน เงิ นเบิกเกินบัญ ชีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั นจากสถาบัน การเงิ นและเงิ นกูย้ ื ม ระยะยาวที มี
ดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิ นส่ วนใหญ่มี อ ตั ราดอกเบียทีปรั บ
ขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี ยงจาก
อัตราดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยู่ในระดับตํา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สิ นทรั พ ย์และหนีสิ นทางการเงิ นทีสํ าคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีมีอตั ราดอกเบียคงทีสามารถ
แยกตามวันทีครบกําหนด หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมี การกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึนลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ปี
ถึง ปี
ตลาด
ดอกเบีย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระ - สุทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการที
เกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ลูกหนีและเงินให้กูย้ มื แก่พนักงาน

1,493.37
20.54
0.31
1,514.22

หนีสิ นทางการเงิน

1,637.94
1,637.94

0.50

13.86

รวม
14.36

-

-

-

0.13

20.54
0.31
0.13

13.99

3,166.65

0.50

3,131.31
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(หน่วย : ล้านบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

งบการเงินรวม ณ วันที ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึนลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ปี
ถึง ปี
ตลาด
ดอกเบีย
-

-

50.00
1,721.96
1,771.96

รวม

14.42
14.42

50.00
14.42
1,721.96
1,786.38

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึนลง
ไม่มี
ตามราคา
อัตรา
ปี
ถึง ปี
ตลาด
ดอกเบีย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระ - สุทธิ
เงินให้กูย้ มื ระยะสันแก่กิจการที
เกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ลูกหนีและเงินให้กูย้ มื แก่พนักงาน

1,493.37

1,637.94

0.48

10.41

10.89

-

-

3,131.31

39.85

-

-

-

39.85

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.13

0.13

0.48

10.54

3,182.49

1,533.53

หนีสิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

-

รวม

1,637.94

-

-

50.00

-

50.00

-

-

-

14.42

14.42

-

-

1,721.96

-

1,721.96

-

-

1,771.96

14.42

1,786.38

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที ธันวาคม
อัตราดอกเบียคงที
ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึนลง
ไม่มี

4
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ปี
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อน
ชําระ - สุทธิ
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน
ลูกหนีและเงินให้กูย้ มื แก่พนักงาน

676.42

-

167.60

20.36

187.96

-

-

1,915.75

1,239.33

อัตรา
ดอกเบีย

รวม

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.10

0.10

167.60

20.46

2,104.12

3.30

3.30

676.73

หนีสิ นทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ถึง ปี

ตามราคา
ตลาด

1,239.33

-

-

-

-

-

884.32

-

-

-

884.32

3.30

884.32
87.62

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซื อหรื อ ขาย
และการกูย้ ืมหรื อให้กูย้ ืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมีย อดคงเหลื อ ของสิ นทรั พ ย์และหนีสิ นทางการเงิ นที เป็ นสกุล เงิ นตรา
ต่างประเทศดังนี
สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที ธันวาคม
2555
2554
(ล้าน)
(ล้าน)
1.79
10.00
-

อัตราแลกเปลียนเฉลีย
ณ วันที ธันวาคม
2555
2554
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.63
31.69
0.3545
0.4084

28.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ ในประเภทระยะสั น ลู กหนีตามสั ญญา
เช่าซือและขายผ่อนชําระแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือหักดอกผลเช่าซื อ
ทียัง ไม่ถือ เป็ นรายได้ตามทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิ นหักค่าเผื อหนีสงสั ย จะสู ญตามบัญชี
เงินให้กูย้ ืมและเงินกูย้ ื มมีอ ตั ราดอกเบียใกล้เ คีย งกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษ ทั ฯจึง ประมาณ
มู ลค่ายุ ติธรรมของเครื องมื อ ทางการเงิ นใกล้เ คีย งกับมู ล ค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินทีผูซ้ ือและผู ้ขายตกลงแลกเปลี ยนสิ นทรั พ ย์กนั หรื อ จ่ายชําระ
หนีสิ นในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากัน
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ได้อ ย่ างเป็ นอิ ส ระในลักษณะทีไม่ มี ความเกียวข้อ งกัน วิธี การกําหนดมู ล ค่ายุ ติธรรมขึนอยู่ ก บั
ลักษณะของเครื องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่ าสุ ด หรื อ กําหนดขึน
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าทีเหมาะสม
29. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ ห ารจัดการทุนทีสํ าคัญของบริ ษ ทั ฯ คือ การจัดให้ มี ซึ งโครงสร้ างทุน ที
เหมาะสมเพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั ผู ้ถื อ หุ้น
โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 กลุ่ ม บริ ษ ทั มี อ ตั ราส่ วนหนีสิ นต่อ ทุนเท่ากับ 1.19:1 และเฉพาะ
บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 1.19:1 (2554: 0.73:1)
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30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การซือหุ้นสามัญของ GL Finance Plc. โดยบริษัทย่ อยของบริษัทฯ
เมื อวันที 22 สิ ง หาคม 2555 ทีประชุม คณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯมี ม ติอ นุม ตั ิให้ บริ ษ ทั ย่ อ ยของ
บริ ษทั ฯ ทําการเข้าซื อหุ้นสามัญของบริ ษ ทั GL Finance Plc. จากกิจการทีเกียวข้อ งกันแห่ ง หนึง
บริ ษทั GL Finance Plc. เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนในประเทศกัม พู ชา ธุ ร กิจหลักคือ ให้ บริ การทาง
การเงินเกียวกับการให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดการทําสัญญาซือขายดังนี
1) บริ ษทั ย่อย และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสั ญญาซื อขายในวันที 25 สิ ง หาคม 2555 บริ ษ ทั ย่ อ ยมี
วัตถุประสงค์ทีจะซือหุ้นสามัญ GL Finance Plc. จํานวน 998 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.8 ของหุ้นที
ออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึงคิดเป็ นมูลค่ากิจการรวมทังสิ น 1,120,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
2) บริ ษทั ย่อยตกลงจ่ายชําระค่าหุ้นร้ อ ยละ 80 ของ GL Finance Plc. ภายในห้ าวันนับจากวันทํา
สัญญา คิดเป็ นมูลค่า 896,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และจะชําระเงินในส่ วนทีเหลือให้แก่ผู ้ขาย
ในวันทีธุรกรรมเสร็จสิ น
ปัจจุบนั อยู่ระหว่างดําเนินการซื อกิจการ ฝ่ ายบริ ห ารบริ ษ ทั ฯคาดว่าธุ ร กรรมเสร็ จสิ นในไตรมาส
หนึงปี 2556 ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นทีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงินรวมคิดเป็ นจํานวนเงิน 34.14 ล้านบาท
เงินให้ก้ยู ืมระยะสันกิจการทีเกียวข้ องกัน
เมือวันที 22 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่กจิ การทีเกียวข้อ งกันแห่ ง หนึงเป็ น
จํานวนเงิน 4 ล้านบาท เงินให้กูย้ ืมดังกล่าวมีอายุหนึงปี โดยคิดดอกเบียอัตราร้อยละ 7 ต่อปี
31. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมือวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556
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Group Lease Public Company Limited
and its subsidiary company
Report and consolidated financial statements
31 December 2012

Group Lease PCL. Annual Report 2012

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

Separate financial statements
2012

2011

Assets
Current assets
Cash and cash equivalents

6

14,360,790

10,891,968

187,955,970

7

1,493,368,747

1,493,368,747

676,415,286

8

18,624,090

18,624,090

15,415,888

16

20,544,438

39,850,184

-

16, 30

34,143,984

-

-

10

125,921,655

125,921,655

54,475,675

1,706,963,704

1,688,656,644

934,262,819

Current portion of hire purchase and
installment sales receivables
Assets foreclosed
Short-term loan to and interest receivable
from related parties
Share subscription payment in advance
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Pledged fixed deposit at financial institution

11

310,788

310,788

306,830

Investment in subsidiary company

12

-

18,684,970

-

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

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

Hire purchase and installment sales
receivables - long-term portion

Other non-current assets

The accompanying notes are an integral part of the 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

Separate financial statements
2012

2011

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

15

50,000,000

50,000,000

-

14,421,800

14,421,800

3,304,715

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

1,036,905,294

1,036,076,746

779,546,553

17

834,010,000

834,010,000

189,366,667

18

2,774,260

2,774,260

1,735,106

2,315,889

2,315,889

2,428,973

19,284,106

19,284,106

10,197,704

858,384,255

858,384,255

203,728,450

1,895,289,549

1,894,461,001

983,275,003

Trade accounts payable
Current portion of long-term loans

17

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

Cash guarantee for damage on hire purchase agreements
Deferred tax liabilities
Total non-current liabilities
Total liabilities

14

The accompanying notes are an integral part of the 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

Separate financial statements
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

344,863,905

344,863,905

311,605,980

414,923,758

414,923,758

293,657,127

19,635,888

19,635,888

149,500,452

20

2,221,627

2,221,627

2,013,904

20

861,605

861,605

-

-

-

57,039,263

57,039,263

43,150,000

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

Issued and paid-up
68,972,781 ordinary shares of Baht 5 each
(2011: 62,321,196 ordinary shares of Baht 5 each)
Share premium

19

Share subscription received in advance
Warrants
Capital reserve for share-based payment
transactions
Exchange differences on translation of
financial statements in foreign currency

(1,242,764)

Retained earnings
Appropriated - statutory reserve

22

Unappropriated

0
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Directors

0

0
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Group Lease Public Company Limited and its subsidiary company
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2012
(Unit: Baht)
Consolidated
financial statements
Note

2012

Separate financial statements
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

249,372,946

248,457,122

136,288,889

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

522,786,777

518,340,870

417,012,873

(63,004,080)

(63,004,080)

(74,657,512)

459,782,697

455,336,790

342,355,361

(102,401,329)

(102,094,211)

(127,277,776)

357,381,368

353,242,579

215,077,585

Expenses
Services and administrative expenses
Bad debts and doubtful accounts

7

Profit before finance cost and
income tax expenses
Finance cost

17

Profit before income tax expenses
Income tax expenses

14

Profit for the year

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)

-

-

353,242,579

215,077,585

356,138,604

Total comprehensive income for the year

Earnings per share

24

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

5.19

5.13

3.65

68,905,724

68,905,724

58,926,163

4.99

4.93

3.52

71,638,098

71,638,341

61,155,469

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

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

1
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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 (%)
Net asset value attributable to the Company’s investment

100
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.

2
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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

Company’s name
Group Lease Holding

Country of

31 December

31 December

incorporation

2012

2011

Nature of business

Singapore

100

-

Other investment holding

Pte. Ltd.

b)

company

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.

3
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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:

1 January 2014

Disclosures
Financial Reporting Standard Interpretations:
TFRIC 4

Determining whether an Arrangement

1 January 2014

contains a Lease
TFRIC 12

Service Concession Arrangements

1 January 2014

TFRIC 13

Customer Loyalty Programmes

1 January 2014
4

Group Lease PCL. Annual Report 2012

161

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
5
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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

7
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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.

9
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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:
10
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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.

11
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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
Cash

2012

2011

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
2012

2011

2012

Total

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

103,451

78,844

-

-

103,451

78,844

(909,441)

(663,786)

Accrued hire purchase and installment
sales income
Less: Unearned hire purchase and
installment sales income, net
Total normal receivable

(513,540)

(190,180)

(1,422,981)

(853,966)

1,540,909

788,179

1,648,168

1,277,111

3,189,077

2,065,290

90,961

100,148

64,312

84,865

155,273

185,013

9,181

14,597

-

-

9,181

14,597

(30,559)

(42,658)

(17,120)

(15,195)

(47,679)

(57,853)

69,583

72,087

47,192

69,670

116,775

141,757

860,266

1,695,360

1,346,781

3,305,852

2,207,047

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

1,610,492
(117,123)

(183,851)

(57,421)

(107,447)

(174,544)

(291,298)
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Hire purchase and installment
1,493,369

sales receivables, net

7.2

676,415

1,637,939

1,239,334

3,131,308

1,915,749

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

Aging

Hire purchase and
installment

Percentage of
allowance

Allowance for doubtful

sales receivables

set up by the Company

accounts

2012

2011

2012

2011

Hire purchase and installment
sales receivables, net

2012

2011

26,044

14,053

2012

2011

2,710,025

1,424,915

Hire purchase and installment sales
receivables
Not yet due

2,736,069

1

1

189,368

236,704

10

1

18,549

2,326

170,819

234,378

2 - 3 months
4 - 6 months

200,121
119,086

258,686
164,448

20
40

2
100

39,395
47,109

5,097
162,713

160,726
71,977

253,589
1,735

37,948
10,575

66,224
21,004

60
80

100
100

22,617
8,441

65,640
20,877

15,331
2,134

584
127

12,685

21,013

100

100

3,305,852

2,207,047

7 - 9 months
10 - 12 months
Over 12 months
Total

7.3

1,438,968

Past due:
1 month

12,389

20,592

296

421

174,544

291,298

3,131,308

1,915,749

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

Within one year

2011

Minimum

Present value

Minimum

Present value

payments

of payments

payments

of payments

receivable

receivable

receivable

receivable

2,550,492

1,610,492

1,566,710

860,266

2,226,020

1,695,360

1,552,156

1,346,781

4,776,512

3,305,852

3,118,866

2,207,047

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

(1,470,660)

(911,819)

Present value of minimum lease
payments

7.4

3,305,852

2,207,047

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
Repossessed assets

31,470

2011
23,353

Less: Allowance for diminution in value of
14
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assets foreclosed

(12,846)

(7,937)

Assets foreclosed, net

18,624

15,416

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
Refundable input tax

2011

42,653

-

2,894

3,271

72,271

41,676

6,124

10,618

Undue input tax

2,802

-

Others

1,704

1,437

128,448

57,002

Accrued income
Prepaid expenses
Other receivable - sales of assets
foreclosed

Total
Less: Allowance for doubtful
accounts
Other current assets, net

11.

(2,526)
125,922

(2,526)
54,476

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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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

Group Lease Holding Pte. Ltd.

Other investment holding

Percentage of

Investment

Paid-up capital

shareholding

- cost method

Thousand Baht

%

Thousand Baht

18,685

100

18,685

company

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

Buildings

Land

Building

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

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)

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)

35,983

45,553

6,209

20,527

12,430

17,560

138,262

31 December 2011

31 December 2012
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(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate financial statements
Building

Buildings

Land

Furniture and

Computers

improvement

office

and

Motor

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

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

Net book value

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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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
2012

Separate financial statements
2012

2011

Current income tax:
Current income tax charge

68,063

67,756

123,358

37,129

37,129

(20,658)

(2,791)

(2,791)

24,578

102,401

102,094

127,278

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

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
2012
Accounting profit before tax

459,783

Applicable tax rate

23%, 17%

Separate financial statements
2012

2011

455,337

342,355

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

102,401

102,094

127,278

Total income tax expenses reported in the
statement of comprehensive income
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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
2011

2012
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for diminution of value foreclosed assets
Reserve for employee benefits
Total

37,134

63,337

2,569

1,825

555

347

40,258

65,509

19,284

10,198

19,284

10,198

Deferred tax liabilities
Prepaid commission expenses
Total

In October 2011, the cabinet passed a resolution to reduce the corporate income tax
rate from 30% to 23% in 2012, and then to 20% from 2013. In addition, in order to
comply with the resolution of the cabinet, in December 2011, the decreases in tax
rates for 2012 - 2014 were enacted through a royal decree. The Company reflected
the changes in tax rates in its deferred tax calculation, as presented above.
15.

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

MLR, MOR

financial statements
2012

2011

50,000

-

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

Separate financial

statements

statements
2012

2012

Pricing policy

2011

Transactions with subsidiary company:
(Eliminated from consolidated financial statements)
Interest income

-

601

-

7% per annum

250
-

57

-

6% - 9% per annum

-

20

Contract rate

244
-

244

-

Contract rate

-

45

Transactions with related parties:
Interest income
Rental income
Acquisition of subsidiary company
Interest expense

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)
Consolidated
financial

Separate financial

statements

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

-

GL Finance Plc.

20,544

3,067

-

Total

20,544

39,850

-

GL Finance Plc.

34,144

-

-

Total

34,144

-

-

Related party

Share subscription payment in advance - related party

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
1 January 2012

Balance as at

During the year
Increase

Decrease

31 December 2012

Loans to and interest receivable from subsidiary
GL Finance Plc.

-

20,675

(131)

20,544
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Total

20,675

-

(131)

20,544

(Unit: Thousand Baht)
Separate financial statements
Balance as at
1 January 2012

During the year
Increase

Balance as at

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

2012

Repayment condition

2011

Loan agreement dated 29 January 2009
Credit facility No. 1

-

1,200

At the rate of

Twenty seven equal installments, with first

MLR - 0.5% per

installment due on the first interest payment

annum

date after drawing down loans under credit
facility

Loan agreement dated 22 October 2009
Credit facility No. 1

5,333

320,667

At the rate of

Thirty equal installments, with first installment

MLR - 0.75%

due on the first interest payment date after

per annum

drawing down loans under credit facility

Loan agreement dated 25 August 2010
Credit facility No. 1

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

Total

1,721,957

884,320

(887,947)

(694,953)

834,010

189,367

At the rate of
MLR - 1.0% per
annum

Less: Current portion
Long-term loans, net of current
portion

Thirty equal installments, with first installment
due on the first interest payment date after
drawing down loans under credit facility

Movements in the long-term loans account during the year 2012 are summarised
below.
(Unit: Thousand Baht)
Balance as at 1 January 2012
Add: Addition borrowings
Less: Repayment
Balance as at 31 December 2012

884,320
1,830,000
(992,363)
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.
22

Group Lease PCL. Annual Report 2012

179

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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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

67

148

Interest cost
Benefits paid during the year

(1,317)

(5,092)

(384)

(879)

Actuarial gain
Provisions for long-term employee

2,774

benefits at end of year

1,735

Long-term employee benefit expenses included in the profit or loss was as
follows:
(Unit: Thousand Baht)
Consolidated / Separate
financial statements
2012
Current service cost

2,673

4,039

67

148

(384)

(879)

Interest cost
Actuarial gain recognised during the year
Total expense recognised in profit or loss

2011

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

Discount rate
Future salary increase rate (depending on age)

2012

2011

(% per

(% per

annum)
4.2

annum)
3.9

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)
Experience adjustments

19.

Defined benefit obligation

arising on the plan liabilities

Consolidated / Separate

Consolidated / Separate

financial statements

financial statements

Year 2012

2,774

(104)

Year 2011

1,735

(1,127)

Year 2010

3,519

-

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.

GL-W1
GL-WB

Warrant

Ordinary share

Exercise price

Amount

(Units)

(Shares)

(Baht/share)

(Million Baht)

6,443,985
207,600

6,443,985
207,600

23.00
14.50

148.21
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

27,778,527

-

114,078,527

86,300,000

62,321,196

56,416,996

Increase in number of ordinary shares due to
registration during the year
Number of ordinary shares at the end of year
Issued and paid-up share capital
Number of ordinary shares at the beginning of year
Increase in number of ordinary shares due to
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exercise of warrants during the year
Number of ordinary shares at the end of year
20.

6,651,585

5,904,200

68,972,781

62,321,196

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
warrant
GL-W1

Issue to

Issuance date

Number of warrants

Warrant

Period of

Exercise price

Exercise ratio

of warrant

original issued

offer price

warrant

per share

per 1 warrant

Existing shareholders

4 February 2009

24,300,000

Baht 0.20

3 years

Baht 23

1 ordinary share

1 November 2012

22,775,694

GL-W2

Existing shareholders

GL-WB

Directors and employees

10 May 2009

Baht 0.10

2 years

Baht 35

1 ordinary shares

500,000

-

3 years

Baht 14.50

1 ordinary share

GL-WC

Directors and employees

GL-WD

Directors and employees

10 May 2010

500,000

-

3 years

Baht 16.59

1 ordinary share

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

-

-

GL-W2

-

22,775,694

(559,427)

GL-WB

223,300

-

(207,600)

GL-WC

245,600

-

GL-WD

-

1,000,000

(10,069,519)
-

22,216,267

(15,700)

-

-

(26,100)

219,500

-

(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
Dividend on the first half
year of 2012 operating

Approved by
Board of Directors Meeting

Total

Dividend

dividends

per share

99,523

1.45

44,010

0.64

143,533

2.09

on 22 August 2012

result
Dividend on the third
quarter of 2011

Board of Directors Meeting
on 13 February 2012

operating result
Total for 2012
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Dividends declared in 2011 consist of the following:
(Unit: Thousand Baht)

Dividends
Dividend on the first half
year of 2011 operating

Approved by
Board of Directors’ meeting on

Total

Dividend

dividends

per share

104,076

1.67

50,211

0.89

154,287

2.56

14 September 2011

result
Outstanding balance of
dividend on 2010

Annual General Meeting of the
shareholders on 20 April 2011

Total for 2011

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
2012

2012

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

Salary and wages and other employee benefits

24.

Separate financial statements
2011

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

GL-W1

-

89

GL-W2

-

2,076

GL-WB

-

35

GL-WC

-

144

GL-WD

-

388

357,381

71,638

5.19

Effect of dilutive potential
ordinary shares

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

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

353,243

215,078

68,906

58,926

GL-W1

-

-

89

1,956

GL-W2

-

-

2,076

-

GL-WB

-

-

35

150

GL-WC

-

-

144

123

GL-WD

-

-

388

-

Basic earnings per share
Profit for the year

5.13

3.65

Effect of dilutive potential
ordinary shares

Diluted earnings per share
Profit of ordinary
shareholders assuming
the conversion of dilutive
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353,243

215,078

71,638

61,155

4.93

3.52

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.
32

Group Lease PCL. Annual Report 2012

189

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

-

-

-

0.13

0.13

0.50

13.99

3,166.65

50.00

-

50.00

14.42

14.42

Receivables and loans to employees

1,514.22

1,637.94

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

-

-

Trade and other payables

-

-

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

-

-

1,771.96

14.42

Total
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

-

-

-

0.13

0.13

0.48

10.54

3,182.49

50.00

-

50.00

14.42

14.42

Receivables and loans to employees

1,533.53

1,637.94

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

-

-

Trade and other payables

-

-

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

-

-

1,915.75

Hire purchase and installment
sales receivables, net
Short-term loans to related parties
Receivables and loans to employees

676.42

1,239.33

0.31

-

-

-

0.31

-

-

-

0.10

0.10

167.60

20.46

2,104.12

3.30

3.30

676.73

1,239.33

Financial liabilities
Trade and other payables

-

-

-

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

-

-

884.32

3.30

Total
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.

Foreign currency

Financial assets

Average exchange rate

as at 31 December

as at 31 December

2012

2011

(Million)

(Million)

2012

2011

(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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