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สารจากประธานกรรมการ 

 
ปี 2557 นบัเป็นปีแห่งการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของบรษิทัฯ – ผมหมายถึง เปลี�ยนไปในทางที�ดีขึ �น จากที�บรษิทั 

ไดมี้การขยายธรุกิจในประเทศไทยในชว่งเวลาที�ผ่านมา หลงัจาก 2 ปีของการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ เราได ้

พยายามขยายธรุกิจเขา้สู่กลุม่ประเทศ CLMV (กมัพูชา  ลาว  เมียนมาร ์ และเวยีดนาม) ซึ�งเป็นกลุม่ประเทศที�

มีตลาดที�มีการเติบโต และมีกาํไรสงู  ผมมีความยนิดทีี�จะแจง้วา่ การขยายตวัคร ั�งสาํคญัคร ั�งแรกของเรา ไปยงั

ประเทศกมัพูชา ไดร้บัการพิสูจนแ์ลว้ว่าประสบความสําเร็จ และยงัมีความมั�นใจวา่เราสามารถจะประสบความสําเร็จ

ไดม้ากยิ�งขึ �น และมีผลกาํไรมากขึ �นในปีตอ่  ๆ ไป จากการเริ�มกา้วเขา้สู่ตลาดอื�น  ๆ ในประเทศเพื�อนบา้นของ

ประเทศไทย 

ความสําเร็จของเราในประเทศกมัพูชา มิใชไ่ดม้าดว้ยความบงัเอิญ  หากแต่เป็นผลจากสองปีแห่งการเตรียมการ

ดว้ยความเหนื�อยยาก และความมุ่งมั�นทุ่มเทของผูบ้ริหาร และพนักงานของเรา  ซึ�งผลพวงจากความสําเร็จ

ดงักลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นไดจ้าก ตวัเลขกาํไรสทุธขิองบรษิทัที�พุ่งสงูถึง 93.ลา้นบาทในไตรมาสที� 4 ของปี 2557 ซึ�ง 

รอ้ยละ 20 ของกาํไรนั�นเกิดจากผลกําไรที�ไดร้บัจากธรุกิจของบรษิทัย่อยในตา่งประเทศ โดยขณะนี� GLF ซึ�งเป็น

บริษทัย่อยแห่งหนึ�ง ไดส้รา้งเครือขา่ยจุดใหบ้ริการ (POS – Point of Sales) เพื�อการใหส้นิเชื�อรถจกัรยานยนต ์

ฮอนดา้ และเครื�องจกัรกลการเกษตรคโูบตา้ กระจายอยูท่ ั�วประเทศกมัพูชา ซึ�งเอื �อใหเ้กิดการขยายธรุกิจในเชงิรุก

ไดม้ากขึ �น  ผมจึงมีความเชื�อมั�นอย่างแรงกลา้ว่า ผลประกอบการในกมัพูชาจะเตบิโตอย่างกา้วกระโดดตอ่ไป 

รูปแบบธรุกิจที�ประสบความสําเร็จในประเทศกมัพูชานี� จะเป็นตน้แบบสําหรบัธรุกิจในประเทศลาว ซึ�งอยู่ระหว่างรอ

ใบอนุญาตจากธนาคารชาติของลาว เพื�อประกอบธรุกิจในลกัษณะเดียวกนั ถึงแมว้า่ลาวจะเป็นประเทศเล็ก แตก่็มี

ศกัยภาพในการเติบโต ทั�งการใหส้นิเชื�อรถจกัรยานยนต ์ และเครื�องจกัรทางการเกษตร โดยเฉพาะในเขตชนบท 

ซึ�งไม่มีธนาคารเปิดใหบ้รกิาร  ณ ตน้ปี 2558 นี� การเตรียมความพรอ้มไดเ้สร็จสิ �น รวมถึงการมีระบบงานที�พรอ้ม

จะเริ�มประกอบธรุกิจไดท้นัทีที�ไดร้บัใบอนุญาต  และจากการที�ระบบเดียวกนันี� ไดร้บัความสาํเร็จจากการทดลองใช ้

ในประเทศกมัพูชามาแลว้ จึงคาดว่า การดําเนินธรุกจิในประเทศลาว จะใชร้ะยะเวลาคุม้ทุนส ั�นกวา่ เมื�อเทียบกบั

กมัพูชา 

นอกเหนือจากกมัพูชา และลาวแลว้ เรายงัไดทํ้าการศึกษาตลาดอยา่งจริงจงั ในประเทศเมียนมาร ์ ซึ�งธรุกิจกําลงั

เฟื� องฟูเนื�องจากการปฏิรปูทางการเมืองและเศรษฐกิจ ของรฐับาลทอ้งถิ�นเริ�มเขา้ที�  จงึคิดว่า เราน่าจะสามารถเริ�ม

ธรุกิจลีสซิ�งในเมียนมารไ์ดใ้นปี 2559 และสาํหรบัประเทศเวยีดนาม ยงัอยู่ระหวา่งการเจรจาต่อรองเพื�อซื �อธรุกิจ

ลกัษณะเดยีวกนั ตลอดจนธรุกิจที�เกี�ยวเนื�อง 

ในขณะที�บรษิทัใหค้วามสําคญัอนัดบัแรกกบัการขยายธรุกิจในกลุม่ประเทศ CLMV บรษิทัยงัคงยึดมั�นในวิสยัทศัน ์

ในการกา้วสูก่ารเป็น “บรษิทัการเงินช ั�นนําในภูมิภาคอาเซยีน”  ดว้ยการวางแผนที�จะเขา้ไปสูต่ลาดในประเทศอนิโด

นิเซยี ซึ�งเป็นประเทศที�ใหญ่ที�สุดในอาเซยีน  ผมมีความยนิดีที�จะเรยีนใหท้ราบวา่ มีความเป็นไปไดที้�จะเป็นความ

จริงในอีกไม่นาน หลงัจากที�บรษิทัไดเ้ป็นพนัธมิตรทางธรุกิจกบั J Trust Group ประเทศญี�ปุ่ น ซึ�งไดล้งทุนในหุน้กู ้

แปลงสภาพของบรษิทัมูลคา่ 30 ลา้นเหรียญสหรฐั  และเรามีแผนที�ประสานความร่วมมือกบัธนาคารในเครือของ 

J Trust ในประเทศอนิโดนิเซยี – PT Bank Mutiara – เพื�อการเริ�มตน้ธรุกิจในอินโดนิเซยีในอกีไม่นาน 
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สําหรบัในประเทศไทยเอง หลงัจากไดเ้ขา้ซื �อธรุกิจของ บรษิทัธนบรรณเมื�อกลางปี 2557 ทําใหบ้รษิทัมีฐานธรุกิจ

ที�กวา้งขึ �นมาก ดงันั�น ผมจึงมีความมั�นใจวา่ เราสามารถจะใชส้ํานักงานใหญ่ในประเทศไทย เป็นฐานใหญใ่นการ

ขบัเคลื�อนการขยายธรุกิจไปสู่ประเทศอื�น  ๆ ในเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้ เพื�อใหไ้ดร้บัประโยชนจ์ากศกัยภาพ

มหาศาลที�จะเกิดขึ �น จากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี�ยนได ้

ทา้ยที�สุดนี� ผมใครข่อใชโ้อกาสนี� ขอบคณุผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย คู่คา้ ลูกคา้ ตลอดจนผูบ้รหิารและพนกังานทุก

ท่าน ที�ไดใ้หก้ารสนับสนุนแก่บรษิทัดว้ยดีเสมอมา อนัเป็นเบื �องหลงัความสาํเร็จของบรษิทั และเชื�อว่าทุก  ๆ ท่าน

จะใหก้ารสนับสนุน และใหค้วามรว่มมืออยา่งเต็มที�ต่อไป เพื�อเราจะไดร้ว่มกนัรบัผลแห่งความสาํเร็จที�ยิ�งใหญ่ขึ �น 

ในปีต่อ  ๆ ไป 

 

 

นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ 

ประธานกรรมการ 

2



 

 

 
 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุป๊ลีส จํากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน ไดแ้ก่       
พลเอกสืบสนัต ์  ทรรทรานนท ์  เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณิต  พิชญางกูร,  นายพลเดช     
เทอดพิทกัษว์านิช และนายกฤษณ ์  พนัธร์ตันมาลา เป็นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชดุปัจจุบนัไดเ้ขา้ร่วมประชมุกบัฝ่ายบริหาร และผูต้รวจสอบภายในจํานวน 12 ครั�ง โดยมีความเห็น
ดงัต่อไปนี�  

• รายงานทางการเงนิ  จากที�ไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส และรายปี รว่มกบัฝ่าย
บริหารและผูส้อบบญัช ี พบว่ามีความถูกตอ้งตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองโดยทั�วไป ครบถว้น และเป็น
ที�เชื�อถือได ้  

• ระบบควบคุมภายใน  บรษิทัไดจ้ดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ใหเ้ป็นผูด้าํเนินการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ�งพบว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ 
และเป็นไปอย่างโปรง่ใส ตรวจสอบได ้ ทั�งนี�หน่วยงานต่าง  ๆ ภายในบรษิทั ไดใ้หค้วามรว่มมือในการ
ตรวจสอบภายในเป็นอย่างด ี ทําใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอ ย่างมีประสิทธภิาพ  

• การปฏบิตัติามกฎหมาย  บรษิทัดาํเนินธรุกิจภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย ์ และตลาด
หลกัทรพัย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ ตลอดจนกฎหมายและระเบยีบที�กําหนดขึ �นโดย
หน่วยงานต่างๆ ซึ�งมีความเกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษิทัฯ อย่างเครง่ครดั  

• ผูส้อบบญัช ี บรษิทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั รบัหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัในปี 2557 เป็น
ปีที� 8 ตอ่เนื�องจากปีที�ผ่านมา ซึ�งการตรวจสอบบญัชอียูภ่ายใตม้าตรฐานการบญัชทีี�มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมในระดบัสากล และมีค่าใชจ้า่ยสาํหรบัการสอบบญัชใีนระดบัที�สมเหตุสมผล 

• รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ว่มพิจารณาการทํา
รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ พบว่ามีความสมเหตุสมผล โปรง่ใส และเป็นไปเพื�อประโยชนส์ูงสุด
ของบรษิทัฯ ตามเกณฑที์�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

• การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
รายชื�อ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุคณะกรรมการ 

พลเอกสบืสนัต ์  ทรรทรานนท ์ 12/12 17/18 
นายโศณิต  พิชญางกูร  12/12 18/18 
นายพลเดช เทอดพิทกัษว์านิช  12/12 18/18 

นายกฤษณ ์  พนัธร์ตันมาลา 11/12 18/18 

 
โดยรวมจากการที�คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัหินา้ที�พบวา่บรษิทัฯ มีระบบการบรหิารจดัการที�มี

ประสทิธภิาพ โปรง่ใส สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกข ั�นตอน จากระบบการจดัเก็บขอ้มูลอยา่งละเอยีด เป็นระเบียบ 
สอดคลอ้งกนัภายในแผนก และสามารถอา้งอิงกนัไดร้ะหว่างหน่วยงานตา่ง  ๆ ทั�งนี� คณะกรรมการตรวจสอบ
สนับสนุนใหบ้ริษทัฯ ปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ดขีองตลาดหลกัทรพัย ์  พรอ้มทั�งใหข้อ้สงัเกต 
ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการปรบัปรงุ เพื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแกทุ่กฝ่ายตอ่ไป 

 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษทั กรุป๊ลีส จาํกดั (มหาชน) 

 

3



 

 

 
 
นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บรษิทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) หรอื GL  เริ�มจดทะเบยีนจดัตั�งบรษิทัเมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2529 เพื�อ

ดําเนินธรุกจิใหเ้ชา่ซื �อรถยนต ์ ในเขตกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และตา่งจงัหวดั ตอ่มาในปี 2533 กลุม่ผูถ้อืหุน้ใหม่ไดเ้ขา้มา

ซื �อกิจการจากผูถ้อืหุน้เดมิ และมุ่งเนน้การขยายธรุกิจใหเ้ชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ และชะลอการใหเ้ชา่ซื �อรถยนต ์ หลงัจาก

นั�น บรษิทัไดข้ยายธรุกิจสนิเชื�อใหเ้ชา่ซื �อดา้นอื�น  ๆ ไดแ้ก ่ รถบรรทุก เครื�องจกัรกล แท่นพิมพ ์ ตลอดจนธรุกิจสญัญา

เชา่ทางการเงิน สญัญาโอนสทิธเิรยีกรอ้ง สนิเชื�อขายผ่อนชาํระ และสนิเชื�อเงินสดส่วนบุคคล ภายหลงัตั�งแต่ปี 2547 

เป็นตน้มา บรษิทัเนน้การใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตเ์พียงอยา่งเดยีว บรษิทัไดเ้พิ�มทุนเพื�อรองรบัการเตบิโต

ของธรุกิจอย่างตอ่เนื�องตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา จากทุนจดทะเบยีนเริ�มตน้ 1 ลา้นบาท จนกระทั�งปัจจบุนัมีทุนจดทะเบยีน 

720,926,136 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 545,384,816บาท 

ในปี 2550 บรษิทัมีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัในสว่นของผูถ้อืหุน้รายใหญ่กลา่วคอืชว่งปลายปี 2549 ถงึตน้

ปี 2550 กลุม่ผูถ้ือหุน้รายใหญ่เดมิ ไดท้ยอยขายหุน้ใหก้บั กลุม่บรษิทั เอ.พี.เอฟ. (บรษิทัที�จดัเป็นกลุม่เดยีวกนั ไดแ้ก ่

Engine Holdings Asia Pte. Ltd และบริษทั เอ.พี.เอฟโฮลดิ �งส ์ จาํกดั) ซึ�งทําใหปั้จจุบนั ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 

กลุ่มบรษิทั เอ.พี.เอฟ. เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยถอืหุน้เป็นจาํนวนทั�งสิ �น 483,295,235 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 44.51 

ของทุนจดทะเบยีนทั�งหมดซึ�งชาํระแลว้เตม็จาํนวน 

 

วิสยัทศัน ์ วตัถุประสงคเ์ป้าหมาย หรือกลยุทธใ์นการดําเนินงานของบริษทั 

ปัจจุบนัวสิยัทศัน ์ ของ บริษทัฯ คือ  “การกา้วไปสู่การเป็นบริษทัช ั�นนําดา้นการเงินในภูมิภาคอาเซยีน” 

(ASEAN Regional Finance Company (ARFC) 

ในปี 2556 บรษิทัฯ ไดเ้ริ�มตน้จากการขยายธรุกจิใหเ้ชา่ซื �อรถจกัรยานยนตไ์ปยงัประเทศกมัพูชา โดยไดร้บั

สิทธใินการใหส้นิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผุเ้ดยีวในประเทศกมัพูชา (Exclusive Rights) และไดล้งนาม

ในบนัทึกขอ้ตกลง เพื�อความรว่มมือกนัในทางธรุกจิ กบับริษทั สยามคโูบตา้ จํากดั ซึ�งเป็นผูผ้ลติอปุกรณก์ารเกษตรช ั�น

นํา ในประเทศกมัพูชา และไดเ้ริ�มเปิดสาํนักงานเพื�อใหบ้ริการ ในรา้นคา้ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ของคโูบตา้ในประเทศ

กมัพูชาแลว้ ในเดอืนมกราคม 2557นอกจากนั�น บริษทัฯ ยงัมีแผนจะขยายธรุกิจไปสูป่ระเทศอื�น  ๆ ในภมิูภาคอาเซยีนใน

ระยะเวลาอนัใกล ้

บรษิทัฯมีเป้าหมายในการดําเนินธรุกิจภายในระยะเวลา 3 ปีต ั�งแต่ปี 2557 – 2559 โดยการขยายการใหบ้ริการ

สินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรงุเทพฯ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั รวมทั�งต่างประเทศโดยมีเป้าหมายการขยาย

ธรุกิจดว้ยอตัราเตบิโตเฉลี�ยประมาณรอ้ยละ 10 ตอ่ปี 

 

การเปลี�ยนแปลง และพฒันาการที�สําคญั 

ในปี 2555 เป็นปีที�บรษิทัฯ มีผลประกอบการสงูเป็นประวตัิการณ ์ จากการขยายธรุกิจอยา่งรวดเรว็ต ั�งแต่ไตร

มาสสองตอ่เนื�องจนตลอดทั�งปี เมื�อพอรต์สนิเชื�อเติบโตขึ �นมาก จงึสง่ผลใหร้ายไดด้อกผลเชา่ซื �อฟื�นตวัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ขณะที�ปริมาณการตั�งสํารองหนี�สงสยัจะสูญยงัอยูใ่นระดบัตํ�าจากผลของการฟื�นตวัจากอทุกภยัในไตรมาสแรก และจาก

สดัสว่นของสนิเชื�อลกูหนี�รายใหม่ที�เพิ�มขึ �นมาก นอกจากนี�บรษิทัฯ ยงัคงรกัษาประสทิธภิาพในการติดตามเรยีกรบัชาํระเงิน

ไดเ้ป็นอยา่งด ี โดยรวมบริษทัฯ จงึสามารถทํากําไรไดเ้พิ�มขึ �นมากจากปีที�ผ่านมา นอกจากนั�นบรษิทัฯไดล้งทุนในบรษิทั
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ย่อย คอื บริษทั Group Lease Holdings Pte. Ltd. หรือ GLH ซึ�งเป็นบรษิทัโฮลดิ �ง ในประเทศสงิคโปรเ์พื�อเป็นฐาน

สําหรบัขยายการลงทุนในประเทศตา่งๆ  

ในปี 2556 Group Lease Holdings Pte. Ltd. ไดซ้ื �อหุน้สามญัของบรษิทั GL Finance Plc.หรือ GLF เพื�อ

ประกอบธรุกจิใหส้นิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตใ์นประเทศกมัพูชาโดยถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ซึ�ง GLF ไดร้บัสทิธิ

แต่เพียงผูเ้ดยีวในการใหบ้ริการสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ (Exclusive Rights) จากผูผ้ลิตและจดัจําหน่ายฮอนดา้ใน

ประเทศกมัพูชาซึ�ง ณ ปัจจุบนั GLF ไดเ้ปิดจุดใหบ้ริการสนิเชื�ออยู่ในรา้นของตวัแทนจาํหน่าย รถจกัรยานยนตฮ์อน

ดา้จาํนวนทั�งสิ �น 131 แห่งทั�วประเทศกมัพูชา และใหบ้รกิารสนิเชื�อเครื�องจกัรกลการเกษตรคโูบตา้อกีจาํนวน 22 แห่ง  

สําหรบัธรุกจิในประเทศไทย บรษิทัฯ ไดข้ยายธรุกจิโดยการเปิดใหบ้ริการสินเชื�อเพิ�มขึ �นในพื�นที�ใหม่  ๆ ของกรงุเทพฯ และ

ปริมณฑล และอีกหลายแห่งในตา่งจงัหวดั ทั�งพื �นที�ในภาคตะวนัออก, ตะวนัตก และตะวนัออกเฉียงเหนือ  

เมื�อตน้ปี 2557 เพื�อรองรบัการขยายธรุกิจ บริษทัฯมีการปรบัโครงสรา้งองคก์ร โดยแบ่งแยกหน่วยงานติดตาม

หนี�สินออกมาเป็นฝ่ายใหม่ และมีผูจ้ดัการทั�วไปเพื�อกํากบัดูแลการปฏิบตัิงานของฝ่ายติดตามหนี�สินโดยเฉพาะ  

นอกจากนั�นในชว่งกลางปี บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซื �อกิจการบริษทั ธนบรรณ จํากดั ซึ�งเป็นบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทํา

ใหบ้ริษทัฯ สามารถขยายธรุกิจเพิ�มขึ �นไดท้นัทีประมาณรอ้ยละ 30 ภายใตแ้นวนโยบายบริหารจดัการของบริษทัฯ เชื�อมั�น

ว่าบริษทั       ธนบรรณ จะเป็นส่วนสําคญัที�ชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัสําหรบัตลาดในประเทศใหก้บับริษทัฯ ได ้

ในอนาคต   

 

โครงสรา้งการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั 

โครงสรา้งกลุม่บรษิทัและการดาํเนินงานของกลุม่บริษทัสามารถแบง่ไดด้งันี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) 
ธุรกิจให้สนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต์ 

100% 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
ธุรกิจที�ปรึกษาด้านการเงนิ และจดัการเงนิ

ลงทุนอื�น 

GL Finance Plc.  
ธุรกิจเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต์ 

 

100% 

บริษัท ธนบรรณ จํากดั 
ธุรกิจให้สนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต์ 

100% 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

ธรุกิจหลกัของกลุ่มบรษิทัคอื การใหบ้ริการสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ โดยรถจกัรยานยนตที์�กลุม่บริษทัให ้

สินเชื�อเชา่ซื �อส่วนใหญจ่ะเป็นรถญี�ปุ่ นเฉลี�ยราคาคนัละประมาณ 46,000 บาท และเป็นรถจกัรยานยนตที์�มีสภาพคลอ่งใน

การซื �อขายสงู ไดแ้ก ่ ฮอนดา้ ยามาฮ่า ซซูกู ิ และคาวาซาก ิ เป็นตน้  

นอกจากการใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตแ์ลว้ บรษิทัยงัมีการใหบ้รกิารหลงัการขาย โดยใหบ้ริการรบั

ต่อภาษีทะเบยีนรถจกัรยานยนต ์ กรมธรรมป์ระกนัภยั และ พ.ร.บ. ซึ�งเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ อีกทั�งยงั

เป็นการเสรมิรายไดใ้หก้บับรษิทัอกีทางหนึ�ง ตลอดจนเป็นการคุม้ครองและป้องกนัความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ �นกบัทรพัยส์นิ 

ซึ�งเป็นหลกัประกนัในการใหส้นิเชื�อของบริษทัได ้

 

โครงสรา้งรายไดข้องกลุ่มบริษทั 

รายไดข้องบริษทั 
ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ พนับาท รอ้ยละ 

รายไดด้อกผลเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระ 1,666.74 89.03 1,258.28 85.51 837.22 87.42 

รายไดอ้ื�น* 205.33 10.97 213.26 14.49 120.44 12.58 

รวม 1,872.07 100.00 1,471.54 100.00 957.66 100.00 
  

*รายไดอื้�นประกอบดว้ย หนี�สญูรบัคืน,เบี �ยปรบัสญัญาเชา่ซื �อและขายผอ่นชาํระค่าบริการงานทะเบียนค่าบริการงานดา้นประกนัภยัค่าติดตามและอื�น  ๆ

 

สภาวะการแข่งขนั 

จํานวนรถจกัรยานยนตจ์ดทะเบียนในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑลรายปี (คนั) 

 

ที�มา :  กรมการขนส่งทางบก 

  

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

352,149 366,290 371,491 

329,476 

378,311 
390,862 

464,230 466,264 

414,389 

Unit
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ยอดการจําหน่ายรถจกัรยานยนตจ์ะสง่ผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ ทั�งนี�หาก

พิจารณาภาวะการจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์ อาจกลา่วไดว้่ารถจกัรยานยนตย์งัคงเป็นยานพาหนะที�ใหค้วามสะดวกสบายและ

รวดเรว็ภายใตภ้าวะการจราจรที�หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยที�ระบบขนสง่มวลชนตา่ง  ๆ ยงัไม่สามารถ

สนองตอบความตอ้งการของประชาชนได ้ทําใหร้ถจกัรยานยนตย์งัคงเป็นทางเลอืกหนึ�งที�ใชใ้นการเดินทาง หรือ ดาํเนินธรุกิจ 

ประกอบกบับรษิทัผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตไ์ดใ้ชเ้ทคโนโลยชี ั�นสงูในการออกแบบรถจกัรยานยนตใ์หส้วยงามทนัสมยั และ

สะดวกสบายมากขึ �น ตวัอย่างเชน่ รถจกัรยานยนตที์�ใชร้ะบบเกยีรอ์อโตเมตกิซึ�งผูบ้ริโภคก็มีการตอบสนองเป็นอย่างด ีและมี

แนวโนม้เพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�องทําใหธ้รุกิจเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตเ์ป็นที�น่าสนใจในการลงทุน จะเห็นไดจ้ากมีผูป้ระกอบการราย

ใหม่เขา้มาดาํเนินธรุกจิใหเ้ชา่ซื �อรถจกัรยานยนตเ์พิ�มขึ �นหลายราย สง่ผลใหภ้าวะการแขง่ขนัในธรุกิจเชา่ซื �อ

รถจกัรยานยนตมี์การแขง่ขนักนัเพิ�มขึ �นเชน่กนั 

ในปี 2557 จํานวนรถจกัรยานยนตที์�จดทะเบยีนใหม่ในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล มีจาํนวน 414,389 คนั 

โดยลดลงรอ้ยละ 11.13 จากปี 2556 ซึ�งมีจาํนวน 466,264 คนั จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทั�งใน และนอกประเทศ 

โดยนอกประเทศไดแ้ก ่ ความซบเซาของเศรษฐกิจในหลาย  ๆ ประเทศ โดยเฉพาะยโุรป ขณะที�อเมรกิาพึ�งจะเริ�มมีสญัญาณ

ฟื�นตวั ทําใหโ้ดยรวมการสง่ออกของไทยไปยงัตา่งประเทศยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกต ิ สว่นปัจจยัในประเทศยงัคงไดร้บัผลกระทบ

จากสถานะการณทางการเมืองที�ยดืเยื �อตอ่เนื�องจากชว่งครึ�งปีหลงัของปี 2556 จนถงึไตรมาส 2 ของปี 2557 ทําใหท้ั�งการ

จ่ายภาครฐั และภาคครวัเรอืนอยูใ่นระดบัตํ�า แตส่ําหรบัปี 2558 นั�น ชว่งครึ�งปีแรกคาดวา่จะยงัไม่เห็นสญัญาณฟื�นตวัที�

ชดัเจน แต่น่าจะมีแนวโนม้ที�ดีขึ �น เนื�องจากการคลี�คลายของสถานการณท์างการเมืองซึ�งทําใหร้ฐับาลปัจจบุนัสามารถเริ�ม

ดําเนินโครงการขนาดใหญ่เพื�อกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศได ้ จงึเป็นที�คาดการณว์่าอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตใ์นครึ�งปี

หลงัน่าจะเริ�มฟื�นตวัได ้ แตท่ั�งนี�อตัราการเตบิโตยงัขึ �นอยู่กบัปัจจยัอื�น  ๆ ไม่วา่จะเป็นความสามารถในการสง่ออก ราคา

พืชผลทางการเกษตร ราคาสนิคา้โภคภณัฑโ์ดยเฉพาะนํ�ามนั เป็นตน้  

 
การจดัหาบริการ 

แหล่งที�มาของเงินทุนของกลุม่บริษทั ณ. วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ปี 2556 และ ปี 2555 ประกอบดว้ย 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  250.00 3.51 13.55 0.25 50.00 1.48 
 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน*  3,859.86 54.19 3,097.52 57.74 1,721.96 51.08 
 หุน้กู ้ 488.30 6.85 - - - - 
 เจา้หนี�การคา้  6.35 0.09 3.22 0.06 14.42 0.43 
 รวม  4,604.51 64.64 3,114.29 58.05 1,786.38 52.99 
 ส่วนของผูถ้อืหุน้  2,518.94 35.36 2,250.69 41.95 1,584.92 47.01 
 รวมแหล่งที�มา 7,123.45 100.00 5,364.98 100.00 3,371.29 100.00 
หมายเหต ุ:  * เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูร้ะยะยาวครบกาํหนดใชคื้นภายในสามสิบงวด โดยผอ่นชาํระเป็นงวด  ๆตามที�ระบใุนสญัญาเงินกู ้ เริ�มชาํระงวดแรกในวนัชาํระ

ดอกเบี �ยคร ั�งแรกหลงัจากวนัที�เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 

 

 งบการเงินรวม 
 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
 ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน  250.00 3.50 13.55 0.25 50.00 1.48 
 เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน*  3,859.86 54.07 3,097.52 57.61 1,721.96 51.03 
 หุน้กู ้ 488.30 6.83 - - - - 
 เงินกูย้ืมระยะสั�น 19.80 0.28 - - - - 
 เจา้หนี�การคา้  9.07 0.13 4.32 0.08 14.42 0.43 
 รวม  4,627.03 64.81 3,115.39 57.94 1,786.38 52.94 
 ส่วนของผูถ้อืหุน้  2,512.26 35.19 2,261.08 42.06 1,587.81 47.06 
 รวมแหล่งที�มา 7,139.29 100.00 5,376.47 100.00 3,374.19 100.00 
  หมายเหต ุ:  * เงินกูยื้มจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูร้ะยะยาวครบกาํหนดใชคื้นภายในสามสิบงวด โดยผอ่นชาํระเป็นงวด ตๆามที�ระบใุนสญัญาเงินกู ้ เริ�มชาํระงวดแรกในวนั

ชาํระดอกเบี �ยคร ั�งแรกหลงัจากวนัที�เบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเชื�อ 
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ปัจจยัความเสี�ยง 

 
ความเสี�ยงจากแหล่งเงินทุนภายนอก 

จากลกัษณะการประกอบธรุกจิการใหส้นิเชื�อเชา่ซื �อ การดําเนินธรุกจิอย่างต่อเนื�องจะตอ้งมีแหล่งเงินทุนที�เพียงพอ

รองรบัการดําเนินการ ทั�งนี�ปัจจุบนัแหล่งเงินทุนที�บริษทันํามาใหส้ินเชื�อมาจากสองแหล่งหลกัคอืเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน

และเงินสดจากการดําเนินงานของบริษทั  

ณวนัที� 31 ธนัวาคม 2557  มียอดเงินเบิกเกนิบญัชแีละเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินคงเหลือ 4,109.86 ลา้นบาท 

ซึ�งสว่นใหญ่เป็นเงินกูย้มืระยะยาว  ทั�งนี�บรษิทัฯ มีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูที้�ยงัไม่ไดเ้บกิใชจ้าํนวน 115.10 

ลา้นบาท 

จากการดําเนินการที�ผ่านมานั�น บริษทัมีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัโดยบริษทัมีประวตัิการชาํระคืน

เงินกูด้ีมาโดยตลอด รวมทั�งสามารถปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการเงินภายใตส้ญัญาเงินกูไ้ดแ้ก่การดํารงอตัราส่วนหนี�สินต่อ

ส่วนของผูถ้ือหุน้และการดํารงอตัราส่วนของลูกหนี�เชา่ซื �อต่อหนี�เงินกู ้ซึ�งจะทําใหบ้ริษทัสามารถลดความเสี�ยงจากการไม่ได ้

รบัเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได ้

 

ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยเงินกูห้ากมีแนวโน้มสูงขึ �น 

รายไดห้ลกัของบริษทัมาจากรายไดด้อกเบี �ยรบัจากการใหบ้ริการสินเชื�อเช่าซื �อรถจกัรยานยนต ์ทั�งนี�การ

เปลี�ยนแปลงของอตัราดอกเบี �ยจะมีผลกระทบโดยตรงกบัความสามารถในการหากําไรของบริษทักล่าวคือ ส่วนต่างอตัรา

ดอกเบี �ยรบัจากการใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อกบัตน้ทุนเงินกูโ้ดยอตัราดอกเบี �ยที�สูงขึ �นจะส่งผลต่อตน้ทุนเงินกูที้�สูงขึ �น 

ในขณะที�อตัราดอกเบี �ยจากการใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อนั�นคงที�ตามระยะเวลาที�กําหนดในสญัญาเชา่ซื �อ จึงส่งผลกระทบต่อ

ส่วนต่างอตัราดอกเบี �ยได ้

 

ความเสี�ยงจากความไม่สอดคลอ้งกนัระหว่างอายุเงินกูก้บัระยะเวลาใหเ้ช่าซื �อรถจกัรยานยนต ์

จากอายขุองสญัญาเชา่ซื �อที� 12 - 36 เดือน (โดยเฉลี�ยแลว้จากประวตัิการชาํระเงินงวดของลูกคา้ตามสญัญา

เชา่ซื �ออยู่ที�ประมาณ30เดือน) บริษทัมีนโยบายในการทําสญัญาเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ�งเป็นแหล่งเงินทุน

ภายนอก ใหมี้ความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาชาํระเงินคืนตามสญัญาเชา่ซื �อดงักล่าว เพื�อใหเ้กิดสภาพคล่องในการดําเนิน

กิจการอย่างไรก็ตามบริษทัไดจ้ดัทําประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณอ์ตัราการเตบิโตของสินเชื�อเชา่ซื �อใน

อนาคต เพื�อใหบ้ริษทัสามารถวิเคราะห ์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจดัหาเงินทุนใหร้องรบัและสอดคลอ้งกบัเงื�อนไข

สินเชื�อเชา่ซื �อดงักล่าวและทําใหก้ารดําเนินธรุกิจเป็นไปอย่างต่อเนื�องได ้

 

ความเสี�ยงจากการดําเนินงานที�กอ่ใหเ้กิดสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้

ปัจจุบนัการดําเนินธรุกจิใหส้ินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตน์ั�นไม่มีขอ้จาํกดัจากหน่วยงานใด  ๆ ของภาครฐั และ

เป็นธรุกิจที�ไม่อยู่ภายใตก้ฎหมายพิเศษ ดงันั�นในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื�อเช่าซื �อ

รถจกัรยานยนตจ์ึงสามารถทําไดอ้ย่างเต็มที�ตามศกัยภาพของบรษิทัเอง อย่างไรก็ตามธรุกิจนี�มีความเสี�ยงจากสินเชื�อที�ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดห้ากขาดความระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมตัิสินเชื�อ หรือขาดระบบการควบคุมภายในที�ดี 

กลุ่มบริษทัไดก้ําหนดใหมี้การพิจารณาสินเชื�ออย่างเขม้งวดทุกข ั�นตอนรวมทั�งใหค้วามสําคญักบัคุณภาพของ

สินเชื�อโดยการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคือบริษทัไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลของลูกคา้มากกว่า  500,000 รายการ 

นอกจากนั�นยงัเป็นสมาชกิของบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาต ิจํากดั และ สมาคมเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ทํา

ใหบ้ริษทัสามารถกลั�นกรองคุณภาพลูกหนี�ไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพดว้ยการตรวจสอบประวตัิการชาํระหนี�จากฐานขอ้มูลทั�ง

สามแหล่ง โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดเ้ป็นจํานวน 632.60 ลา้นบาทคิด
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เป็นรอ้ยละ 8.70 ของสินเชื�อทั�งหมด โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 

ซึ�งเท่ากบัรอ้ยละ 8.65 ของสินเชื�อทั�งหมด พบว่าอตัราส่วนสินเชื�อที�ไม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้่อสินเชื�อรวมเพิ�มขึ �นเพียงเล็กนอ้ย

ในอตัรารอ้ยละ 0.58 ในขณะที�บริษทัมีการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เท่ากบั 

560.31 ลา้นบาท และ 390.69 ลา้นบาท ตามลําดบัหรือคิดเป็นอตัราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญต่อสินเชื�อรวมเท่ากบั 

8.43 และ 7.94 ตามลําดบั โดยอตัราส่วนค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญต่อสินเชื�อรวมเพิ�มขึ �นจากปริมาณลูกหนี�คา้งชําระมี

จํานวนเพิ�มขึ �นตามวฏัจกัรของการขยายสินเชื�ออยา่งต่อเนื�องในชว่งที�ผ่านมา และจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�ง

ปัจจุบนัสถานการณเ์ริ�มเขา้สู่ภาวะปกติแต่ก็ยงัส่งผลต่องบการเงินปี 2557 

 

 ความเสี�ยงจากผลขาดทุนการขายรถจกัรยานยนตท์ี�ยืดคนืมาไม่คุม้มูลหนี� 
กลุ่มบรษิทัจะทําการยึดรถคนืเมื�อลูกคา้ผิดนัดชาํระคา่งวดตามสญัญาที�ตกลงกนัไวแ้ละจะถกูนํามาขายทอดตลาด

โดยวิธกีารประมูลใหแ้กผู่จ้ําหน่ายรถจกัรยานยนตมื์อสองซึ�งดาํเนินกจิการในเขตกรงุเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดั

รวมถงึบคุคลผูส้นใจอื�น ทั�งนี�มูลหนี�คงคา้งของลกูหนี�แต่ละราย โดยทั�วไปจะสงูกวา่มูลคา่รถยดึที�จําหน่ายได ้  ดงันั�นหากไม่

สามารถเรยีกรอ้งสว่นตา่งที�รายไดจ้ากการจาํหน่ายไม่ครอบคลมุจากลกูหนี�หรือผูค้ํ �าประกนั บรษิทัจะมีผลขาดทุนจากการ

จําหน่ายรถยึดคนื อยา่งไรก็ดีเพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่ว บริษทัจดัใหมี้มาตรการและระบบที�รดักมุในการพิจารณาอนุมตัิ

การใหส้ินเชื�อต ั�งแต่เริ�มตน้โดยการใชฐ้านขอ้มูลลกูคา้ของบริษทั ขอ้มูลเครดติแห่งชาต ิ จาํกดั และ สมาคมเชา่ซื �อ

รถจกัรยานยนตแ์ห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคณุภาพผูข้อสนิเชื�อกอ่นการปลอ่ยใหกู้ย้มื รวมถงึการที�บรษิทัไดพ้ฒันา

บริการเรียกเกบ็หลงัการอนุมตัิใหส้นิเชื�อเพื�อป้องกนัป รมิาณรถยึดที�อาจเพิ�มขึ �นจากการขยายธรุกิจของบรษิทั 

 

ความเสี�ยงจากการที�ผูถ้ือหุน้รายใหญ่มีอิทธิพลตอ่การบริหารจดัการ 

ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก ่ บริษทั เอ.พี.เอฟโฮลดิ �งส ์ จํากดั และผูถ้อืหุน้ที�จดัเป็นกลุม่เดยีวกนัไดแ้ก่ 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (“ผูถ้อืหุน้กลุม่ APF”) บรษิทัถอืหุน้ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 รวมเป็นจาํนวน  

483,295,235 หุน้ คิดเป็นสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัรอ้ยละ 44.51 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกชาํระแลว้ 

1,085,769,632 หุน้ ซึ�งเป็นสดัสว่นใกลเ้คยีงกบัครึ�งหนึ�งของจาํนวนหุน้ทั�งหมด จงึอาจทําใหก้ลุม่บริษทัเอ.พี.เอฟ.สามารถ

ควบคมุมติผูถ้ือหุน้รวมถงึเรื�องที�กฎหมายกําหนดวา่จะตอ้งใชม้ตอิย่างนอ้ยเกนิกว่ากึ�งหนึ�งในที�ประชมุผูถ้ือหุน้ได ้

 

ความเสี�ยงดา้นการแข่งขนัและคู่แข่งขนัรายใหม่เขา้มาในอตุสาหกรรมสินเชื�อเช่าซื �อ

รถจกัรยานยนต ์

ธรุกิจการใหส้ินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตเ์ป็นธรุกิจที�ไม่ตอ้งมีการลงทุนในเครื�องมือและอุปกรณส์ําหรบัการ

ดําเนินงานเป็นจํานวนมาก บริษทัเพียงจดัหาแหล่งเงินทุนสําหรบัการปล่อยสินเชื�อเท่านั�น จึงเป็นการง่ายที�คู่แขง่ขนัราย

ใหม่จะเขา้มาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปัจจยัแห่งความสําเร็จไม่ใชเ่พียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั�น แต่ยงัตอ้งอาศยัความ

เชี�ยวชาญในอีกหลายดา้น เชน่ การประเมินคณุภาพสินเชื�อ และการติดตามการชาํระค่างวด เป็นตน้ ซึ�งมีคู่แขง่จํานวน

ไม่นอ้ยที�ตอ้งออกจากอุตสาหกรรมเนื�องจากขาดคุณสมบตัิดงักล่าว 

การใชบ้ริการสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตน์ั�น ผูจ้าํหน่ายรถจกัรยานยนต ์ (Dealers) มีสว่นสาํคญัในการ

แนะนําลกูคา้ที�ขอสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตเ์พื�อเลอืกผูใ้หบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ ดงันั�นบรษิทัจงึมีความ

เสี�ยงที�เกิดจากการที�ผูจ้ําหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ม่แนะนําลกูคา้ใหม้าใชบ้ริการการใหส้นิเชื�อของบรษิทั 

การดําเนินธรุกิจของบริษทัจึงตอ้งมีระบบการตรวจสอบขอ้มูล เพื�อการใหส้ินเชื�อที�รวดเร็ว ประกอบไปดว้ยระบบ

สารสนเทศที�ครอบคลุมการดาํเนินงานของบรษิทัและบุคลากรที�มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์ รวมถึงความชาํนาญ

เฉพาะดา้น ทําใหบ้ริษทัสามารถดําเนินการอนุมตัิสินเชื�อไดอ้ย่างรวดเร็ว นับเป็นการสรา้งความพอใจใหแ้ก่ผูจ้ําหน่าย

รถจกัรยานยนตเ์ป็นอยา่งมาก นอกจากนี�ดว้ยระบบสารสนเทศที�บริษทัไดพ้ฒันาขึ �นเองเพื�อใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัธรุกิจ

และความชาํนาญเฉพาะของบคุลากร บริษทัสามารถใหบ้ริการลูกคา้และรา้นคา้ ดา้นการตรวจสอบยอดปิดบญัชไีดภ้ายใน

เวลาอนัรวดเร็ว 

9



 

 

 
 
ขอ้มูลท ั�วไปและขอ้มูลสาํคญัอื�น 
 
ขอ้มูลท ั�วไป 
 
 ชื�อบรษิทั  : บรษิทักรุป๊ลีสจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

ที�ต ั�งสาํนกังานใหญ ่  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้

  แขวงลาดยาวเขตจตุจกัรกรงุเทพมหานคร 10900 

ประเภทธรุกจิ   : ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์

ทะเบยีนเลขที�   : 0107537000327 (เดิมเลขที�บมจ.279) 

โทรศพัท ์   : 0-2580-7555 

โทรสาร   : 0-2954-2902-3 

Home Page   : www.grouplease.co.th 

E-mail   : glpcl@grouplease.co.th 

ทุนจดทะเบียน   : 720,926,136 บาท  แบง่เป็น  หุน้สามญัจาํนวน 1,441,852,272 หุน้ 

  มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

หุน้ที�ออกและชาํระแลว้ : 545,384,816 บาท แบง่เป็น หุน้สามญั จํานวน 1,090,769,632หุน้ 

 

 นิติบุคคลที�บริษทัฯถอืหุน้ต ั�งแต่รอ้ยละ 10 ขึ �นไปของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ท ั�งหมด 

 
1.   ชื�อบรษิทั   : Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
 สถานที�ต ั�ง  : 80 Raffles Place #32-01, UOB Plaza, Singapore (048624) 

ประเภทธรุกจิ   : ธรุกิจที�ปรกึษาดา้นการเงิน และจดัการเงินลงทุนอื�น 
จํานวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญั จาํนวน 17,684,318 หุน้ เท่ากบั 17,694,218 เหรียญสงิคโปร ์

  

2.  ชื�อบรษิทั   :GL Finance Plc. (ถือหุน้โดย Group Lease Holdings Pte. Ltd.) 
สถานที�ต ั�ง  : 270-274 Kampuchea Krom Blvd, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara,  
     Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia 
ประเภทธรุกจิ  : ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื �อ 
โทรศพัท ์  : 023 990 330 
โทรสาร   : 023 990 327 
จํานวนและชนิดของหุน้ : หุน้สามญัจาํนวน 31,500 หุน้ เท่ากบั 6,300,000 เหรียญ สรอ. 

 
3. ชื�อบรษิทั   : บรษิทั ธนบรรณ จาํกดั 

สถานที�ต ั�ง  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใตแ้ขวงลาดยาวเขตจตุจกัรกรุงเทพมหานคร 10900 

ประเภทธรุกจิ  : ใหบ้รกิารสนิเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์

ทะเบยีนเลขที�  : 0105521022758 (เดิมเลขที�2277/2521) 

โทรศพัท ์  : 0-2580-7555 

โทรสาร  : 0-2954-2902-3 

ทุนจดทะเบียน  : 565,000,000 บาท แบง่เป็น หุน้สามญัจาํนวน 5,650,000หุน้ 

มูลคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

หุน้ที�ออกและชาํระแลว้  : 565,000,000 บาท แบง่เป็น หุน้สามญัจาํนวน 5,650,000 หุน้ 
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บุคคลอา้งอิงอื�น  ๆ

 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ : บรษิทัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั 
62 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยช ั�น 4,6-7 

    ถนนรชัดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรงุเทพมหานคร 10110 
    โทร. 0-2229-2800 หรือ 0-2654-5599โทรสาร. 0-2359-1259 
    Call center : 0-2229-2888 

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

 ผูส้อบบญัช ี  : นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516 
บรษิทั สาํนกังาน เอนิสท์แอนด ์ ยงั จาํกดั  
เลขที� 193/ 136-137  ช ั�น 33  อาคารเลครชัดา ถ. รชัดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192 
Email Address  :ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 ที�ปรกึษาทางกฎหมาย : นายกปัตนั  จีระเศรษฐ 
  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้

 แขวงลาดยาวเขตจตุจกัรกรงุเทพมหานคร 10900 
 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3 
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ผูถ้ือหุน้ 
 
 
รายชื�อผูถ้อืหุน้ใหญ ่ ณ วนัที� 30 ธนัวาคม 2557 มีดงันี� 
 

รายชื�อผูถ้อืหุน้ จาํนวนหุน้ที�ถอื (หุน้) คิดเป็นสดัสว่น (รอ้ยละ) 

กลุ่มบรษิทั เอ.พี.เอฟ.ไดแ้ก ่

Engine Holdings Asia Pte.Ltd.1 

บรษิทั เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ �งส ์ จาํกดั 2 

 

324,384,044 

158,911,191 

 

29.88 

14.64 

SIX SIS LTD. 185,745,642 17.1 

บรษิทั ไทยเอน็วีดอีาร ์ จาํกดั 61,291,417 5.65 

นายสทุธพิงษ ์ เวศยว์รุตม ์ 61,202,700 5.64 

นายประยงค ์  วนิชสวุรรณ 39,432,900 3.63 

ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จํากดั       

เพื�อผูฝ้าก 

32,656,729 3.01 

นายราเชน  กฤษราลมัณ ์ 21,931,100 2.02 

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 14,134,473 1.30 

นายสมพงษ ์  ศิลป์สมบรูณ ์ 9,103,703 0.84 

นายวิศตูย ์  ฟูเฟื� องมงคลกิจ 6,000,000 0.55 

รวม 914,793,899 84.25 

 
หมายเหต:ุ  1 Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกจิการลงทนุ มผีูถ้อืหุน้คอื บรษิทั Wedge Holdings Co.,Ltd. ซึ�งเป็นบรษิทัจด

ทะเบียนในประเทศญี�ปุ่น ถอืหุน้จํานวน 58 ลา้นหุน้ (หรือคดิเป็น 100%ของหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด)  
 2 บริษทั เอ.พี.เอฟโฮลดิ �งส ์ จํากดั ประกอบธรุกจิการลงทนุ มผีูถ้อืหุน้ คอื บรษิทั ซนัวา เวลิด ์ เซอรว์สิ จํากดั ประกอบธุรกจิที�

ปรึกษาบญัช ี ซึ�งถอืหุน้ จํานวน 27 ลา้นหุน้ (หรือคดิเป็น  49% ของหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด) และ บรษิทั เอ.พี.เอฟแคปิตอล 
ประเทศไทย จํากดั ประกอบธรุกจิการลงทนุ  ถอืหุน้ จํานวน 12 ลา้นหุน้ (หรอืคดิเป็น 21.71% ของหุน้ที�จําหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด) 
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การออกหลกัทรพัยอ์ื�น 

 
1. ประเภท :   ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซื �อหุน้สามญั ของ บริษทั กรุป๊ลีส จํากดั (มหาชน)  
    คร ั�งที� 6 (GL-W2) 
 อาย ุ :   2 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ คือ วนัที� 1 พ.ย. 2555 
 จํานวนที�ออก  :  22,775,694 หน่วย 
 จํานวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรบัการใชส้ทิธ ิ : 
    22,990,927หุน้ (กอ่นการปรบัสทิธ)ิ 
 อตัราการใชส้ทิธ ิ:  ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 11.8360 หุน้ 
    (หลงัจากปรบัอตัราการใชส้ทิธเินื�องจากการจ่ายหุน้ปันผล 
    และการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ที�ตราไวข้องหุน้แลว้) 
 ราคาการใชส้ทิธ ิ :  หุน้ละ 2.95708 บาท (หลงัจากปรบัอตัราการใชส้ทิธ ิ เนื�องจากการจา่ยหุน้ปันผล 
    และการเปลี�ยนแปลงมูลคา่ที�ตราไวข้องหุน้แลว้) 
 จํานวนที�ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ: 226,218 หน่วย 
 วนัครบอาย ุ :  วนัที� 31 ตุลาคม 2557 
 
 
2. ประเภท  :   ใบสาํคญัแสดงสทิธใินการซื �อหุน้สามญั ของ บริษทั กรุป๊ลีส จํากดั (มหาชน)  

    คร ั�งที� 7(GL-W3) 
อาย ุ :   ไม่เกนิ 2 ปี นบัแตว่นัที�ออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ คอืวนัที� 2 ธ.ค.2556 
จํานวนที�ออก  :  332,783,154 หน่วย 
จํานวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรบัการใชส้ทิธ ิ: 
    341,568,986 หุน้ 
อตัราการใชส้ทิธ ิ :  ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ :  หุน้ละ 10.00 บาท 
จํานวนที�ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ : 332,783,154 หุน้ 
วนัครบอาย ุ :  วนัที� 30 พฤศจกิายน  2558 
 
 

3. ประเภท :   ใบสาํคญัแสดงสทิธทีิ�จะซื �อหุน้สามญัของบรษิทัคร ั�งที� 5 เพื�อจดัสรรใหแ้กก่รรมการ 
    และพนักงาน-ESOP คร ั�งที� 4 (GL-WD) 
อาย ุ :   3 ปีนบัแต่วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสทิธ ิ
จํานวนที�ออก  :  1,000,000 หน่วย 
จํานวนหุน้ที�ออกเพื�อรองรบัการใชส้ทิธ ิ:  
    1,000,000 หุน้ (กอ่นการปรบัสทิธ)ิ 
อตัราการใชส้ทิธ ิ :  ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 1 หน่วยใชส้ทิธซิื �อหุน้สามญัของบริษทัได ้ 11.8360 หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธ ิ :  หุน้ละ 1.65766 บาท 
จํานวนที�ยงัไม่ไดใ้ชส้ทิธ ิ : 1,000,000 หน่วย (ใชส้ทิธคิร ั�งเดยีวในวนัครบอายุ) 
วนัครบอาย ุ :  วนัที� 14 พฤษภาคม  2558 
 
 

4. ประเภท :   หุน้กูช้นิดระบชุื�อผูถ้อื ไม่ดอ้ยสทิธ ิ มีประกนับางสว่น และมีผูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้
ชื�อ :   หุน้กูมี้ประกนับางสว่นของบริษทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 
    คร ั�งที�1/2557 ครบกาํหนดไถถ่อนปี 2560 
จํานวนเงิน  :  500,000,000 บาท 
อาย ุ :   3 ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้
อตัราดอกเบี �ย  :  27 สิงหาคม 2557 ถึง 29 กนัยายน 2557 4.17% ต่อปี 
    30 กนัยายน 2557 จนครบกําหนดไถถ่อน 4.55% ต่อปี 
วนัที�ออกหุน้กู ้ :  27 กมุภาพนัธ ์ 2557 
วนัครบกาํหนดไถ่ถอน  : 27 กมุภาพนัธ ์ 2560 
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นโยบายการจา่ยเงินปันผล  
 

บรษิทัมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 จากกําไรสทุธหิลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละเงินสาํรองตา่งๆ

ตามกฎหมาย 

ปัจจยัที�ใชพิ้จารณาประกอบการจา่ยเงินปันผลเชน่ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่งของบรษิทั

การขยายธรุกจิของบรษิทัและปัจจยัอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั โดยการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะตอ้งไดร้บั

อนุมตัิจากที�ประชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ�งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้โดยให ้

แจง้แกที่�ประชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไปเพื�อทราบ 

 ส่วนบริษทัยอ่ยของบริษทั มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 ของกาํไรสทุธ ิ

ขอ้มูลการจา่ยเงินปันผลยอ้นหลงัของบรษิทั เป็นดงันี� 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2557 2556 2555 2554 2553 

อตัรากาํไรสทุธติอ่หุน้ 0.14 0.27 0.43 3.65 4.67 

อตัราเงินปันผลตอ่หุน้ N/A 0.17 0.31 2.51 3.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสทุธ(ิ%) N/A 64.52 69.79 68.85 69.65 
 
**ปี 2555 และ 2556 หลงัการเปลี�ยนแปลงมูลคา่หุน้สามญัเป็นมูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 
**ปี 2553 ถงึ 2554 กอ่นการเปลี�ยนแปลงมลูคา่หุน้สามญั มูลคา่หุน้ละ 5.00 บาท 
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 โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการบรษิัท 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

กรรมการบริหาร 

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ 
ต่างประเทศ 

หน่วยงานธุรกิจประเทศไทย หน่วยงานควบคุมการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศ 
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

ผู้จัดการทั่วไป - การตลาด ผู้จัดการทั่วไป - ปฏิบัติการ 

ฝ่ายการตลาด-ส่วนกลาง 

ฝ่ายการตลาด - ต่างจังหวัด 

ฝ่ายสินเชื่อ 

   ฝ่ายบุคคลและธุรการ 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

ฝ่ายบัญชี 

ฝ่ายการเงิน 

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายปฏิบัติการและประมูล 

ผู้จัดการทั่วไป - บริหารหนี ้

 ฝ่ายติดตามหนี้ทาง

โทรศัพท์ 

ฝ่ายติดตามหนี้

ภาคสนาม 

ฝ่ายยึดทรัพย์สิน 

ฝ่ายติดตามหนี้สาขา 

การตลาด - กรุงเทพฯ 

การตลาด - ธนบุรี 

ฝ่ายบริหารสาขา 
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คณะกรรมการบรษิทั 
 
โครงสรา้งคณะกรรมการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 10 คน แบ่งเป็น กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 5 คน และทีไ่ม่ใชผู่บ้รหิารจ านวน 5 คน โดยมกีรรมการอสิระ ทีท่ าหนา้ทีก่รรมการตรวจสอบ จ านวน 4 คน 
ซึง่เกนิกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ ท าใหโ้ครงสรา้งคณะกรรมการและการจดัการของบรษิทัฯ มกีารตรวจสอบ
และถ่วงดลุกนัอย่างเพยีงพอ  โดยคณะกรรมการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในดา้น
ทกัษะ ประสบการณแ์ละความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชนก์บับรษิทัฯ ไดแ้ก ่ดา้นการบรหิาร การเงนิ การบญัช ีและมี
กรรมการอย่างนอ้ย 2 คน ซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีเ่ป็นอสิระอย่างละ 1 คน ทีม่ปีระสบการณโ์ดยตรงใน
ธรุกจิสนิเช ือ่เชา่ซือ้ ซ ึง่เป็นธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ 
 
 รายชือ่คณะกรรมการ ต าแหน่งและวาระการด ารงต าแหน่ง รวมทัง้การเขา้รว่มประชมุ ในปี 2557 เป็นดงันี ้
 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง / วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชมุคณะกรรมการ 

จ านวนคร ัง้
การประชมุ 

จ านวนคร ัง้ทีเ่ขา้
รว่มประชมุ 

1. นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร / 
2555 – 2558 

18 18 

2.นายทตัซยึะ  โคโนชติะ1 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีธ่รุกจิต่างประเทศ 
/2556 – 2559 

18 10 

3. นายมุเนะโอะ  ทาชโิร่ กรรมการ /2557 – 2560 18 18 
4.นายสมชยั  ลมิป์พฒันสนิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร / 

2556 – 2558 
18 18 

5.นายวรศกัดิ ์ เกรยีงโกมล2 กรรมการและกรรมการบรหิาร /2556 – 2559 18 16 
6. นายดพีงศ ์ สหะชาตศิิร ิ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ / 

2555 – 2558 
18 18 

7.พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท ์3 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / 
2556 – 2558 

18 17 

8.นายโศณิต  พชิญางกูร กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ 
2557 – 2560 

18 18 

9.ดร. พลเดช  เทอดพทิกัษว์านิช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ 
2557 – 2559 

18 18 

10.นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ/ 
2557 – 2559 

18 18 

สาเหตกุารขาดประชมุ:       1 ขาดประชมุรวม 8 คร ัง้ เน่ืองจาก ตดิภารกจิตา่งประเทศ และมกีารเลือ่นวนัประชมุ หรอื เรยีกประชมุพเิศษ 
  2 ขาดประชมุรวม 2 คร ัง้ เน่ืองจาก ตดิภารกจิตา่งประเทศ 
  3ขาดประชมุรวม 1 คร ัง้ เน่ืองจากตดิภารกจิส าคญัเรง่ดว่น 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

มกีารก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอย่างชดัเจนในขอ้บงัคบัของบรษิทั โดยใหก้รรมการทีด่ ารง
ต าแหน่งนานทีสุ่ดจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ หรอืจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบั 1 ใน 3 โดยปัจจุบนัส าหรบั
บรษิทัฯ คอื 4 คน ในแต่ละปีทีจ่ะตอ้งออกตามวาระแต่ก็สามารถไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่เลอืกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเดมิ
ไดใ้หม่โดยทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ส าหรบัคณะกรรมการตรวจสอบใหม้ีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี  โดย
สามารถต่ออายุไดเ้ชน่กนั โดยปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัไม่มีการพจิารณาก าหนดจ านวนวาระทีก่รรมการอสิระจะด ารงต าแหน่ง
ตดิต่อกนัไดน้านทีสุ่ด  
 

คณุสมบตักิรรมการอสิระ 
บรษิทัก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย ์โดยมคีุณสมบตั ิดงันี ้
 ถอืหุน้ไม่เกนิ 1% ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่(1)  บรษิทัย่อย (2) บรษิทั

รว่ม (3)  หรอืนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้(4)โดยใหนั้บรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูเ้กีย่วขอ้งดว้ย 
 ไม่เป็นกรรมการทีม่สี่วนรว่มบรหิารงานลกูจา้ง /พนักงาน  /ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้อี านาจ

ควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้ (ปัจจบุนัและชว่ง 2 ปีกอ่นไดร้บัการแต่งตัง้) 

 ไม่มีความสมัพนัธท์างสายโลหติหรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ป็น  บดิา มารดา คู่สมรส พีน่อ้ง 
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กบัผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บั
การเสนอชือ่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

 ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัรว่ม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้  ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระและไม่มีลกัษณะอืน่ใดทีท่ าให ้
ไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

 
หมายเหต ุ (1) บรษิทัใหญ่ หมายถงึ บรษิทัทีถ่อืหุน้ของ บมจ. กรุป๊ลสี เกนิกวา่รอ้ยละ 50  (2) บรษิทัยอ่ย หมายถงึ บรษิทัที ่บมจ. กรุป๊ลสี ถอื
หุน้เกนิกวา่รอ้ยละ 50  (3) บรษิทัรว่ม หมายถงึบรษิทัที ่บมจ. กรุป๊ลสีถอืหุน้ต ัง้แตร่อ้ยละ 20 แตไ่ม่เกนิรอ้ยละ 50(4) นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ หมายรวมถงึ ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัมากกวา่รอ้ยละ 10 

 
กรรมการอสิระทัง้ 4 ท่านของบรษิทัมคีุณสมบตัติามประกาศวา่ดว้ยคุณสมบตัขิองกรรมการอสิระและด ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย ทัง้นี ้ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเกีย่วกบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ (ที ่
กลต.ก.(ว) 32/2551 ของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ณ วนัที ่5 มถินุายน 2551)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ 
คณะกรรมการไม่ไดม้ีการก าหนดจ านวนบรษิทัจดทะเบียนอืน่ ซึง่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่ง

กรรมการได ้เน่ืองจาก กรรมการหลายท่านไดด้ ารงต าแหน่งในบรษิทัอืน่เหล่าน้ัน ก่อนทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
โดยปัจจบุนัไม่มกีรรมการทีด่ ารงต าแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่เกนิ 5 แห่งอย่างไรก็ตาม บรษิทัฯไดก้ ากบัดูแลเร ือ่งการอทุศิ
เวลาใหก้บับรษิทัฯ เป็นส าคญั  ซึง่ทีผ่่านมากรรมการทุกท่านไดอุ้ทศิเวลาใหก้บับรษิทัฯ อย่างเต็มที ่โดยอาจสามารถดไูด ้
จากสถติกิารเขา้ประชมุ 

ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสูงน้ัน ทุกท่านตอ้งปฏบิตังิานประจ าอยู่ทีบ่รษิทัจงึไม่สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั
อืน่ได ้ยกเวน้การเป็นกรรมการของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัในกลุ่มเดยีวกนั  

  
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ ทีไ่ม่ใชบ่รษิทัย่อย 

ส าหรบัปี 2557 เป็นดงันี ้
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รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนบรษิทัจดทะเบยีน 
ทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ - 
นายทตัซยึะ โคโนชติะ กรรมการ 2 
นายมุเนะโอะ ทาชโิร ่ กรรมการ 1 
นายดพีงศ ์ สหะชาตศิิร ิ กรรมการ - 
นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ กรรมการ - 
นายวรศกัดิ ์ เกรยีงโกมล กรรมการ - 
พล.อ. สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ - 
นายโศณิตพชิญางกูร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ - 
ดร.พลเดช  เทอดพทิกัษว์านิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ - 
นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2 

 

ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร (ผูบ้รหิารสูงสุดขององคก์ร) 
ในปี 2555 บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัปรงุโครงสรา้งการบรหิารงานในองคก์ร โดยใหป้ระธานกรรมการด ารงต าแหน่ง

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารอกีต าแหน่งหน่ึง และโดยทีป่ระธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถ้อืหุน้ใหญ่ ดงัน้ัน จงึมัน่ใจไดถ้งึ
ความทุ่มเทในการบรหิารธรุกจิใหเ้กดิผลก าไรต่อบรษิทัฯ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯไดม้กีารแบ่งแยกอ านาจหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ย่างชดัเจน อกีทัง้ยงัมคีณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอสิระท าหนา้ทีใ่นการถ่วงดลุ
และตรวจสอบการบรหิารงาน 

 

อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการมอี านาจหนา้ทีใ่นการจดัการบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทั
ตลอดจนมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทีช่อบดว้ยกฎหมายดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิทั
โดยสรปุอ านาจหนา้ทีท่ีส่ าคญัได ้ดงันี ้

1. ก าหนดแนวทาง นโยบาย  กลยุทธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อนุมตัแิผนธุรกจิ งบประมาณทีน่ าเสนอโดยฝ่าย
จดัการ และควบคุมก ากบัดูแลการบรหิารและการจดัการของคณะผูบ้รหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายทีว่าง
ไว ้ เวน้แต่ในเร ือ่งดงัต่อไปนีท้ีค่ณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้กอ่นการด าเนินการอนัไดแ้ก่
เร ือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติอนุมตัิจากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้เชน่การเพิม่ทุนการลดทุนการขายหรอืโอน
กจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่ าคญัใหแ้กบุ่คคลอืน่หรอืการซือ้หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอืน่มาเป็น
ของบรษิทัการแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธหิรอืขอ้บงัคบัเป็นตน้ 

2. จดัใหม้ีการประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีอง
บรษิทัและพจิารณาระเบยีบวาระต่าง ๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามเห็น เพือ่น าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิอาทิ
เชน่ การจา่ยเงนิปันผล  ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแต่งตัง้ กรรมการ เป็นตน้ 

3. อนุมตักิารลงทุนทีส่ าคญัของบรษิทัฯ รวมทัง้เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

4. อนุมตัินโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบรษิัทฯ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่ผ่านการ
กลัน่กรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืฝ่ายจดัการ และตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติาม 

5. จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการอย่างนอ้ย 3 เดอืนต่อคร ัง้ 

18



 

 

6. จดัใหม้ีการท างบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของบรษิทั ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลาบญัชขีอง
บรษิทัซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้และน าเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

7. อนุมตักิารแต่งตัง้ หรอืมอบอ านาจใหผู้บ้รหิาร หรอืบุคคลอืน่ใดใหด้ าเนินกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคุมของ
คณะกรรมการหรอือาจมอบอ านาจเพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามทีค่ณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่

คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลกิเพกิถอนเปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ขอ านาจดงักล่าวไดใ้นกรณี
ที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบอ านาจใหผู้บ้รหิารหรอืบุคคลอื่นท าหน้าที่แทนในเร ือ่งเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ตามปกตธิรุกจิการมอบอ านาจดงักลา่วตอ้งเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัทีม่กีรรมการอสิระหรอื
กรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุและหากกรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ
คดัคา้นการมอบอ านาจน้ันตอ้งบนัทกึความเห็นของกรรมการดงักล่าวในรายงานการประชมุใหช้ดัเจน 

8. อนุมตักิารท ารายการเกีย่วโยง หรอื ซือ้ ขาย หรอืโอนทรพัยส์นิทีส่ าคญัของบรษิทัฯ เพือ่ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
โปรง่ใส และมกีารรายงานทีถู่กตอ้งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนกฎระเบยีบของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

9. พิจารณาและอนุมตัิโครงสรา้งการบรหิารงาน การแต่งตัง้ หรอืเลิกจา้ง พนักงานระดบัสูง ไดแ้ก่ ระดบัประธาน
เจา้หนา้ที ่(Chief Officer) คณะกรรมการบรหิารกรรมการผูจ้ดัการ จนถงึระดบัผูจ้ดัการทัว่ไป 

10. อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาท หน้าที่ของ
คณะกรรมการชดุย่อย ตลอดจนการเปลีย่นแปลงในองคป์ระกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชดุย่อย  รวมทัง้การ
เปลีย่นแปลงทีม่นัียส าคญัต่อการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชดุย่อย  

11. ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเน่ือง 

12. อนุมตักิารจดัซือ้จดัจา้ง สนิทรพัยถ์าวร  การซอ่มบ ารงุ ในวงเงนิเกนิ 500,000 บาทขึน้ไป 

13. กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัหรอืเขา้เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผิดในหา้งหุน้ส่วนจ ากดัหรอืเป็นกรรมการของ
บรษิทัเอกชนหรอืบรษิทัอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนักบักจิการของบรษิทัไม่
ว่าจะท าเพือ่ประโยชนต์นหรอืเพือ่ประโยชนผู์อ้ืน่เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้ 

14. กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไม่ชกัชา้หากมีส่วนไดเ้สยีไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาทีบ่รษิทัท าขึน้
หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูเ้พิม่ขึน้หรอืลดลงในบรษิทั 

ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหนา้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ใหแ้กค่ณะกรรมการจะไม่รวมถงึการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการ
หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยีหรอืมี
ผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืลกัษณะอืน่ใดทีเ่ป็นไปตามทีก่ าหนดตามกฎเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ / 
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

1. รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทั ในการก ากบัดูแล ตดิตาม การบรหิารงานของ
กรรมการบรหิารในแตล่ะสายงาน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

2. ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุคณะกรรมการ และ ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

3.  มหีนา้ทีใ่นการลงคะแนนเสยีงชีข้าด ในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั มเีสยีงการลงคะแนนเท่ากนั ทัง้
ฝ่ายสนับสนุน และคดัคา้น 
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การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เป็นประจ าทุกปี โดย
มุ่งเนน้การน าผลประเมนิไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การปรบัปรงุการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการทัง้คณะ โดยในเดอืนธนัวาคม
ของทุกปีเลขานุการจะท าการทบทวนแบบสอบถาม ซึง่เป็นแบบทีไ่ดร้บัการปรบัปรงุจากหลกัเกณฑจ์ากตลาดหลกัทรพัย ์
และน าสง่ ใหแ้กก่รรมการทุกท่านเพือ่ตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ๆ  6 ขอ้ ดงันี ้

1.   โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2.   บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
3.   การประชมุคณะกรรมการ 
4.   การท าหนา้ทีข่องกรรมการ 
5.   ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6.   การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 
หลงัจากไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาแลว้ เลขานุการจะท าการรวบรวมผลการประเมนิ และรายงานผลใหท้ีป่ระชมุ

คณะกรรมการทราบ  ซึง่ส าหรบัผลการประเมนิ ประจ าปี 2557 ในภาพรวมปรากฏว่า คณะกรรมการมผีลการปฏบิตังิานอยู่
ในเกณฑด์ ี โดยไดค้ะแนนเกนิกวา่รอ้ยละ 80 ในทุกหวัขอ้ นอกจากน้ัน คณะกรรมการไดร้ว่มกนัเสนอความคดิเห็นทีเ่ป็น
ประโยชนใ์นการปรบัปรงุการปฏบิตัหินา้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ อาทเิชน่ กรรมการควรจะไดร้บัการพฒันาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการเขา้รบัการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  

 

การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 
 การฝึกอบรม  คณะกรรมการ ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กีย่วขอ้งใน
ระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั ตลอดจนเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการบรหิารงานบรษิทัฯ ส าหรบัทัง้กรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้รหิาร เลขานุการบรษิทั ตลอดจนพนักงานของบรษิทั โดยการฝึกอบรมมีทัง้ภายในบรษิทั และโดย
สถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึกอบรมที่จดัขึน้โดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชพี เช่น  สภาวิชาชพีบัญช ีหรอื
กรมสรรพากร ตลอดจนหน่วยงานทีก่ ากบัดูแลบรษิทั เชน่ ตลาดหลกัทรพัย ์และกลต. และสมาคมสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย เป็นตน้ 
 การเตรยีมการส าหรบักรรมการใหม่  ฝ่ายจดัการไดจ้ดัเอกสารและขอ้มูลสรปุ เพือ่แนะน าธุรกจิและแนวทางด าเนิน
ธุรกจิของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ประกอบดว้ย รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ กฎบตัรคณะกรรมการ  /คณะกรรมการ
ตรวจสอบ  หนังสอืรบัรองบรษิทั ตลอดจนหนังสอืบรคิณหส์นธ ิและ ขอ้บงัคบัของบรษิทัรวมทัง้ คู่มือกรรมการ ทีจ่ดัท าโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เป็นตน้ 
 แผนพฒันาและสบืทอดงาน  ผูจ้ดัการทัว่ไปไดร้ายงานใหท้ราบเป็นประจ าถงึแผนพฒันาและสบืทอดงาน ในกรณีที่

ตนไม่สามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้
 โครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร  คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีโครงการส าหรบัพฒันาผูบ้รหิาร โดยใหผู้จ้ดัการทั่วไป
รายงานเป็นประจ าทุกปี ถงึสิง่ทีไ่ดท้ าไปในระหว่างปี ซึง่จะพจิารณาควบคู่กบัแผนสบืทอดงาน 
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รายงานการถอืหุน้ของกรรมการ และคูส่มรส ประจ าปี 2557 
 

ชือ่กรรมการ 
จ านวนหุน้ทีถ่อื เปลีย่นแปลง

ระหว่างปี 
หมายเหตุ 

มกราคม 2557 ธนัวาคม 2557 

1. นายมทิซจึโิคโนชติะ 218,966 291,946 + 72,980 เพิม่จากการใชส้ทิธ ิGL-W2 
2. นายทตัซยึะ โคโนชติะ -0- -0- -0-  
3. นายมุเนะโอะ ทาชโิร ่ -0- -0- -0-  
4. นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ 274,150 274,150 -0-  
5. นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล 990,650 1,103,099 +39,449 เพิม่จากการใชส้ทิธ ิGL-W2 
6. นายดพีงศ ์สหะชาตศิิร ิ 194,601 194,601 -0-  
7. พล.อ.สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ 100,000 150,000 +50,000  

(คู่สมรส) 
คู่สมรสไดร้บัมรดก 

8. นายโศณิต พชิญางกูร -0- -0- -0-  
9. นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา -0- -0- -0-  
10.  ดร.พลเดช เทอดพทิกัษว์านิช 6,000 6,000 -0- เป็นของคู่สมรสทัง้จ านวน 
 

ผูบ้รหิาร 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บรษิทัฯ มผูีบ้รหิาร ตามนิยามของ ก.ล.ต. จ านวน 8 คน รวมถงึผูบ้รหิารอืน่  ๆตัง้แต่
ระดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 8 คน รวมทัง้สิน้ 16 คนดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี ้
 
ล าดบั รายชือ่ผูบ้รหิาร * ต าแหน่ง 
1. นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
2. นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล กรรมการบรหิาร 
3. นายทตัซยึะ โคโนชติะ ประธานเจา้หนา้ทีพ่ฒันาธรุกจิตา่งประเทศ 
4. นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ ประธานเจา้หนา้ที ่ฝ่ายปฏบิตักิาร 
5. นายดพีงศ ์สหะชาตศิิร ิ ประธานเจา้หนา้ที ่ฝ่ายการเงนิ 
6. นายจรสั เลยีงวทิยาคุณ ผูจ้ดัการทัว่ไป – ฝ่ายการตลาด 
7. นายพรศกัดิ ์อุรจัฉัทชยัรตัน ์ ผูจ้ดัการทัว่ไป – ฝ่ายปฏบิตักิาร 
8. นายชมุพล กติตชิยัสมบตั ิ ผูจ้ดัการทัว่ไป – ฝ่ายบรหิารหนี ้
9. นส.อจัฉรา  ชยันา ผูจ้ดัการฝ่ายการเงนิ 
10. นส. สุพรรษา  กณัหาล ี ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี
11. นายกปัตนั  จรีะเศรษฐ ผูจ้ดัการฝ่ายสนิเช ือ่ 
12. นายกติตชิยั  มณีนนท ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 
13. นายสมคดิ  จารไุพบูลยพ์นัธ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธรุการ 
14. นายศรทสัย ์ กนัตวิงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
15. นายชาญชยั  เลศิเจรญิคา้ ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารและประมูล 
16. นายวรีะวฒัน ์ สกุลมฤีทธิ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
* ล าดบัที ่1 – 8 รายชือ่ผูบ้รหิารตามนิยามของส านักงาน ก.ล.ต. ล าดบั 9 – 16 ผูบ้รหิารอืน่  ๆต ัง้แตร่ะดบัผูจ้ดัการฝ่ายขึน้ไป 
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อ านาจหน้าทีข่องประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 

1. ด าเนินการและบรหิารจดัการการด าเนินธรุกจิปกตขิองบรษิทั 
2. ตดิตามและด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและนโยบายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั 
3. อนุมตักิารใชจ้า่ยในวงเงนิหรอืงบประมาณรายจา่ยประจ าปีทีผ่่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
4. พจิารณาการว่าจา้งและบรรจใุนต าแหน่ง การแต่งตัง้โยกยา้ย การพน้จากการเป็นพนักงานและการเปลีย่นแปลง

ค่าจา้งพนักงาน 
5. เป็นผูร้บัมอบอ านาจบรษิทัในการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบัขอ้ก าหนดค าสัง่ 
6. ด าเนินการตกลงผูกพนัในการด าเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทัโดยสามารถพจิารณาอนุมตักิารด าเนินงานต่างๆของ

บรษิทัในวงเงนิไม่เกนิทีก่ าหนดในอ านาจด าเนินการของบรษิทัซึง่ผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้มอบ
อ านาจหรอืมอบหมายใหบุ้คคลอืน่ใดทีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารเห็นสมควรท าหนา้ทีแ่ทนในเร ือ่งทีจ่ าเป็นและสมควร
โดยใหอ้ยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักล่าวตอ้งอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์อง
กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

 
 ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหนา้ทีด่งักลา่วขา้งตน้ใหแ้กป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะไม่รวมถงึการมอบอ านาจทีท่ าให ้
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสามารถอนุมตัริายการทีต่นหรอืบุคคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมผีลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดทีข่ดัแยง้กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยหรอืลกัษณะอืน่ใดทีเ่ป็นไป
ตามทีก่ าหนดตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่การอนุมตัริายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอตอ่ที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัและ  /  หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและอนุมตัริายการดงักล่าวตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทั
หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

 

เลขานุการบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้มีตแิต่งตัง้ให ้นางสาวศิรเิพ็ญ  พงศช์ยัฤกษ ์ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่ 

วนัที ่ 22 พฤศจกิายน 2554  เลขานุการบรษิทั มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบดงันี ้
 

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทั 
 ท าหนา้ทีใ่นการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทัและการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 จดัท าและเก็บรกัษาทะเบยีนกรรมการ 
 จดัท าและเก็บรกัษาหนังสอืนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบรษิทั 
 จดัท าและเก็บรกัษาหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
 จดัสง่ส าเนา / เก็บรกัษา รายงานการมสี่วนไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิารหรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ให ้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 จดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้รหิาร เพือ่แจง้ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทัรบัทราบ 
 ท าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหวา่งบรษิทักบั หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอก เชน่ ตลาดหลกัทรพัย ์ส านักงาน

คณะกรรมการ กลต. ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ฯลฯ 
 ด าเนินการเร ือ่งการเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทัผ่านทางระบบอเิลคโทรนิคของตลาดหลกัทรพัย(์ ELCID) 
 เป็นผูป้ระสานงาน ดา้น นักลงทุนสมัพนัธ ์
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ 
ประธานกรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
(มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั) / 
7 มนีาคม 2550 
 

48 ปรญิญาตร ี(กฏหมาย) 
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่น 

0.03 
 

เป็นพีช่ายของ 
นายทตัซยึะ โคโนชติะ 

บรษิทัจดทะเบยีน 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2550 -2555 
2549 – 2554 
 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2548 - 2551 

 
ประธานกรรมการและประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ผูอ้ านวยการ 
ประธานกรรมการ  
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั หลกัทรพัย ์ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิหลกัทรพัย)์ 
 
 
GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั.(ธรุกจิใหบ้รกิารชา่ซ ือ้) 
 
GL Finance Plc.(ธรุกจิใหบ้รกิารชา่ซ ือ้) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธรุกจิทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และ
จดัการเงนิลงทุนอืน่) 
Engine Property Management Asia Co., Ltd. (ธรุกจิ
อสงัหารมิทรพัย)์ 
Engine Holdings Asia Pte., Ltd.(ธรุกจิดา้นการลงทนุ) 
บรษิทั เอ.พ.ีเอฟ.โฮลดิง้ส ์จ ากดั (ธรุกจิการลงทนุ) 

นายทตัซยึะ โคโนชติะ 
กรรมการ และ 
ประธานเจา้หนา้ทีพ่ฒันาธรุกจิ / 
20 เมษายน 2554 
 

43 ปรญิญาตร ี(ประวตัศิาสตร)์ 
Osaka University 
ประเทศญีปุ่่น 

- เป็นนอ้งชายของ 
นายมทิซจึ ิโคโนชติะ 

บรษิทัจดทะเบยีน 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554 - 2555 
2554 – 2556 
2551- ปัจจบุนั 
 
2549 – 2554 
 
ไม่ใช ่บจ. 
2553 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่

พฒันาธรุกจิ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 
กรรมการบรหิาร และ ประธาน
เจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธรุกกิารลงทุน) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธรุกกิารลงทุน) 
Showa Holdings Co.,Ltd. (ธรุกจิการลงทุน) 
 
บรษิทั หลกัทรพัย ์ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิหลกัทรพัย)์ 
 
 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธรุกจิอาหาร) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายมุเนะโอะ  ทาชโิร ่
กรรมการ / 22 เมษายน 2552 

42 ปรญิญาตร ี(วรรณคด)ี 
Osaka University 
 ประเทศญีปุ่่น 

- - บรษิทัจดทะเบยีน 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2551 – 2556 
2550 – 2551 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 
 
2554 - 2556 
 

 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กรรมการบรหิารอาวโุส 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 

 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธรุกกิารลงทุน) 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธรุกจิดา้นการลงทนุ) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธรุกจิดา้นการลงทุน) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธรุกจิดา้นการลงทุน) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
GL Finance Plc.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธรุกจิทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และจดัการ
เงนิลงทนุอืน่) 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธรุกจิอาหาร) 
 

นายดพีงศ ์ สหะชาตศิริ ิ
กรรมการ 
(มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั) และ
ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ/ 
7 มนีาคม 2550 

41 ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสูตร Directors 
Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่62/2007 

0.02 - บรษิทัจดทะเบยีน 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2550 – 2555 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2548 – 2550 
 

 
กรรมการและ 
ประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
 
ผูจ้ดัการผลติภณัฑ ์  
 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
GL Finance Plc(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธรุกจิทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และจดัการ
เงนิลงทนุอืน่) 
บรษิทั มหพนัธ ์ไฟเบอรซ์เีมนต ์จ ากดั (มหาชน) 
(ผลติและจ าหน่ายวสัดุกอ่สรา้ง) 

 
 
 
 
 
 

24



 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ 
กรรมการ 
(มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั) และ 
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร/ 
15 มถินุายน 2554 

55 ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที ่94/2012 

0.03 - บรษิทัจดทะเบยีน 
2555 - ปัจจบุนั 
 
2554 – 2555 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2550 – 2554 
 
2537 – 2551 
 

 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่

ปฏบิตักิาร 
กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ และ รองประธานอาวโุส 
 
รองประธาน 
 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั  (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
GL Finance Plc.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธรุกจิทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และจดัการ
เงนิลงทนุอืน่) 
บรษิทั ซมัมทิ แคปิตอล ลสีซ ิง่ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั พาราซมู ิข ไทย ลสิซ ิง่ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 

นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล 
กรรมการ 
(มอี านาจลงนามผูกพนับรษิทั) และ 
กรรมการบรหิาร/ 
15 มถินุายน 2554 

44 ปรญิญาโท (บรหิารธรุกจิ)  
Western Illinois University,  
USA. 
 

0.1 - บรษิทัจดทะเบยีน 
2554 – ปัจจบุนั 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
 
2554– ปัจจบุนั 
2551 – 2553 
 
2544 – 2551 

 
กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
GL Finance Plc(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธรุกจิทีป่รกึษาดา้นการเงนิ และจดัการ
เงนิลงทนุอืน่) 
Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (ธรุกจิการลงทุน) 
บรษิทัเอ.พ.ีเอฟ.อนิเตอรเ์นช ัน่แนลอนิชวัรนัส ์จ ากดั(ธรุกจิ
ประกนัภยั) 
บรษิทั ลเิบอรต์ี ้ประกนัภยั จ ากดั  (ธรุกจิประกนัภยั) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์
กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
11 พฤษภาคม 2554 

63 ปรญิญาตร ี(รฐัศาสตร)์ 
Norwich University, USA. 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปรอ. รุน่ที ่4414) 
หลกัสูตร Director Certification 
Program No. 98/2008 
-Finance for Non-financial 
Director No. 39/2008 

0.01 - บรษิทัจดทะเบยีน 
2554-ปัจจบุนั 
 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2552-2555 
 

 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
รองหวัหนา้ส านักงาน 
กรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
ผูท้รงคณุวฒุพิเิศษส านักงาน
ปลดักระทรวงกลาโหมท าหนา้ที่

รองหวัหนา้ส านักงาน 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
ส านักรฐัมนตร ีกระทรวงกลาโหม 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
ส านักรฐัมนตร ีกระทรวงกลาโหม 

นายโศณิต พชิญางกูร 
กรรมการอสิระ และ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
11 พฤษภาคม 2554 

64 ปรญิญาโท (เศรษฐศาสตร)์ 
North Texas State University, 
USA./ 
หลกัสูตร Director Certification 
Program No. 33/2005 

- - บรษิทัจดทะเบยีน 
2554-ปัจจบุนั 
 
2550 - 2551 
2542 – 2547 
 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2552 – 2556 
2549-ปัจจบุนั 
2547 – 2549 
 

 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายสนิเช ือ่รายย่อย 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสนิเช ือ่
เชา่ซ ือ้และกจิการสาขา 
 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการบรหิาร 
ผูบ้รหิาร 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการสนิเช ือ่
รายย่อย 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
ธนาคาร ธนชาต ิจ ากดั (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย)์ 
บงล.  เกยีรตนิาคนิ จ ากดั (มหาชน)(ธรุกจิการเงนิและหลกัทรพัย)์ 
 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั เอกธนา วศิวกรรม จ ากดั (ธรุกจิวศิวกรรม) 
บรษิทั ไทยฟิลาเท็กซ ์จ ากดั (มหาชน)(ผลติเสน้ยางยดื) 
บรษิทัเงนิทนุ เอไอจ ีจ ากดั(ธรุกจิการเงนิ) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

ดร. พลเดช เทอดพทิกัษว์านิช 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
/ 20 เมษายน 2554 

46 ปรญิญาเอก (วศิวกรรมศาสตร)์  
Lehigh University, USA./ 
หลกัสูตร Director 
Accreditation Program No. 
89/2011 

- - บรษิทัจดทะเบยีน 
2554 – ปัจจบุนั 

 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2550 – 2555 
2549 – 2550 

 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้ านวยการฝ่ายวศิวกรรมโยธา 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั ว.และสหาย คอนซลัแตนส ์จ ากดั(ทีป่รกึษาวศิวกรรม) 
 
บรษิทั วศิวกรทีป่รกึษา อารเ์คว ีจ ากดั (ทีป่รกึษาวศิวฯ) 
บรษิทั ไอเอ็มเอ็มเอส จ ากดั (วศิวกรรม) 

นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา 
กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
/ 20 เมษายน 2554 

46 ปรญิญาโท (การเงนิ) University 
of Florida, USA./ 
หลกัสูตร 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 
 

- - บรษิทัจดทะเบยีน 
2554 – ปัจจบุนั 

 
2554 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 

 
2551 – 2557 

 
ไม่ใช ่บจ. 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2549 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั
2554 – 2557 
2549 – 2556 

 

 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการอสิระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอสิระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ผูอ้ านวยการ 

 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทัผลติภณัฑต์ราเพชร จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัสหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 
บรษิทัควอลติี ้เฮา้ส ์จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 
 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั  (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทัรอยลั ปอรซ์เลน จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทั ไทยพรอสเพอรติี ้แอ็ดไวซอร ี ่จ ากดั 
บรษิทั บรรจภุณัฑเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม จ ากดั (มหาชน) 
บรษิทัสหไทยสตลีไพพ ์จ ากดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคมุ และเลขานุการบรษิทั ประจ าปี 2557 
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

นายพรศกัดิ ์อรุจัฉทัชยัรตัน ์
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายปฏบิตักิาร/ 
12 กนัยายน 2555 

51 ปรญิญาโท (สถติปิระยุกต)์ 
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิาร
ศาสตร ์(นิดา้) 
 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2549 – 2555 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายปฏบิตักิาร 
ผูบ้รหิารในกลุ่มธนาคารซไีอเอ็ม
บไีทย : ผูอ้ านวยการอาวโุส ดา้น
ปฏบิตักิารและเทคโนโลย ี

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั เซน็เตอร ์ออโตล้สี (บที ีลสิซ ิง่) จ ากดั 
 

นายจรสั เลยีงวทิยาคณุ  
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายการตลาด /  
9 เมษายน 2556 

50 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
อตุสาหกรรม 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

- - 2556- ปัจจบุนั 
2553 – 2556 
2537 – 2553 
2534 – 2536 
 
2531 – 2534 
 
2530– 2531 

ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายการตลาด 
เจา้ของธรุกจิ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายการตลาด  
เจา้หนา้ทีก่ารตลาดเชา่ซ ือ้
รถยนต ์
เจา้หนา้ทีก่ารตลาดเชา่ซ ือ้
รถบรรทุก 
เจา้หนา้ทีส่นิเช ือ่ 

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั เค จรสัเจรญิยนต ์จ ากดั(จ าหน่ายรถจกัรยานยนต)์ 
บรษิทั ซมัมทิ แคปิตอล ลสีซ ิง่ จ ากดั (รุรกจิลสีซ ิง่) 
บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ศรธีนา จ ากดั (ธรุกจิการเงนิ) 
 
บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยน์ครหลวงเครดติจ ากดั (ธรุกจิการเงนิ) 
 
บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์แปซฟิิค จ ากดั(ธรุกจิการเงนิ) 

นายชมุพล กติตชิยัสมบตั ิ 
ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่ายบรหิารหนี ้/ 15 
มกราคม 2557 

50 ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ  
มหาวทิยาลยับรูพา 

- - 2557-ปัจจบุนั 
2554-2557 
 
2549 – 2554 
2541 – 2549 
 
2536 – 2541 
 
2527 – 2536 

ผูจ้ดัการทัว่ไป – ฝ่ายบรหิารหนี ้
ผูอ้ านวยการอาวโุส สายงาน
พฒันาธรุกจิ 
ผูอ้ านวยการ สายงานธรุกจิเชา่ซ ือ้   

ผูจ้ดัการฝ่าย ฝ่ายทะเบยีนและ
ประกนัภยั   
ผูจ้ดัการส านักงานอ านวยสนิเช ือ่ 
จงัหวดัชลุบุร ี
ชว่ยบรหิาร ฝ่ายสนิเช ือ่ธรุกจิ
บรกิาร 

บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั อะมานะฮ ์ลสีซ ิง่ จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุงไทยธรุกจิ ลสีซ ิง่ จ ากดั(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
บรษิทั โตโยตา้ลสีซ ิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั(ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัย ์ซทิกา้ จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิการเงนิ) 
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (ธนาคารพาณิชย)์ 

 
 
 
 
 
 
 

28



 

 

รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบรษิทั  
ชือ่-สกุล / ต าแหน่ง /  
วนัทีไ่ดร้บัแตง่ต ัง้ 

 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุทิางการศกึษา / 
การอบรม 

 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ใน
บรษิทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง
ครอบครวัระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้รหิาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง บรษิทั/ประเภทธุรกจิ 

น.ส.ศริเิพ็ญ พงศช์ยัฤกษ ์
เลขานุการบรษิทัและ 
ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ/  
22 พฤศจกิายน 2554 

57 ปรญิญาตรบีรหิารธรุกจิ 
(สาขาบรหิารธรุกจิทัว่ไป) 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั/ 
-Company Secretary (CSP 
1/2002) 
-Effective Minutes Taking 
(EMT 14/2009) 
-Workshop, เปิดเผยอย่างไรให ้
ถกูตอ้ง วธิปีฏบิตัเิมือ่เกดิรายการ
ไดม้าจ าหน่ายไป  หรอื รายการที่

เกีย่วโยงกนั  
-กฎหมายและระเบยีบปฏบิตัิ
ส าหรบัเลขานุการบรษิทั ตาม
กฎหมายหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยใ์หม่ ปี 2551  
-การอบรม/สมัมนาอืน่ ๆ  ที่

เกีย่วขอ้งกบั งานในบทบาทของ
เลขานุการบรษิทั  บรรษทั ภบิาล 
และนักลงทนุสมัพนัธ ์จดัโดย 
ตลาดหลกัทรพัย,์ ส านักงาน 
กลต.,ชมรมเลขานุการบรษิทัไทย 

0.00% - 2557 – ปัจจบุนั 
 
2554- ปัจจบุนั 
 
2534 – 2554 

เลขานุการบรษิทัและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการบรษิทัและเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
เลขานุการคณะกรรมการ 
(เลขานุการบรษิทั) 

บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทั กรุป๊ลสี จ ากดั (มหาชน) (ธรุกจิใหบ้รกิารเชา่ซ ือ้) 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน)(ธรุกจิหลกัทรพัย)์ 
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ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูม้อี านาจควบคมุในบรษิทั บรษิทัย่อย และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ปี 2557 
 

 
หมายเหต ุ  X  คอื ประธานกรรมการ   C   คอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 /   คอื กรรมการ    //     คอื กรรมการบรหิาร 
/// คอื กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ ////  คอื คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
0    คอื ผูบ้รหิาร   

รายชือ่กรรมการ / ผูบ้รหิาร บรษิทั 

บรษิทัย่อย บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
Group Lease 
Holdings Pte. 

Ltd. 

GL Finance 
Plc. 

Thanaban 
Co.., Ltd. 

GL Leasing (Lao) 
Co., Ltd. 

Engine Holdings Asia 
PTE. LTD  

Wedge Holdings Co., Ltd. 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ X, C X 0 X X X  
2. นายทตัซยึะ โคโนชติะ / //      C 
3. นายมุเนะโอะ ทาชโิร ่ / / / / // / /  / 
4. นายดพีงศ ์สหะชาตศิิร ิ / // / / / // /   
5. นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ / // / / / // /   
6. นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล / // / X / // / /  
7. พล.อ.สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ///   /// ////   
8. นายโศณิต พชิญางกูร ///   /// ////   
9. นายพลเดช เทอดพทิกัษว์านิช ///   /// ////   
10.นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา ///   /// ////   
11.นายจรสั เลยีงวทิยาคณุ 0       
12.นายพรศกัดิ ์อุรจัฉัทชยัรตัน ์ 0       
13.นายชมุพล กติตชิยัสมบตั ิ 0       
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบรษิทัย่อย ปี 2557 
 
รายชือ่บรษิทัย่อย 
    รายชือ่ กรรมการ 

Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. 

GL Finance Plc. 
Thanaban 
Co.., Ltd. 

GL Leasing (Lao) 
Co., Ltd. 

1.  นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ X 0 X X 
2. นายมุเนะโอะ ทาชโิร ่ / / / // / 
3. นายดพีงศ ์สหะชาตศิิร ิ / / / // / 
4. นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ / / / // / 
5. นายวรศกัดิ ์เกรยีงโกมล / X / // / 
6. พล.อ.สบืสนัต ์ทรรทรานนท ์   ///  //// 
7. นายโศณิต พชิญางกูร   ///  //// 
8.นายกฤษณ ์พนัธร์ตันมาลา   ///  //// 
9.ดร.พลเดช เทอดพทิกัษว์านิช   ///  //// 
10. นายครสิตอฟ  ฟอรซ์เิน็ตต ิ  / 0 /  
11.นายเรจสิ มารต์นิ   /  
12. นายรกิ ิอชิกิาม ิ  / /  
13..Mr. Tep  Rithivit  ///   
14. Mr. Kaname Hashimoto    00 
15. .Mr. Fumio Kyuma  ///  / 
16. .Mr. Ith Vichit  ///   
17. .Mr. Yusuke Kozuma  /   
18. Mr. Kubo Shungo  /   

 
หมายเหต ุ   X คอื ประธานกรรมการ      

    / คอื กรรมการ 
   // คอื กรรมการบรหิาร 

  /// คอื กรรมการอสิระ 
  //// คอื คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

0 คอื ผูบ้รหิาร 
00 คอื กรรมการผูจ้ดัการ  
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คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 

(1)  คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน 
 (ก)  ค่าตอบแทนกรรมการ  ประกอบดว้ยเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  
- ค่าเบีย้ประชมุ:  ประธานกรรมการบรษิทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัคา่เบีย้ประชมุจ านวน 12,000 บาท

ต่อคร ัง้ทีเ่ขา้ประชมุ และกรรมการบรษิทัและ กรรมการตรวจสอบ ไดร้บัเบีย้ประชมุเท่ากนัคอืท่านละ 10,000 บาทเฉพาะคร ัง้ที่

เขา้รว่มประชมุกรรมการตรวจสอบจะไดร้บัคา่ตอบแทนทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
- ค่าบ าเหน็จกรรมการ:  คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัเป็นส าคญัโดยค่าบ าเหน็จ

ของคณะกรรมการ ประจ าปีน้ัน จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  โดยในปี 2557 ผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัคิ่าบ าเหน็จ
กรรมการ จ านวน  2 เท่าของจ านวนเดอืนเฉลีย่ของโบนัสพนักงาน  ซึง่ในปี 2557บรษิทัฯ ไดจ้า่ยโบนัสใหแ้กพ่นักงานเฉลีย่คน
ละ 3.5 เดอืน  ดงัน้ัน กรรมการจงึไดร้บัท่านละ 7 เดอืนของคา่เบีย้ประชมุรายเดอืน  

 
อน่ึง ส าหรบัปี 2557 จากการมบีรษิทัย่อยใหม่ 1 แห่ง คอื บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั บรษิทัไดเ้สนอใหแ้ต่งตัง้ กรรมการ

อสิระทัง้ 4 ท่าน เป็นกรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบของบรษิทัย่อยแห่งนีด้ว้ย โดยไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุ
วสิามญัผูถ้อืหุน้ ของบรษิทั ธนบรรณ เมือ่วนัที ่ 21 กรกฎาคม 2557  ทัง้นี ้ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยงัไดอ้นุมตัคิา่ตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบับรษิทัฯ  ตามรายละเอยีดการจา่ยค่าตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: บาท 

ชือ่-นามสกลุ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชมุ 

โบนสั รวม คณะกรรมการ
บรษิทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

1. นายมทิซจึ ิ โคโนชติะ ประธานกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

216,000 - 84,000 300,000 

2. นายทตัซยึะ  โคโนชติะ กรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ทีธ่รุกจิ
ตา่งประเทศ 

100,000 - 70,000 170,000 

3. นายมุเนะโอะ  ทาชโิร ่ กรรมการ 180,000 - 70,000 250,000 
4.. นายสมชยั  ลมิป์พฒันสนิ กรรมการ และประธาน

เจา้หนา้ทีป่ฏบิตักิาร 
180,000 - 70,000 250,000 

5.นายดพีงศ ์ สหะชาตศิิร ิ กรรมการ และประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่่ายการเงนิ 

180,000 - 70,000 250,000 

6.. นายวรศกัดิ ์ เกรยีงโกมล กรรมการและ
กรรมการบรหิาร 

160,000 - 70,000 230,000 

7. พลเอกสบืสนัต ์ ทรรทรานนท*์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอสิระ 

264,000  204,000  156,000  624,000 

8. นายโศณิต  พชิญางกรู* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

240,000 170,000 130,000 540,000 

9.นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

240,000 150,000 130,000 520,000 

10.ดร. พลเดช  เทอดพทิกัษว์านิช* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

240,000 170,000 130,000 540,000 

รวม  2,000,000 694,000 980,000 3,674,000 
หมายเหต ุ* เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัยอ่ยดว้ย (บรษิทั ธนบรรณ จ ากดั) คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่จง้ไวข้า้งตน้ จงึ
ไดร้วมคา่ตอบแทนจากบรษิทัยอ่ยดงักลา่วไวแ้ลว้ 
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 (ข)  คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร   ในปี 2557 บรษิทัไดจ้า่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ  ประกอบดว้ย เงนิเดอืน และโบนัส 
ใหก้บัผูบ้รหิารจ านวน  15 ราย รวมทัง้สิน้ 38.87 ลา้นบาท 

จ านวนผูบ้รหิารและคา่ตอบแทน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

จ านวนผูบ้รหิาร (คน) 15 12 12 

เงนิเดอืนและโบนัส (ลา้นบาท) 35.27 34.60 34.53 

 
 
 (2)  คา่ตอบแทนอืน่ 

การจดัท าประกนัภยัส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 บรษิทั ไดม้กีารจดัท า  ประกนัภยัดงักล่าวในลกัษณะการประกนัหมู่ กบั บรษิทั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอรซ์สี ์

อนิชวัรนัซ ์ จ ากดั ในวงเงนิ 50 ลา้นบาท  เพือ่ใหค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัความผดิพลาดเน่ืองจากการปฏบิตังิานในต าแหน่ง
กรรมการ และหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัโดยในปี 2557  มคี่าเบีย้ประกนั จ านวน  155,000 บาทตอ่ปี( คุม้ครองระหว่าง 1 ม.ิย. 
57–1 ม.ิย. 58 ) 

 
โครงการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั 
ใหแ้ก ่กรรมการและพนักงานของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (GL – WD) 
ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้  เมือ่วนัที ่27 เมษายน 2555  ไดอ้นุมตัใิหจ้ดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั

ใหแ้ก ่กรรมการและพนักงาน (ESOP)  จ านวน 1,000,000 หน่วยเพือ่ใหก้รรมการและพนักงานมสีว่นรว่มในความเป็นเจา้ของ
ของบรษิทัโดยมหีลกัเกณฑ ์และวธิกีารจดัสรร  คอื ใหค้ณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายเป็นผู ้
ก าหนดรายชือ่พนักงานของบรษิทัทีจ่ะไดร้บัการจดัสรร และก าหนดจ านวน ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ดัสรรใหแ้กพ่นักงานแต่ละ
ราย โดยจะพจิารณาจากความสามารถและประสทิธภิาพในการท างาน ผลงาน อตัราเงนิเดอืน ต าแหน่ง และอายุงานตามความ
เหมาะสมทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักลา่ว มอีตัราการใชส้ทิธ ิ1 ใบส าคญัแสดงสทิธติอ่ 11.8360 หุน้สามญัของบรษิทั และมี
ราคาการใชส้ทิธซิ ือ้หุน้ 1.65766 บาทตอ่หุน้  โดยกรรมการของบรษิทัจ านวน 10 ราย ไดร้บัการจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธทิี่

จะซือ้หุน้บรษิทั คดิเป็นสดัส่วนโดยรวม รอ้ยละ 12.5 เมือ่เทยีบกบัใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้บรษิทัฯ ของทัง้โครงการ หรอื
คดิเป็นจ านวน 12,500 หน่วยต่อราย 
 
 

บุคลากร 
บรษิทัฯ ม ีจ านวนพนักงานทัง้สิน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  ปี 2557, 2556 และ 2555 แบ่งออกตามสายงานได ้ดงันี ้

หน่วย: คน 

ฝ่าย ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ฝ่ายสนิเช ือ่และการตลาด 250 160 127 

ฝ่ายบรกิารเรยีกเก็บ 265 144 82 

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 32 12 12 

ฝ่ายบุคคลและธรุการ 40 20 24 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 75 56 36 

ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 15 12 8 
รวม 677 404 289 

  
ทัง้นีใ้นปี 2557 บรษิทัมจี านวนพนักงานเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคญัเน่ืองจากการเขา้ซือ้กจิการ บรษิทั ธน

บรรณ จ ากดั และมกีารโอนยา้ยเขา้มาเป็นพนักงานของบรษิทัในชว่งไตรมาสสอง  โดยไม่มขีอ้พพิาทใด ๆ ในปีทีผ่่าน
มา 
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 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบรษิทัประกอบดว้ยเงนิเดอืน โบนัส สวสัดกิาร และค่าตอบแทนอืน่ ไดแ้ก ่ คา่

คอมมชิช ัน่ ผลตอบแทนรวมของพนักงาน  ในปี 2557, 2556 และ 2555  มรีายละเอยีดดงันี ้
หน่วย : ลา้นบาท 

ผลตอบแทนพนกังาน ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

เงนิเดอืน โบนัส สวสัดกิาร และคา่คอมมชิช ัน่ 195.54 173.21 127.94 

 
นอกจากนี ้ บรษิทัย่อย  GL Finance Plc. มพีนักงานจ านวน 433 คน ในปี 2557  ไดจ้า่ยค่าตอบแทนใหแ้ก่

พนักงานในลกัษณะเดยีวกนักบับรษิทั รวมจ านวน  54.06 ลา้นบาท   
 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 บรษิทัมนีโยบายในการพฒันาพนักงาน เพือ่สง่เสรมิใหพ้นักงานมคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ ์ และความ
เชีย่วชาญในการปฏบิตังิาน โดยมุ่งเนน้การบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและคุณภาพ นอกจากนี ้บรษิทัยงัเนน้การด าเนินธรุกจิดว้ย
ความโปรง่ใส ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่ ี (Good Corporate Governance) โดยมนีโยบายสง่เสรมิใหพ้นักงานมจีรรยาบรรณ
ในการปฏบิตังิาน จดัใหม้กีารปฐมนิเทศส าหรบัพนักงานใหม่ เพือ่ใหพ้นักงานมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในระบบการท างาน รวมถงึ
วฒันธรรมองคก์ร นอกจากนี ้บรษิทัยงัจดัฝึกอบรม ทัง้การฝึกอบรมภายในบรษิทัและการสง่พนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยเฉพาะในดา้นธรุกจิเชา่ซือ้ ดา้นคอมพวิเตอร ์ ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ ดา้นการบญัชแีละภาษีอากร 
เป็นตน้ ซึง่ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสายงานทีพ่นักงานน้ันท างานอยู่ 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการกาํกบัดแูลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาล ซึ�งจะเป็นการ
สรา้งมูลคา่เพิ�มใหก้บับรษิทั ทําใหเ้กิดประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้, พนักงาน, คู่คา้, ลกูคา้ ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ในระยะยาว  
คณะกรรมการบริษทัจงึมีความเห็นชอบและอนุมตันิโยบายกาํกบัดแูลกจิการ เพื�อเป็นแนวทางปฏบิตัิสาํหรบัคณะกรรมการ, 
ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานทุกคน  ซึ�งมีแนวทางดงัตอ่ไปนี� 

 

นโยบายการกํากบัดูแลกิจการ 
 

1. ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมส่วนรวม โดยบริษทัสนับสนุนใหก้รรมการ, ผูบ้ริหารตลอดจน
พนักงานทุกคน ดําเนินกิจการงานต่าง  ๆอย่างถูกตอ้งภายใตก้ฎหมาย และจริยธรรมในการดาํเนินธรุกจิ 

2. สรา้งความโปร่งใสในการดําเนินธรุกจิ ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บญัญตัิ
ต่าง  ๆ ซึ�งออกโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

3. สรา้งระบบควบคุมงานภายใน โดยการประสานงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผูบ้ริหาร เพื�อใหก้ารดาํเนินกิจการเป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาล บริษทัจะมีการวดัผล ทบทวนแนวทาง 
และพฒันาประสิทธภิาพของระบบการตรวจสอบอย่างสมํ�าเสมอ 

4. ควบคุมดูแลธรุกรรม อนัอาจเป็นเหตใุหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้น และก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งฝ่าย
ต่าง  ๆ  ระมดัระวงัใหเ้กิดความโปร่งใส และบริสุทธิ � ยุติธรรม โดยไม่คํานึงถึงประโยชนข์องฝ่ายหนึ�งฝ่าย
ใด 

5. เคารพสิทธขิองผูมี้ส่วนไดเ้สยี ปฏิบตัิต่อทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม โดยบริษทั สนับสนุนใหมี้กิจกรรมซึ�ง
จะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างทุกฝ่าย เพื�อการเติบโตของธรุกิจอย่างย ั�งยืน 

6. เคารพสิทธติามกฎหมายของผูถ้ือหุน้ ดว้ยการปฏบิตัิต่อทุกคนอยา่งเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกนัในการ
ประชมุผูถ้ือหุน้ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ย่างเสมอภาค 

7. มีแนวปฏิบตัิสอดคลอ้งกบันโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนปรชัญาในการดําเนินธุรกิจ ตาม
วตัถุประสงคข์องบริษทั เพื�อรกัษาผลประโยชนส์ูงสุดของผูถ้ือหุน้ 

ส่วนการปฏิบตัติามนโยบายการกาํกบัดแูลกจิการที�ดขีองบรษิทัฯ ในปี 2557 สามารถดไูดจ้าก เวบ็ไซตข์องบริษทั
ฯ ในหมวดนักลงทุนสมัพนัธ ์ / การกํากบัดแูลกิจการ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการไดมี้การจดัตั�งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดยีวเป็นคณะกรรมการชดุยอ่ย
โดยไม่มีการจดัตั�งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเนื�องจากเห็นวา่บริษทัฯเป็นองคก์รเลก็ที�มี
ธรุกิจไม่ซบัซอ้นและมีจาํนวนกรรมการไม่มากนกั อกีทั�งมีอตัราการหมุนเวยีนของกรรมการไม่มาก จงึคิดว่ายงัไม่จาํเป็น
จะตอ้งจดัตั�งคณะกรรมการสรรหา สว่นเรื�องการกาํหนดคา่ตอบแทนนั�น คณะกรรมการบริษทั มีหนา้ที�ในการกาํหนด
ค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ สว่นคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯจะถูกกําหนดโดยมตทีิ�ประชมุสามญัผูถ้อื
หุน้ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ. วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมี นายโศณิต 
พิชญางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ที�มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิทั รวมทั�งประสบการณ ์
โดยตรงดา้นธรุกิจเชา่ซื �อ ซึ�งเป็นธรุกิจหลกัของบรษิทัฯ ดว้ย  

คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ําหนดให ้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และ
สามารถตอ่อายไุดค้ราวละ 2 ปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจุบนัไดร้บัการแตง่ตั�ง เมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 
2554 และไดร้บัการตอ่อายุลา่สดุเมื�อวนัที� 11 พฤษภาคม 2556 

รายชื�อคณะกรรมการตรวจสอบ และ จาํนวนครั�งของการเขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มีดงันี� 

รายชื�อกรรมการตรวจสอบ ตําแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

จาํนวนครั�งการ
ประชุม 

จาํนวนครั�งที�เขา้
ร่วมประชมุ 

1. พลเอกสบืสนัต ์ทรรทรานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 12 12 

2. นายโศณิต  พิชญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 12 12 

3. ดร.พลเดช เทอดพิทกัษว์านิช กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 12 12 

4. นายกฤษณ ์ พนัธร์ตันมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 12 11* 
 

หมายเหต ุ * ขาดประชมุเนื�องจากตดิธรุะดว่น 

 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ที�ตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั�งการรายงานตอ่

คณะกรรมการดงัตอ่ไปนี� 

1.  สอบทานใหบ้รษิทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2. สอบทานใหบ้รษิทัมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที�เหมาะสมและมีประสทิธภิาพ

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั�งโยกยา้ย หรือ

เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื�นใดที�รบัผิดชอบเกี�ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รือกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบรษิทั 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตั�งบคุคลซึ�งมีความเป็นอิสระเพื�อทําหนา้ที�เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและเสนอ

ค่าตอบแทนสาํหรบับุคคลดงักลา่วรวมทั�งเขา้รว่มประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างนอ้ยปีละ 1 คร ั�ง 

5. พิจารณารายการที�เกี�ยวโยงกนัหรือรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฏหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ และ สาํนกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

6. จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึ�งรายงานดงักลา่ว

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี� 

• ความเห็นเกี�ยวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นที�เชื�อถอืไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิทั 

• ความเห็นเกี�ยวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิทั 

• ความเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยข์อ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยห์รือกฏหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัธรุกิจของบริษทั 

• ความเห็นเกี�ยวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

• ความเห็นเกี�ยวกบัรายการที�อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

• จํานวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะท่าน 

• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมที�คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหินา้ที�ตามกฎบตัร 
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• รายการอื�นที�เห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทั�วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที�และความรบัผิดชอบที�

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

7.  ปฏบิตังิานอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 เพื�อใหก้ารปฏิบตัหินา้ที�ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสําเร็จดว้ยด ี  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ

ในการเชญิผูบ้รหิาร หรือพนักงานของบรษิทัมาใหค้วามเห็นหรือขอ้เท็จจรงิ หรือรว่มประชมุ หรือสง่เอกสารตามที�

เกี�ยวขอ้งหรือจําเป็น  รวมทั�งมีอาํนาจวา่จา้งที�ปรกึษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือ

คําปรึกษากรณีจาํเป็น 

 
การสรรหาและแตง่ต ั�งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสดุ 

(1)  กรรมการอสิระ 

ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาจากผูที้�มีคณุสมบตัิ

เหมาะสม โดยข ั�นตํ�าจะตอ้งมีคณุสมบตัิตามที�กาํหนด โดย สาํนักงาน ก.ล.ต. ที� กลต.ก.(ว) 32/2551 

นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคณุสมบตัิข ั�นตํ�าดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบรษิทัฯจะพิจารณา 

คุณสมบตัิเพิ�มเตมิ โดยอาจเป็นผูที้�มีชื�อเสยีงเป็นที�ยอมรบัทางสงัคม หรอื มีคณุสมบตั ิ ความรู ้ และ

ประสบการณข์องกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยอาทิเชน่ ประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงินของบรษิทั 

หรือ ประสบการณโ์ดยตรงในธรุกิจสนิเชื�อเชา่ซื �อ ซึ�งเป็นธรุกิจเดยีวกบับรษิทัฯ เป็นตน้ ทั�งนี�ทั�งนั�น 

คณะกรรมการจะคาํนึงถงึ คณุสมบตัิในดา้นความเป็นอิสระเป็นสาํคญั และจะเสนอใหที้�ประชมุ 

คณะกรรมการบริษทัฯ หรือที�ประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตั ิ แลว้แตก่รณี 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสุด 

 บรษิทัไม่มีการจดัตั�งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคดัเลอืก

บุคคลที�จะแตง่ตั�งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสุดของบริษทัฯ  คณะกรรมการจะรว่มกนัพิจารณาจาก

ความสามารถประสบการณว์ิสยัทศันแ์ละความน่าเชื�อถือตลอดจน ความรูค้วามสามารถ และทกัษะ ที�เป็น

ประโยชนต์อ่การดาํเนินงานของบรษิทั รวมทั�งมีความเขา้ใจในธรุกิจของบรษิทัฯ เป็นอยา่งด ี หรือมี

ประสบการณโ์ดยตรงหรือใกลเ้คยีงในธรุกิจเดยีวกนักบับรษิทัฯ ซึ�งจะทําใหส้ามารถบรหิารงานใหบ้รรลุ

วตัถปุระสงค ์ เป้าหมายที�คณะกรรมการบรษิทัฯกาํหนดไวไ้ด ้ และนําเสนอตอ่ที�ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

หรือที�ประชมุผูถ้ือหุน้ เพื�อพิจารณาอนุมตัติ่อไปแลว้แตก่รณี 

 ในการประชมุสามญัประจําปีทุกคร ั�งขอ้บงัคบัของบรษิทักาํหนดใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง

เป็นจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) เป็นอตัราถา้จาํนวนกรรมการที�จะออกแบง่ใหล้งเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย

จํานวนใกลที้�สุดกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3)    ใหก้รรมการคนที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สดุนั�นเป็นผูอ้อกจาก

ตําแหน่ง กรรมการที�ออกตามวาระนั�นอาจถูกเลอืกเขา้มาดาํรงตําแหน่งใหม่ก็ไดโ้ดยบรษิทัฯจะระบรุายชื�อ

ของกรรมการบรษิทัฯที�ครบวาระในแต่ละปี รวมทั�งรายชื�อคณะกรรมการบรษิทัฯ หลงัจากไดร้บัการเลอืกตั�ง

กลบัเขา้ดํารงตาํแหน่งเรยีงลาํดบัตามการออกตามวาระ ไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ 

และบนัทึกไวใ้นรายงานประชมุดงักล่าวดว้ยทุกปี 

 การเลือกตั�งกรรมการในที�ประชมุผูถ้อืหุน้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธกีารดงัตอ่ไปนี� 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมากโดยใหถ้ือว่าผูถ้ือหุน้แต่ละคนมีคะแนน

เสียงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการ ใหล้งคะแนนเสียงเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบคุคล โดยใหผู้ ้

ถือหุน้ลงคะแนนเสียงทั�งหมดที�ตนมีอยู่เลือกบุคคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตั�งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที�พึงมีหรือจะพึงเลือกตั�งในครั�งนั�นในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัเลือกตั�งในลําดบัถดัลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพึงมีหรือจะพึงเลอืกตั�งในครั�งนั�นใหป้ระธานที�ประชมุออก

เสียงไดเ้พิ�มขึ �นอีกหนึ�งเสียงเป็นเสียงชี �ขาด 
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  กรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเนื�องจากเหตุอื�นนอกจากการครบวาระ  ใหค้ณะกรรมการ

พิจารณาแต่งต ั�งบุคคลซึ�งมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฏหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการ

ประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการที�พน้จากตําแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน  

โดยบุคคลซึ�งเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตําแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ�งตน

แทน  ทั�งนี� มติการแตง่ตั�งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 

ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู่ 

 

การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัย่อยของบริษทัฯมีบริษทัฯถือหุน้ 100%  ดงันั�น ที�ผ่านมาคณะกรรมการบริษทัฯไดพิ้จารณาคดัเลือก 

กรรมการของบริษทัฯ ไปดํารงตาํแหน่งเป็นกรรมการในบรษิทัยอ่ยดว้ย โดยจดัตั�งเป็นคณะกรรมการของบรษิทัฯย่อย  และ

ให ้ มีหนา้ที�ดาํเนินการเพื�อประโยชนที์�ดีที�สุดของบริษทัย่อยนั�น   ทั�งนี� การส่งกรรมการเพื�อเป็นตวัแทนในบริษทัย่อย

ดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ 

 นอกจากนั�น คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ําหนดระเบยีบใหบุ้คคลที�ไดร้บัแตง่ต ั�งจากบริษทัฯ ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัย่อย

มีขอ้บงัคบัในเรื�องการทํารายการเกี�ยวโยง  การไดม้าหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรพัย ์ หรือการทํารายการสําคญัอื�นใดของ

บริษทัดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทํารายการขา้งตน้ใน

ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ ซึ�งอิงตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์  รวมถึงไดก้ํากบัดูแลใหมี้การจดัเก็บ

ขอ้มูล และการบนัทึกบญัชขีองบริษทัยอ่ยใหบ้รษิทัฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทํางบการเงินรวมไดท้นักําหนด

ดว้ย  

 เมื�อเดือน กรกฎาคม 2557 บริษทัไดซ้ื �อกิจการทั�งหมดของ บริษทั ธนบรรณ จํากดั ทําใหมี้บริษัทย่อย

เพิ�มขึ �นอีก 1 แห่ง บริษทัไดเ้พิ�มมาตรการกํากบัดูแลบริษัทและบริษัทย่อยดงักล่าว ใหเ้ขม้ขึ �น โดยการแต่งต ั�งให ้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัย่อยดว้ย แมว้่าตามหลกัเกณฑแ์ลว้ 

บริษทัย่อยซึ�งไม่ใชบ่ริษทัจดทะเบียน ไม่จําเป็นจะตอ้งมีคณะกรรมการตรวจสอบก็ตาม  

 

การดูแลเรื�องการใชข้อ้มูลภายใน 

 บรษิทัฯ มีการดแูลเรื�องการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที�ด ี  โดยไดก้าํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรใน  จรรยาบรรณทางธรุกิจของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ซึ�งไดร้บัการอนุมตัจิากที�ประชมุคณะกรรมการ 

และประกาศใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัทราบโดยทั�วกนั  โดยสรปุสาระสาํคญัเรื�องการดแูลการใชข้อ้มูลภายในได ้ ดงันี� 

 ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื�อประโยชนข์องตนในการซื �อหรือขายหุน้ของบรษิทัฯหรอืใหข้อ้มูลภายในแก่

บุคคลอื�นเพื�อประโยชนใ์นการซื �อหรอืขายหุน้ของบรษิทัฯ 

 ไม่ซื �อหรอืขายหุน้ของบรษิทัฯ อย่างนอ้ย 7 วนักอ่นที�บรษิทัฯ จะเผยแพรง่บการเงิน หรอืเผยแพร่

สถานะของบรษิทัฯ รวมถงึขอ้มูลสําคญัอื�นๆ 

 พนกังานที�ใกลช้ดิกบัขอ้มูลสาํคญัของบรษิทัฯตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัย ์ และการเปลี�ยนแปลง

การถอืหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯตามหลกัเกณฑที์�บรษิทัฯ และ หรอื สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพื�อ

ป้องกนัการซื �อหรือขายหุน้โดยใชข้อ้มูลภายใน 

นอกจากนั�น  ทุกคร ั�งที�มีกรรมการ หรอืผูบ้รหิารรายใหม่ ที�เขา้ขา่ยตอ้งจดัทํารายงานการถือครอง

หลกัทรพัย ์ ตามเกณฑ ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษทั จะแจง้ให ้ บุคคลเหลา่นั�น ทราบ

ถึง หนา้ที�ในการรายงานการถอืครอง และการเปลี�ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ตอ่สํานักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ พ.ศ. 2535 ซึ�ง

ตอ้งรายงานภายใน 30 วนักรณีรบัตาํแหน่งใหม่ และภายใน 3 วนั  เมื�อมีการเปลี�ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัย ์ และแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทัรบัทราบเพื�อจดัทําบนัทึกการเปลี�ยนแปลง และสรุปจาํนวนหลกัทรพัยข์อง

กรรมการ และผูบ้ริหารเป็นรายบคุคล เพื�อนําเสนอใหแ้กค่ณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชมุคร ั�งถดัไป 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 

ในปี 2557 บริษทัฯจา่ยค่าตอบแทนการสอบบญัช ี (Audit fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จํานวน 

1,780,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื�น (Non-audit fee)  
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ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 
 

 เนื�องจาก ลกัษณะการประกอบธรุกิจของบรษิทัฯไม่มีผลกระทบโดยตรงตอ่สภาพแวดลอ้ม  ดงันั�น นโยบายความ

รบัผิดชอบตอ่สงัคมของบรษิทัฯ จงึมุ่งเนน้ที� ความรบัผิดชอบตอ่ การปฏิบตัิตอ่พนักงาน ลูกคา้ คูแ่ขง่ ฯลฯ ดว้ยความ

เป็นธรรม และซื�อสตัยส์ุจรติ และไม่สนับสนุนการกระทําใด  ๆ ที�อาจกอ่ใหเ้กิดการคอรปัช ั�น  คณะกรรมการบรษิทัฯมี

แนวทางการปฏิบตั ิ ดงัตอ่ไปนี� 

 

1. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
• บรษิทัฯดาํเนินธรุกิจการแขง่ขนัทางการคา้กบัคูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม ไม่โจมต ี ใส่รา้ยบดิเบอืนขอ้มูลเพื�อ

ประโยชนข์องบรษิทัโดยปราศจากเหตุผล 

•  สนับสนุนการแขง่ขนัที�เป็นธรรมในการใหบ้ริการทางการเงินที�เป็นประโยชนต์อ่ผูบ้ริโภคอยา่งสงูสุดโดย

ไม่มีการรว่มมือกบัคูแ่ขง่ขนัเพื�อประโยชนส์ว่นตนหรือพวกพอ้งที�จะทําใหผู้บ้ริโภคไดร้บัความเสยีหาย 

• ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคูแ่ขง่โดยวิธกีารที�ไม่สจุริตหรือขดัตอ่จรรยาบรรณทางการคา้  

• บรษิทัฯไม่กระทําการใด  ๆ ที�จะเป็นการเกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา  รวมทั�งสง่เสรมิให ้

พนักงานใชส้นิคา้หรือบริการที�มีลขิสทิธิ �ถูกตอ้งและไม่สนับสนุนการกระทําที�ละเมิดทรพัยส์นิทางปัญญา 

 

2. การต่อตา้นการทุจริต 
   บรษิทัใหค้วามสาํคญัในเรื�องการตอ่ตา้นการทุจริตและรบัสนิบน เพื�อผลประโยชนท์างตรงหรือทางออ้ม

ต่อตนเองครอบครวัเพื�อนและคนรูจ้กัไม่วา่จะอยูใ่นฐานะเป็นผูร้บัผูใ้หห้รือผูเ้สนอใหส้นิบนทั�งที�เป็นตวัเงิน หรือไม่

เป็นตวัเงินแกห่น่วยงานของรฐัหรือบรษิทัเอกชนที�บรษิทัไดด้าํเนินธรุกจิหรือติดตอ่ดว้ยโดยจะปฏิบตัติามแนวการ

ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเครง่ครดัโดยกาํหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิดงันี� 

• ตอ้งไม่มีผลประโยชนท์ั�งทางตรงและแอบแฝง ทั�งสว่นตน ครอบครวั และพวกพอ้ง กบับรษิทัเชน่ กระทํา

การใด  ๆ เพื�อขายสนิคา้และบริการใหก้บับริษทั หรือแขง่ขนักบับริษทัหลีกเลี�ยงการรบัเลี �ยงจากผูที้�

เกี�ยวขอ้งทางธรุกิจกบับรษิทัหรือจากผูอ้ื�น ซึ�งอาจไดป้ระโยชนจ์ากการปฏบิตังิานของพนกังาน 

• ไม่เรยีกหรือรบัผลประโยชนที์�ไม่ชอบธรรม ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือประโยชนอ์ื�นใด เพื�อใหไ้ดม้า

ซึ�งประโยชนท์างธรุกิจรวมถงึไม่ใชป้ระโยชนจ์ากสนิบนหรือการทุจรติโดยมิชอบในการประกอบธรุกจิ 

• พนักงานที�กระทําการทุจริตอนัเป็นการกระทําผิดจรรยาบรรณซึ�งจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาทางวนิยัตาม

ระเบียบที�บริษทัฯกาํหนดไวน้อกจากนี�อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระทํานั�นผิดกฎหมาย 

• พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื�อพบเห็นการกระทําที�เขา้ขา่ยคอรร์ปัช ั�นที�เกี�ยวขอ้งกบับริษทัฯตอ้ง

แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือบุคคลที�รบัผิดชอบทราบและใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

ต่างๆหากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯใหค้วามสาํคญัตอ่การไม่เกี�ยวขอ้งกบัการละเมิดสทิธมินุษยชนและเสรภีาพของบุคคล หรือกลุ่ม

บุคคลใดๆทั�งทางตรงและทางออ้มโดยมีแนวปฏิบตัิเชน่ ไม่เลอืกปฏบิตัิตอ่พนกังานอย่างไม่เท่าเทียมกนัไม่ว่า ดว้ย

ความแตกตา่งใดๆไดแ้ก่เชื �อชาติสผิีวศาสนาความเชื�อเพศภาษาสถานภาพสมรสอายุสงักดัทางการเมืองชาตกิําเนิด

ความเบี�ยงเบนทางเพศ สภาพร่างกายหรือเรื�องอื�น  ๆ ไม่ใชแ้ละไม่สนับสนุนการใชแ้รงงานที�ทํางานหรือใหบ้ริการ

ดว้ยการบงัคบัไม่วา่ทางกาย วาจาหรือจติใจหรือการขม่ขูว่า่จะลงโทษเป็นตน้ 
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4. การปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บรษิทัฯมีแนวทางการปฏิบตัใินการกําหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ ที�

สําคญัคอื 

• หนา้ที�ความรบัผิดชอบของพนักงาน 

• สภาวะเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมที�อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องพนักงาน 

• อตัราการจ่ายค่าจา้งและสภาวะการจา้งงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุม่ธรุกิจประเภทเดียวกนั 

• แนวโนม้การเจรญิเตบิโตของธรุกิจและความสามารถในการจา่ยของบรษิทัฯอนึ�งในปี 2556 คณะกรรมการ

บรษิทัไดอ้นุมตัใิหป้รบัปรงุระเบยีบบริษทัฯเรื�องสวสัดกิารพนกังาน ซึ�งไดมี้มติเพิ�มเงินสมทบกองทุนสาํรอง

เลี �ยงชพีจากรอัยละ 3เป็นรอ้ยละ5 เพื�อเพิ�มสวสัดกิารใหก้บัพนักงานบริษทัฯทุกระดบัช ั�นโดยมีผลตั�งแต่

วนัที� 1 มกราคม2557 

 

5. ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 
   ในการดาํเนินธรุกจิ บรษิทัฯไดย้ึดถือปฏิบตัใินดา้นความรบัผิดชอบตอ่ผูบ้ริโภค บนพื�นฐานของความ

ซื�อสตัยแ์ละจรรยาบรรณอนัดงีามเป็นสิ�งสาํคญัสงูสุด ซึ�งโดยเฉพาะบรษิทัฯเป็นผูใ้หบ้รกิารทางการเงินเพื�อสรา้ง

ความเชื�อมั�นใหก้บัผูบ้ริโภคและเพื�อการเติบโตอยา่งย ั�งยนืบริษทัฯจงึมีแนวปฏิบตัิในการใหส้นิเชื�ออยา่งรบัผิดชอบ 

ดงันี� 

• การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชาํระของลกูคา้ (Capability) บรษิทัฯจะประเมินรูปแบบในการให ้

สินเชื�อที�เหมาะสมกบัลูกคา้แตล่ะรายโดยคาํนึงถึงพื �นฐานความตอ้งการของลกูคา้ และความสามารถใน

การชาํระคนืรวมถึงไม่ใหส้นิเชื�อกบัลูกคา้ที�มีแนวโนม้วา่จะมีปัญหาในการชาํระเงินคนืเพื�อชว่ยเหลือ

ลูกคา้ไม่ใหป้ระสบกบัปัญหาที�อาจเกิดภายหลงัหากตอ้งมีภาระหนี�ที�ไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

• การนําเสนอผลิตภณัฑแ์ละบริการที�ชดัเจน บรษิทัฯจะนําเสนอขอ้มูลเกี�ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

ตลอดจนเงื�อนไขและคา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆ อย่างชดัเจน โปรง่ใสเพื�อความเป็นธรรมและเกดิประโยชนส์งูสดุ

กบัลูกคา้ 

• การชว่ยเหลือลูกคา้ที�ประสบภาวะวกิฤตทิางการเงิน (Debt-restructure) บริษทัฯอาจชว่ยเหลือลกูคา้

หากพบวา่ลกูคา้ประสบปัญหาทางการเงินอนัเกิดจากภาะวกิฤตที�ไม่อาจควบคมุไดอ้าทิ ภยัธรรมชาต ิ

การชมุนุมทางการเมือง เป็นตน้โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแตล่ะกรณีไป 
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การควบคุมภายใน 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ั�งที� 2/2558 เมื�อวนัที�11 กุมภาพนัธ ์2558  โดยมีกรรมการอิสระ ซึ�งเป็น

กรรมการตรวจสอบ ทั�ง 4 ท่าน เขา้รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในโดยใหฝ่้ายบรหิาร

ของบรษิทัไดอ้ธบิายชี �แจงระบบต่างๆที�ใชใ้นการบรหิารงาน และควบคุมภายในรวมทั�งใหค้ณะกรรมการไดซ้กัถามขอ้มูลจาก

ฝ่ายบรหิารแลว้สรุปไดว้า่จากการพิจารณาใชผ้ลตามแบบประเมินที�สํานักงาน ก.ล.ต. ไดป้รบัปรงุ และประกาศใชเ้มื�อเดือน

สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในของ COSO ฉบบัปี 2013 ซึ�งครอบคลมุองคป์ระกอบ

ของระบบควบคมุภายใน 5 ดา้น คอื การควบคมุภายในองคก์ร การประเมินความเสี�ยง การควบคมุการปฏิบตังิาน  ระบบ

สารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล และระบบการติดตามที�มีการขยายความเป็นหลกัการยอ่ย  ๆ อีก 17 หลกัการจากผลการ

พิจารณาคณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัฯไดจ้ดัใหมี้

บุคลากรอยา่งเพียงพอที�จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพ  รวมทั�งมีระบบควบคมุภายใน ในเรื�องการติดตาม

ควบคมุดแูลการดาํเนินงานของบรษิทัย่อย ใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจากการที�กรรมการหรือ

ผูบ้รหิารนําไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจ  รวมถงึการทําธรุกรรมกบับคุคลที�อาจมีความขดัแยง้และบคุคลที�เกี�ยวโยง

กนั อยา่งเพียงพอแลว้  สําหรบัการควบคมุภายใน ในหวัขอ้อื�น คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัฯมีการควบคุมภายในที�

เพียงพอแลว้เชน่กนั   ทั�งนี� กรรมการอสิระ หรอืกรรมการตรวจสอบ รวมทั�ง ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไม่ไดมี้ขอ้สงัเกต

เพิ�มเติม หรอืมีความเห็นวา่บริษทัฯ มีขอ้บกพร่องใด  ๆ เกี�ยวกบัระบบการควบคมุภายใน  

 

ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีดงันี� 

1. ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รของการควบคมุ 

บรษิทัมีการจดัการโครงสรา้งขององคก์รขอบเขตอํานาจของฝ่ายบรหิารตา่ง เๆป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน และ

ไดก้ําหนดเป้าหมายของบรษิทัในการดาํเนินธรุกิจในอนาคตไว ้ เพื�อใหฝ่้ายบรหิารและพนกังานในระดบัต่าง ไๆดร้ว่มกนัทํางาน

เพื�อไปสู่เป้าหมายรว่มกนัโดยเนน้ในเรื�องความซื�อสตัยส์จุริตตอ่หนา้ที�ความจงรกัภกัดีตอ่องคก์รความมีคณุธรรม และ

จริยธรรมในการบรหิารจดัการซึ�งประกอบดว้ยขอ้กาํหนดการหา้มฝ่ายบรหิารและพนักงาน กระทําการใดๆที�อาจกอ่ใหเ้กิด

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษทัเป็นลายลกัษณอ์กัษรพรอ้มบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนขอ้กําหนดดงักลา่ว 

2. ดา้นการประเมินความเสี�ยง 

ฝ่ายบรหิารไดใ้หค้วามสาํคญัเกี�ยวกบัการบรหิารความเสี�ยงเป็นอยา่งมากเนื�องจากธรุกิจของบรษิทั เป็นธรุกิจที�

เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัความเสี�ยงจงึเพิ�มความรอบคอบและระมดัระวงัในการบรหิารจดัการทางดา้นการเงิน การพิจารณาอนุมตัิ

ใหส้นิเชื�อแก่ลกูคา้ โดยมีการประเมินความเสี�ยงที�อาจจะเกดิขึ �นและกําหนดมาตรการการป้องกนัและการจดัการความเสี�ยงมี

การประเมินความเสี�ยงในดา้นการจดัการฐานขอ้มูลสารสนเทศ ซึ�งเป็นหวัใจสาํคญัในการดําเนินธรุกจิอยา่งมีประสทิธภิาพ 

และ ไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัความเสี�ยงดงักลา่วไดอ้ยา่งรดักมุรวมถงึการประเมินความเสี�ยงที�เกดิจากปัจจยั

ภายนอกที�มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัอยา่งสมํ�าเสมอ 

3. ดา้นกิจกรรมการควบคุม 

บรษิทัไดจ้ดัใหมี้โครงสรา้งองคก์รของฝ่ายบรหิาร และขอบเขตอาํนาจหนา้ที�ความรบัผิดชอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษรอย่างชดัเจนมีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแตล่ะข ั�นตอนการปฏิบตั ิ จงึมั�นใจไดว้่าฝ่ายบรหิารไดป้ฏบิตัิตาม

กฎหมายหรือระเบยีบขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้งและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิทั 

4. ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 

บรษิทัใหค้วามสาํคญัในดา้นระบบสารสนเทศและการสื�อสารขอ้มูล เพื�อใหก้ารรวบรวมขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ถกูตอ้งทนัเวลา และมีการกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏบิตังิานเพื�อใหพ้นักงานสามารถรบัรูข้อ้มูล
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ขา่วสารอยา่งถูกตอ้งชดัเจนรวมถงึมีระบบชว่ยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบเพื�อใหส้ามารถ

ตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้งรวดเร็วทั�งในดา้นการแกไ้ขปัญหา และวางแผนงานในอนาคตโดยเฉพาะขอ้มูลทางดา้นบญัชแีละ

การเงิน 

5. ดา้นระบบการติดตาม 

บรษิทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการตดิตามผลการดําเนินงานของบริษทัอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายที�

วางไวโ้ดยมีการจดัการประชมุคณะผูบ้รหิารเพื�อรายงานผลการดําเนินงานเป็นประจําอย่างนอ้ยเดือนละ 1 คร ั�ง และมีการ

จดัการประชมุเพื�อแกไ้ขปัญหาเรง่ด่วนเฉพาะในกรณีที�มีปัจจยัอื�นที�สาํคญัซึ�งอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธรุกจิปกติของ

บรษิทันอกจากนี�ยงัจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ�งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบการ

ปฏบิตัหินา้ที�ของทุกหน่วยงานภายในบรษิทั โดยมีวตัถปุระสงค ์

1) เพื�อเพิ�มประสิทธภิาพในการดําเนินงานของบริษทัและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร 

2) เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจในการควบคุมดูแลการใชส้ินทรพัยข์องบริษทัใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 

3) เพื�อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหารทราบถึงปัญหาที�อาจจะเกิดขึ �นเพื�อดําเนินการป้องกนัไดท้นัต่อ

เหตุการณ ์

4) เพื�อใหเ้กิดความมั�นใจว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายในที�ดีและพนักงานมีการปฏิบตัิงานตามระบบการ

ควบคุมภายในที�กําหนดไว ้

 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
 

 นายวีระวฒัน ์ สกุลมีฤทธิ � ไดร้บัการแตง่ตั�ง ใหเ้ขา้มาดาํรงตําแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ  

เมื�อวนัที� 1 กรกฎาคม 2556  โดยที�คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแลว้เห็นว่า เป็นผูที้�มีวฒิุการศึกษา และ

ประสบการณด์า้นการตรวจสอบภายใน ในองคก์รที�มีธรุกิจเดยีวกนักบับรษิทัฯ  จงึมีความเขา้ใจในกจิกรรมและการ

ดําเนินงานของบรษิทัฯ เป็นอยา่งด ี  อกีทั�งยงัไดร้บัการฝึกอบรม ในหลกัสูตรตา่ง  ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคมุภายใน 

และการตรวจสอบภายใน ซึ�งเป็นประโยชนต์อ่การปฏิบตังิานในหนา้ที�ในตาํแหน่งดงักลา่ว  จงึเห็นวา่ นายวรีะวฒัน ์ มี

ความเหมาะสมที�จะปฏบิตัหินา้ที�ดงักลา่วไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ   

 ทั�งนี�  การพิจารณาและอนุมตั ิ การแตง่ตั�ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ํารงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของ บรษิทัฯ จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรณุาดูรายละเอยีดของ ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน ดา้นลา่ง) 

 

การบริหารจดัการความเสี�ยง 
 

 บรษิทัฯ กําหนดนโยบายและกระบวนการบรหิารความเสี�ยงใหฝ่้ายบรหิารนําไปปฏบิตั ิ ฝ่ายบรหิารเป็นผูร้บัผิดชอบ

ในการกาํหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั�งการระบุปัจจยัเสี�ยง ซึ�งการวางแผนการดาํเนินธรุกจิหรือปฏิบตังิานโดยคาํนึงถงึ

ปัจจยัเสี�ยงดว้ยนี� ชว่ยใหฝ่้ายจดัการสามารถออกแบบระบบที�มีจุดควบคมุเพื�อควบคมุความเสี�ยงใหอ้ยู่ในระดบัที�องคก์ร

ยอมรบัได ้
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รายละเอยีดเกี�ยวกบัหวัหน้างานผูต้รวจสอบภายใน ปี 2557 

ชื�อ-สกุล / ตําแหน่ง /  

วนัที�ไดร้บัแต่งต ั�ง 

 

อาย ุ

(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

การอบรม 

 

สดัส่วนการ

ถือหุน้ใน

บริษทั (%) 

ความสมัพนัธท์าง

ครอบครวัระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณท์ํางานในระยะ 5 ปียอ้นหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกิจ 

นายวีระวฒัน ์ สกลุมีฤทธิ � 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน /  

1 กรกฎาคม 2556 

 

38 ปริญญาตรี สาขาบญัชี 

มหาวิทยาลยั ธรุกิจบณัฑิต 

-หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู ้

ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

-หลกัสตูร โครงการอบรมเพื�อรบั

วฒิุบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 

-การเมินระบบการควบคุมภายใน

แบบ COSO –ERM ของแต่ละ

ระบบงาน 

-การตรวจสอบทุจริต 

-วิธีการเขียนรายงานการ

ตรวจสอบภายใน 

-ข ั�นตอนการตรวจสอบภายใน 

-ประเด็นหลกัมาตรฐานบญัชีฉบบั

ใหม ่

-ประเด็นหลกัมาตรฐานรายงาน

ทางการเงิน PAEs และ  

NPAEs ทั�งหมด 

-โปรแกรมบญัชี Dynamics Ax 

-ธรรมภิบาลทางดา้น เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-การตรวจสอบ IT 

-การบริหารจดัการความเสี�ยงดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 2556 – ปัจจุบนั 

2554 – 2556 

 

2549 – 2553 

 

 

2547 – 2549 

ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

หวัหนา้ส่วนควบคุมการ

ปฏิบติังาน 

เจา้หนา้ที�ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

และเลขานุการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ผูช้ว่ยผูส้อบบญัชี 

บริษทั กรุป๊ลีส จาํกดั (มหาชน) (ธรุกิจใหบ้ริการเชา่ซื �อ) 

บริษทั ซซูกูิ ลีสซิ�ง อินเตอรเ์นช ั�นแนล (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

(ธรุกิจใหบ้ริการเชา่ซื �อ) 

บริษทั สยามเจนเนอรลั แฟคตอริ�ง จาํกดั (มหาชน) 

(ธรุกิจการเงิน) 

 

บริษทั สํานักงาน ปีติเสวี จาํกดั (สํานักงานตรวจสอบ) 
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รายการระหว่างกนั 

 
จากงบการเงินของบรษิทั กรุป๊ลีส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 มีรายการระ

ระหวา่งบรษิทั บรษิทัยอ่ยและบุคคลที�อาจมีความขดัแยง้ ดงัต่อไปนี� 

 

ลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทั บริษทัยอ่ยและบคุคลที�อาจมีความขดัแยง้ สามารถสรปุไดด้งันี� 

 

รายชื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ลกัษณะความสมัพนัธ ์

Group Lease Holdings Pte Ltd. บริษัทย่อย 

บริษัท ธนบรรณ จํากดั บริษัทย่อย 

GL Finance Plc. บริษัทย่อย (ถอืหุน้โดยบริษทัย่อย)   

Asia Partnership Fund Pte. Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ / กรรมการร่วมกนั 

A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ / กรรมการร่วมกนั 

Devenco Management and Consulting Co., Ltd. กรรมการร่วมกนักบั GLF 

Tennis Federation of Cambodia กรรมการของ GLF เป็นเลขาธิการสมาคม 
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผูซ้ื �อ / 

ผูร้บับริการ 

ผูข้าย / 

ผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจําเป็น และ 

ความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

GL Finance Plc. บรษิัทฯ รายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 126 28 ตามสญัญา บรษิทัไดท้ําสญัญาใหเ้ชา่ซื �อ

เครื�องจกัรทางการเกษตรกบั GL 

Finance Plc. เพื�อบรจิาคเพื�อ

การศกึษา.โดยอตัราดอกเบี �ยที�คดิ

ระหวา่งกนัเป็นราคาตลาดซึ�งเป็นไป

ตามเงื�อนไขตามการคา้ปกตทิั�วไป 

ดอกเบี �ยรบั 226 112 อตัรารอ้ยละ 7 บรษิัทใหกู้ย้ืมกบั  GL Finance Plc. 

เป็นไปเพื�อสนับสนุนการขยายธรุกจิ

ในตา่งประเทศ และมีอตัราดอกเบี �ย

ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี �ยปกตซิึ�ง

บรษิัทกูย้ืมจากธนาคาร 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

3,383 

227 

(228) 

15 

3,397 

 

 

3,067 

215 

(121) 

222 

3,383 

ลกูหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อ

และขายผ่อนชาํระ 

1,159 -  บรษิทัไดท้ําสญัญาใหเ้ชา่ซื �อ

เครื�องจกัรทางการเกษตรกบั GL 

Finance Plc. เพื�อบรจิาคเพื�อ

การศกึษา.โดยอตัราดอกเบี �ยที�คดิ

ระหวา่งกนัเป็นราคาตลาดซึ�งเป็นไป

ตามเงื�อนไขตามการคา้ปกตทิั�วไป 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,057 -  คา่ใชจ้่ายที�GL Finance Plcทดรอง

จ่ายแทนบรษิทัฯ ซึ�งเป็นไปตามการ

ประกอบธรุกจิโดยทั�วไป 

Group Lease 

Holdings Pte. 

Ltd. 

บรษิัทฯ เงนิปันผลรบั - 10,000 ตามที�ประกาศ

จ่าย 

 

ดอกเบี �ยรบั 29,266 10,638 อตัรารอ้ยละ 7 บรษิัทใหกู้ย้ืมกบั  Group Lease 

Holdings Pte. Ltd.เป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธรุกจิใน

ตา่งประเทศ และมีอตัราดอกเบี �ย

ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี �ยปกตซิึ�ง

บรษิัทกูย้ืมจากธนาคาร 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

200,499 

564,016 

- 

764,515 

 

 

36,783 

499,999 

(336,283) 

200,499 
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทักบับริษทัย่อย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผูซ้ื �อ / 

ผูร้บับริการ 

ผูข้าย / 

ผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจําเป็น และ 

ความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

บรษิัท ธนบรรณ 

จํากดั 

 

บรษิัทฯ 

 

รายไดอ้ื�น 37,703 - ตามสญัญา บรษิทัไดท้ําสญัญาบรหิารงานกบั 

บรษิัท ธนบรรณ จํากดั เพื�อ

ใหบ้รกิารบรหิารงานตา่ง  ๆ ซึ�งเป็นไป

ตามการประกอบธรุกจิโดยทั�วไปและ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทั 

ดอกเบี �ยรบั 36,619 - อตัรารอ้ยละ 11 บรษิัทใหกู้ย้ืมกบับริษทั ธนบรรณ 

จํากดัเป็นไปเพื�อทดแทนเงนิกูย้มืเดมิ 

หลงัจากการเขา้ซื �อกจิการ และมี

อตัราดอกเบี �ยใกลเ้คยีงกบัอตัรา

ดอกเบี �ยปกตซิึ�งบริษทักูย้ืมจาก

ธนาคาร 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

- 

903,778 

(481,524) 

422,254 

 

 

- 

- 

- 

- 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น 7,569 -  บรษิทัไดท้ําสญัญาบรหิารงานกบั 

บรษิัท ธนบรรณ จํากดั เพื�อ

ใหบ้รกิารบรหิารงานตา่ง  ๆ ซึ�งเป็นไป

ตามการประกอบธรุกจิโดยทั�วๆไปและ

กอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุตอ่บรษิทั 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพิจารณารายการแลว้เห็นว่า การใหกู้ย้ืมเงินดงักล่าวเป็นไปเพื�อสนับสนุนกาขยายธรุกิจใน

ต่างประเทศ และมีอตัราดอกเบี �ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยปกติซึ�งบริษทักูย้ืมจากธนาคาร  ซึ�งรายการดงักล่าวมีความจําเป็น  และ

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่การดําเนินธรุกิจของบริษทั  การใหเ้ชา่ซื �อเครื�องจกัร นั�นเป็นไปเพื�อการสนับสนุนทางการศึกษา และอตัราดอกเบี �ย

เชา่ซื �อ ที�คิดระหวา่งกนักเ็ป็นราคาตลาดซึ�งเป็นไปตามเงื�อนไขการคา้ปกตแิละรายการดงักล่าว มีประโยชนใ์นการประชาสมัพนัธธ์รุกิจของ

บริษทัย่อยในต่างประเทศ ส่วนการใหบ้ริการบริหารงานนั�นเป็นไปเพื�อการบริหารงานต่าง  ๆ  ตามการประกอบธรุกิจปกติและก่อใหเ้กิด

ประโยชนส์ูงสุดต่อบริษทั 
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รายละเอียดรายการระหวา่งกนัอื�น  ๆ ระหวา่งกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผูซ้ื �อ / 

ผูร้บับริการ 

ผูข้าย / 

ผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) 
นโยบาย

ราคา 

ความจําเป็น และ 

ความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

GL Finance Plc. บรษิัทฯ ดอกเบี �ยรบั - 103 อตัรารอ้ยละ   

6-9 ตอ่ปี 

บรษิัทใหกู้ย้ืมกบั  GL 

Finance Plc. เป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธรุกจิใน

ตา่งประเทศ และมีอตัรา

ดอกเบี �ยใกลเ้คยีงกบัอตัรา

ดอกเบี �ยปกตซิึ�งบริษทักูย้ืม

จากธนาคาร 

GL Finance Plc. Group Lease 

Holdings Pte 

Ltd 

ดอกเบี �ยรบั - 1,459 อตัรารอ้ยละ   

6-9 ตอ่ปี 

Group Lease Holdings 

Pte. Ltd. ใหกู้ย้ืมกบั  GL 

Finance Plc. เป็นไปเพื�อ

สนับสนุนการขยายธรุกจิใน

ตา่งประเทศ และมีอตัรา

ดอกเบี �ยใกลเ้คยีงกบัอตัรา

ดอกเบี �ยปกต ิ

Devenco Management 

and Consulting Co., 

Ltd. 

Group Lease 

Holdings Pte 

Ltd 

ดอกเบี �ยรบั 2,215 1,985 อตัรารอ้ยละ   

6-9 ตอ่ปี 

Group Lease Holdings 

Pte. Ltd. ใหกู้ย้ืมกบั 

Devenco Management 

and Consulting Co., Ltd. 

เป็นไปเพื�อสนับสนุนการ

ขยายธรุกจิในตา่งประเทศ  

และมอีตัราดอกเบี �ยใกลเ้คยีง

กบัอตัราดอกเบี �ยปกต ิ

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัรา

แลกเปลี�ยน 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงิน 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

51,341 

2,216 

(22,661) 

 

23 

 

164 

31,083 

 

 

- 

52,312 

- 

 

(3,294) 

 

2,323 

51,341 

Tennis Federation of 

Cambodia 

Group Lease 

Holdings Pte 

Ltd 

ดอกเบี �ยรบั 315 81 อตัรารอ้ยละ 
6-9 ตอ่ปี 

Group Lease Holdings 
Pte. Ltd. ใหกู้ย้ืมกบั  
Tennis Federation of 
Cambodia เป็นไปเพื�อการ 
ประชาสมัพนัธธ์ุรกจิใน
ตา่งประเทศ และมีอตัรา
ดอกเบี �ยใกลเ้คยีงกบัอตัรา
ดอกเบี �ยปกต ิ

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงิน 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

3,821 

1,370 

(162) 

 

20 

5,049 

 

 

- 

3,708 

(30) 

 

143 

3,821 

กรรมการของบริษทัยอ่ย Group Lease 

Holdings Pte 

Ltd 

ดอกเบี �ยรบั 14 - อตัรารอ้ยละ   

6-9 ตอ่ปี 

Group Lease Holdings 

Pte. Ltd. ใหกู้ย้ืมกบั

กรรมการของบริษทัยอ่ยเพื�อ

เตรียมความพรอ้มในการ

ดาํเนินธรุกจิหลงัจากไดร้บั

ใบอนุญาตการประกอบ

ธุรกจิเชา่ซื �อ

รถจกัรยานยนตใ์นประเทศ

ลาวและมีอตัราดอกเบี �ย

ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี �ย

ปกต ิ

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งรบั 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงิน 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

- 

2,264 

- 

 

29 

2,293 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

  

48



 

 
 

 

รายละเอียดรายการระหวา่งกนัอื�น  ๆ ระหวา่งกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 

ผูซ้ื �อ / 

ผูร้บับริการ 

ผูข้าย / 

ผูใ้หบ้ริการ 
ลกัษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจําเป็น และ 

ความสมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

Group Lease 

Holdings Pte Ltd 

A.P.F. Group 

Co., Ltd. 

ดอกเบี �ยจ่าย 19 - อตัรารอ้ยละ   

6  ตอ่ปี 

 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. 

กูย้ืมเงินจาก  A.P.F. Group Co., 

Ltd.เป็นไปเพื�อสนับสนุนการขยาย

ธุรกจิในตา่งประเทศ  และมีอตัรา

ดอกเบี �ยใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบี �ย

ปกต ิ

 

เงนิกูย้ืมระยะสั�นและ

ดอกเบี �ยคา้งจ่าย 

ยอดยกมาตน้งวด 

เพิ�มขึ �น 

ลดลง 

ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 

 

- 

19,797 

- 

19,797 

 

 

- 

- 

- 

- 

เงนิมดัจํา 70,217 65,627  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เป็น

เงนิมดัจําที� Group Lease 

Holdings Pte. Ltd. วางเป็น

หลกัประกนักบัA.P.F. Group Co., 

Ltd. เพื�อชว่ยในการเตรยีมการออก

หุน้กูก้บัสถาบนัการเงนิแหง่หนึ� ง

ตอ่มาไดย้กเลกิการออกหุน้กูส้ง่ผล

ให ้ A.P.F. Group Co., Ltd. ไดค้นื

เงนิมดัจําดงักลา่วใหก้บั Group 

Lease Holdings Pte. Ltd. ใน

เดอืนกมุภาพนัธ ์ 2558 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เป็น

เงนิมดัจําที� Group Lease 

Holdings Pte. Ltd. ที�วางเป็น

หลกัประกนักบั A.P.F. Group Co., 

Ltd. เพื�อชว่ยในการเตรยีมการกูเ้งนิ

กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง ภายหลงั

วนัสิ �นงวด Group Lease 

Holdings Pte Ltdไม่ไดกู้เ้งินกบั

สถาบนัการเงนิแลว้ จงึไดร้บัเงนิมดั

จําคนืทั�งจํานวน 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทาน และพิจารณารายการแลว้เห็นว่า ธรุกรรมทางการเงินดงักล่าวเป็นไปเพื�อสนับสนุนกาขยายธรุกิจใน

ต่างประเทศ และมีอตัราดอกเบี �ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี �ยปกติซึ�งบริษทักูย้ืมจากธนาคาร  ซึ�งรายการดงักล่าวมีความจําเป็น  และ

ก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการดําเนินธรุกิจของบริษทั 
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ขอ้มูลทางการเงินที�สําคญั 
 
สรุปรายงานการสอบบญัชี 
ในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมาบริษทัตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการตรวจสอบ

ของบริษทั สามารถสรุปไดด้งันี� 

 

งบการเงิน
ตรวจสอบ 

บริษัท ผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขที� 

ความเห็นของ
ผูส้อบบญัชี 

ปี 2557 บริษัท สาํนักงาน อีวาย 
จํากดั 

นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไม่มีเงื�อนไข 

ปี 2556 บริษัท สาํนักงาน เอินสท์ 
แอนด ์ ยงั จํากดั 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 ไม่มีเงื�อนไข 

ปี 2555 บริษัท สาํนักงาน เอินสท์ 
แอนด ์ ยงั จํากดั 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกจิ 4521 ไม่มีเงื�อนไข 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
  

 
                                                                                         

หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
  จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ   รอ้ยละ 

สินทรพัย ์               
สินทรพัยห์มนุเวียน               
เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสด 357.45 4.92 320.55 5.83 14.36 0.41 71.16 0.99 86.16 1.58 10.89 0.31 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื �อและ
ขายผ่อนชําระที�ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ� งปี 3,163.95 43.52 2,208.37 40.18 1,493.37 43.11 2,330.50 32.38 2,145.49 39.22 1,493.37 43.16 
สินทรพัยร์อการขาย  23.60 0.32 21.15 0.38 18.63 0.54 14.07 0.20 21.15 0.39 18.62 0.54 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี �ย
คา้งรับ 24.78 0.34 23.37 0.43 - - - - - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี �ย
คา้งรับจากกิจการที�เกี�ยวขอ้ง
กนั 

 
38.42 

 
0.53 55.16 1.00 

 
20.54 

 
0.59 1,190.17 16.54 203.88 3.73 39.85 1.15 

สินทรพัยห์มนุเวียนอื�น 151.26 2.08 133.13 2.42 125.92 3.64 115.22 1.59 123.57 2.25 125.92 3.64 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวียน 3,759.46 51.71 2,761.73 50.24 1,672.82 48.29 3,721.12 51.70 2,580.25 47.17 1,688.66 48.80 
สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน             
เงินฝากประจําที�มภีาระคํ �า
ประกนั 0.32 0.01 0.31 0.01 0.31 0.01 0.32 0.01 0.31 0.01 0.31 0.01 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้ - - - - 34.14 0.99 - - 330.82 6.05 - - 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย - - - - - - 1,071.21 14.88 110.70 2.02 18.69 0.54 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื �อและ
ขายผ่อนชําระที�ถึงกําหนด
ชําระเกนิกว่าหนึ� งปี  2,922.44 40.20 2,323.23 42.27 1,637.94 47.29 2,202.28 30.60 2,275.92 41.60 1,637.94 47.34 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ ์  100.64 1.38 70.88 1.29 55.83 1.61 62.42 0.87 61.02 1.12 55.82 1.61 
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 127.69 1.76 105.07 1.91 - - 6.45 0.09 - - - - 
ค่าความนิยม 91.42 1.26 43.68 0.79 - - - - - - - - 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัช ี 106.30 1.46 60.98 1.11 20.97 0.61 70.81 0.98 60.98 1.11 20.97 0.61 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 162.35 2.22 130.63 2.38 41.80 1.20 63.00 0.87 50.47 0.92 37.70 1.09 
รวมสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 3,511.16 48.29 2,734.78 49.76 1,790.99 51.71 3,476.49 48.30 2,890.22 52.83 1,771.43 51.20 
รวมสนิทรพัย ์ 7,270.62 100.00 5,496.51 100.00 3,463.81 100.00 7,197.61 100.00 5,470.47 100.00 3,460.09 100.00 
หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้             
หนี�สนิหมนุเวียน             
 เงินเบิกเกินบญัชีและเงนิกูย้ืม 
ระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 250.00 3.44 13.55 0.25 50.00 1.44 250.00 3.47 13.55 0.25 50.00 1.45 
เจา้หนี�การคา้ 9.07 0.12 4.32 0.08 14.42 0.42 6.35 0.09 3.22 0.06 14.42 0.42 
เงินกูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี �ย
คา้งจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้ง
กนั 19.80 0.27 - - - - - - - - -  
เงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ� งปี 2,547.81 35.04 1,808.59 32.90 887.95 25.63 2,547.81 35.40 1,808.59 33.06 887.95 25.66 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - - 49.44 0.90 30.53 0.88 - - 45.48 0.83 30.22 0.87 
เจา้หนี�ค่าเบี �ยประกนั 11.73 0.16 10.10 0.18 12.68 0.38 9.68 0.13 9.21 0.17 12.68 0.37 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 56.53 0.78 28.91 0.53 23.99 0.69 26.30 0.36 22.56 0.41 23.64 0.67 
หนี�สินหมนุเวียนอื�น 54.36 0.75 24.47 0.44 17.34 0.50 29.60 0.41 21.78 0.40 17.17 0.50 
รวมหนี�สนิหมนุเวียน 2,949.30 40.56 1,939.38 35.28 1,036.91 29.94 2,869.74 39.86 1,924.39 35.18 1,036.08 29.94 
หนี�สนิไม่หมุนเวียน             
 เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ� งปี 1,312.05 

 
 

18.05 1,288.93 23.45 834.01 24.08 1,312.05 18.23 1,288.93 23.56 834.01 24.10 

หุน้กู ้ 488.30 6.72 - - - - 488.30 6.79 - - - - 

ประมาณการหนี�สินระยะยาว             
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาว
พนักงาน 6.38 0.09 4.16 0.08 2.77 0.08 6.38 0.09 4.16 0.08 2.77 0.08 
เงินประกนัความเสียหายตาม
สัญญาเช่าซื �อ 2.33 0.03 2.30 0.04 2.31 0.06 2.20 0.03 2.30 0.04 2.31 0.07 
หนี�สินภาษีเงินไดร้อตดับญัช ี - - 0.66 0.01 - - - - - - - - 
รวมหนี�สนิไม่หมุนเวียน 1,809.06 24.89 1,296.05 23.58 839.09 24.22 1,808.93 25.14 1,295.39 23.68 839.09 24.25 
รวมหนี�สนิ 4,758.36 65.45 3,235.43 58.86 1,876.00 54.16 4,678.67 65.00 3,219.78 58.86 1,875.17 54.19 
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หน่วย : ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
  จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ   รอ้ยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้             
ทุนที�ออกและชําระแลว้ มูลค่า
หุน้ละ 0.50 บาท 542.88 7.47 512.35 9.32 344.86 9.96 542.88 7.55 512.35 9.37 344.86 9.97 
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1,084.25 14.91 933.68 16.99 414.92 11.98 1,084.25 15.06 933.68 17.07 414.92 11.99 

เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ - - 1.00 0.02 19.64 0.57 - - 1.00 0.02 19.64 0.57 

ใบสําคญัแสดงสิทธซิื �อหุน้
สามญั - - 0.54 0.01 2.22 0.06 - - 0.54 0.01 2.22 0.06 

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้
เป็นเกณฑ ์ 3.58 0.05 2.22 0.04 0.86 0.02 3.59 0.05 2.22 0.04 0.86 0.02 

กําไรสะสม             
จดัสรรแลว้สํารองตามกฎหมาย 72.09 0.99 72.09 1.31 57.04 1.65 72.09 1.00 72.09 1.32 57.04 1.65 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 773.21 10.63 715.40 13.02 749.51 21.64 816.13 11.34 728.81 13.31 745.37 21.55 

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินที�เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ 36.25 0.50 23.80 0.43 (1.24) (0.04) - - - - - - 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,512.26 34.55 2,261.08 41.14 1,587.81 45.84 2,518.94 35.00 2,250.69 41.14 1,584.92 45.81 
รวมหนี�สินและส่วนของผูถ้ือ
หุน้ 7,270.62 100.00 5,496.51 100.00 3,463.81 100.00 7,197.61 100.00 5,470.47 100.00 3,460.09 100.00 
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
บริษทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

 
  

 
หน่วย : ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
  จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ จํานวนเงนิ รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการดําเนินงาน             

รายไดด้อกผลเช่าซื �อ 1,666.74 89.03 1,258.28 85.51 837.22 87.42 1,389.65 86.51 1,251.39 86.80 837.22 87.92 
รายไดอื้�น 205.33 10.97 213.26 14.49 120.44 12.58 216.72 13.49 190.26 13.20 115.08 12.08 

รวมรายได ้ 1,872.07 100.00 1,471.54 100.00 957.66 100.00 1,606.37 100.00 1,441.65 100.00 952.30 100.00 

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน             

ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร 561.14 29.97 362.84 24.66 249.37 26.04 356.11 22.17 318.48 22.09 248.46 26.09 

หนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ 494.86 26.43 343.64 23.35 45.25 4.73 441.37 27.47 342.42 23.75 45.25 4.75 
ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพยร์อ
การขาย 431.82 23.07 314.39 21.36 140.25 14.64 377.81 23.52 314.39 21.81 140.25 14.73 

รวมคา่ใชจ้า่ย 1,487.82 79.47 1,020.87 69.37 434.88 45.41 1,175.29 73.16 975.29 67.65 433.96 45.57 

กําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและ             

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 384.25 20.53 450.67 30.63 522.79 54.59 431.08 26.84 466.36 32.35 518.34 54.43 

ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (250.42) (13.38) (145.71) (9.90) (63.00) (6.58) (250.39) (15.59) (145.71) (10.11) (63.00) (6.62) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ (19.13) (1.02) (64.65) (4.40) (102.40) (10.69) (36.46) (2.27) (62.80) (4.36) (102.09) (10.72) 

กําไรสทุธิสาํหรบัปี 114.70 6.13 240.31 16.33 357.38 37.32 144.23 8.98 257.85 17.88 353.24 37.09 
กําไรตอ่หุน้ข ั�นพื �นฐาน (บาท) 0.11  0.25  0.44  0.14  0.27  0.43  
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อตัราส่วนทางการเงินที�สําคญั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร 
(Profitability Ratio) 

     

  อตัราดอกเบี�ยรบั (%) 31.39 32.84 n/a 31.04 33.14 33.18 

  อตัราดอกเบี�ยจ่าย (%) 6.48   5.97 n/a 6.50   5.97  4.74 

  สว่นตา่งอตัราดอกเบี�ย (%) 24.91 26.87 n/a 24.54 27.17 28.44 

  อตัรากาํไรสทุธ ิ(%) 6.13 16.33 37.32 8.98 17.89 37.09 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 4.81 12.49 n/a 6.05 13.45 24.08 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
(Efficiency Ratio)       

  อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 1.80 5.36 n/a 2.28 5.77 12.22 

  อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เท่า) 0.29 0.33 n/a 0.25 0.32 0.33 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายการเงิน 
(Financial Policy Ratio)       

  อตัราสว่นหนี�สนิตอ่สว่นผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.89 1.43 1.18 1.86 1.43 1.18 

  อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินกู ้(เท่า) 1.37 1.57 n/a 1.16 1.55 1.90 

  อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) n/a 69.23 69.79 n/a 64.52 69.79 

อตัราส่วนคุณภาพสินทรพัย ์(Asset Quality Ratio)       

  อตัราสว่นคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 8.43 7.94 5.28 8.71 8.09 5.28 

  อตัราสว่นหนี�สญูตอ่สนิเชื�อรวม (%) 6.87 2.59 4.90 8.02 2.65 4.90 

  อตัราสว่นเงินใหส้นิเชื�อที�หยุดรบัรูร้ายไดต้อ่สนิเชื�อรวม (%) 8.70 8.65 3.25 9.13 8.85 3.25 
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คําอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

บริษทัฯเขา้ซื �อหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยในปีที�แตกตา่งกนั จึงส่งผลใหฐ้านะการเงินและผลการดําเนินงานใน
ปี 2555-2557 สําหรบังบการเงินรวมมีความแตกต่างโดยผลของปัจจยัดงักล่าว นอกเหนือจากผลจากการ
ดําเนินงานปกติ ดงันี� 

- ปี 2555 เป็นปีแรกที� เริ�มมีการเขา้ซื �อบริษัท Group Lease Holdings Pte., Ltd. และจดัทํางบ
การเงินรวม 

- ไตรมาสที� 3 ปี 2556 เป็นไตรมาสแรกที�รวมเอาผลประกอบการของบริษัท GL Finance Plc. 
(บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา) เขา้มาในงบการเงินรวม  

- ไตรมาสที� 3 ปี 2557 มีการเขา้ซื �อบริษทั ธนบรรณ จํากดั และจดัทํางบการเงินรวม  
 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน 
บริษทัประกอบธรุกจิใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบาง

พื�นที�ในต่างจงัหวดั ซึ�งรายไดห้ลกัมาจากการใหเ้ช่าซื �อรถจกัรยานยนต ์ภาพรวมธุรกิจจึงไดร้บัอิทธิพลจาก
อุตสาหกรรมการผลิตและจําหน่ายรถจักรยานยนต ์ โดยจํานวนรถจักรยานยนตที์� จดทะเบียนใหม่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2557 มีจํานวน 414,389 คนั โดยลดลงรอ้ยละ 11.13 จากปี 2556 ซึ�งมี
จํานวน 466,264  คนั จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทั�งใน และนอกประเทศ โดยนอกประเทศไดแ้ก่ ความ
ซบเซาของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะยโุรป ขณะที�อเมริกาพึ�งจะเริ�มมีสญัญาณฟื�นตวั ทําให ้
โดยรวมการส่งออกของไทยไปยงัต่างประเทศยงัไม่กลบัสู่ภาวะปกติ ส่วนปัจจยัในประเทศยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก
สถานะการณท์างการเมืองที�ยดืเยื �อต่อเนื�องจากชว่งครึ�งปีหลงัของปี 2556 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ทําใหท้ั�ง
การใชจ้่ายภาครฐั และภาคครวัเรือนอยู่ในระดบัตํ�า สําหรบัปี 2558 นั�น ช่วงครึ�งปีแรกคาดว่าจะยงัไม่เห็น
สญัญาณฟื�นตวัที�ชดัเจน แต่น่าจะมีแนวโนม้ที�ดขีึ �น เนื�องจากการคลี�คลายของสถานการณท์างการเมือง จึงเป็นที�

คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมรถจกัรยานยนตใ์นครึ� ง ปีหลงัน่าจะเริ�มฟื� นตวัได ้ ส่วนในปี 2556 จํานวน
รถจกัรยานยนตที์�จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวน 466,264 คนั โดยเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 
0.44 จากปี 2555 ซึ�งมีจํานวน 464,230 คนั ตลาดรถจกัรยานยนตใ์นปี 2556 มีแนวโนม้ทรงตวัจากสภาวะ
เศรษฐกิจที�ยงัชะลอตวัและสถานการณท์างการเมืองในประเทศ 
 

อย่างไรก็ตามเมื�อพิจารณาถึงภาพรวมของตลาดรถจกัรยานยนตซ์ึ�งมีแนวโน้มชะลอตวั จากสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมือง แต่เมื�อพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทัในปีที�ผ่านมาพบว่าบริษทั
ยงัคงขยายสินเชื�อเพิ�มขึ �นไดเ้ล็กนอ้ย โดย ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัมีลูกหนี�สินเชื�อเชา่ซื �อสุทธเิท่ากบั 
4,532.78 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งลูกหนี�สินเชื�อเชา่ซื �อสุทธเิท่ากบั 4,421.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น
คิดเป็นรอ้ยละ 2.52 นอกจากนี� บริษัทยงัมีรายไดร้วมที� เพิ�มขึ �น โดยในปี 2557 บริษัทมีรายไดร้วมเท่ากบั 
1,606.37 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2556  ซึ�งรายไดร้วมเท่ากบั 1,441.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.43  
 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัมีลูกหนี�สินเชื�อเชา่ซื �อสุทธเิท่ากบั 4,421.41 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น
จากสิ �นปี 2555 ซึ�งลูกหนี�สินเชื�อเช่าซื �อสุทธิเท่ากบั 3,131.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 41.20 
นอกจากนี� บริษทัยงัมีรายไดร้วมที�เพิ�มขึ �น โดยในปี 2556 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 1,441.65 ลา้นบาท เพิ�มขึ �น
จากปี 2555  ซึ�งรายไดร้วมเท่ากบั 952.30 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 51.39 
 

รายได ้
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายไดข้องบริษทั 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 1,389.65 86.51 1,251.39 86.80 837.22 87.92 
รายไดอ้ื�น 216.72 13.49 190.26 13.20 115.08 12.08 
รวม 1,606.37 100.00 1,441.65 100.00 952.30 100.00 
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จากโครงสรา้งรายไดข้องบริษทัประมาณรอ้ยละ 87 เป็นรายไดด้อกผลเชา่ซื �อ โดยในปี 2557 รายได ้

ดอกผลเชา่ซื �อเท่ากบั 1,389.65 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 86.51 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�ง
รายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 1,251.39 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 11.05 จากการเติบโตของลูกหนี�เชา่ซื �อ 
เมื�อพิจารณาโครงสรา้งรายไดพ้บว่าสดัส่วนรายไดด้อกผลเชา่ซื �อลดลงจาก 86.80 ในปี 2556 เป็น 86.51 ใน
ปี 2557 ซึ�งเป็นการลดลงเพียงเล็กนอ้ย 

 
สําหรบัปี 2556 รายไดด้อกผลเชา่ซื �อเท่ากบั 1,251.39 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 86.80 ของรายได ้

รวม) เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งรายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 837.22 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 49.47 จาก
การเติบโตของลูกหนี�เชา่ซื �อ ปี 2556 

 
รายไดอ้ื�นๆ ส่วนใหญ่มาจากรายไดเ้บี �ยปรบัผิดนัดชําระค่างวด รายไดห้นี�สูญรบัคืน รายไดจ้ากงาน

ทะเบียน และรายไดค้่าบริหารงาน สําหรบัปี 2557 บริษทัมีรายไดอ้ื�น เท่ากบั 216.72 ลา้นบาทเพิ�มขึ �นจากปี 
2556 ซึ�งรายไดอ้ื�น เท่ากบั 190.26 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 13.91 โดยรายไดอ้ื�น นั�นเพิ�มขึ �นอย่างมี
นัยสําคญัตั�งแต่ปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการพฒันาประสิทธภิาพในการติดตามลูกหนี� และการปรบัปรุงกลยุทธ ์
ในการติดตามหนี�ซึ�งไดต้ดัจําหน่ายไปแลว้  

 
สําหรบัปี 2556 บริษทัมีรายไดอ้ื�น เท่ากบั 190.26 ลา้นบาทเพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งรายไดอ้ื�น เท่ากบั 

115.08 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 65.33  
 

งบการเงนิรวม 
 
 งบการเงินรวม 

รายไดข้องบริษทั 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม ลา้นบาท รอ้ยละของรายไดร้วม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 1,666.74 89.03 1,258.28 85.51 837.22 87.42 
รายไดอ้ื�น 205.33 10.97 213.26 14.49 120.44 12.58 
รวม 1,872.07 100.00 1,471.54 100.00 957.66 100.00 

 
สําหรบัปี 2557 โครงสรา้งรายไดข้องงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรายได ้

ดอกผลเชา่ซื �อเท่ากบั 1,666.74 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 89.03 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�งรายได ้
ดอกผลเชา่ซื �อ 1,258.28 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ �นคดิเป็นรอ้ยละ 32.46 จากการเติบโตของลูกหนี�เชา่ซื �อโดยเฉพาะ
ในประเทศกมัพูชา และจากการที�มีบริษทั ธนบรรณ จํากดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยเพิ�มขึ �นในระหว่างปี 2557 เมื�อ
พิจารณาโครงสรา้งรายไดพ้บวา่รายไดด้อกผลเชา่ซื �อเพิ�มขึ �นจาก 85.51 ในปี 2556 เป็น 89.03 ในปี 2557 
อย่างไรก็ตาม รายไดใ้นปี 2557 เป็นการรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ งบบริษัท Group Lease Holdings 
Pte., Ltd. ,บริษทั GL Finance Plc. และ บริษทั ธนบรรณ จํากดั ส่วนในปี 2556 เป็นการรวมงบการเงิน
เฉพาะกิจการ และงบบริษทั Group Lease Holdings Pte., Ltd. และ บริษทั GL Finance Plc. 
 

สําหรบัปี 2556 โครงสรา้งรายไดข้องงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรายได ้
ดอกผลเชา่ซื �อเท่ากบั 1,258.28 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 85.51 ของรายไดร้วม) เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�ง
รายไดด้อกผลเชา่ซื �อ 837.22 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 50.29 จากการเติบโตของลูกหนี�เชา่ซื �อ เมื�อ
พิจารณาโครงสรา้งรายไดพ้บวา่โครงสรา้งรายไดด้อกผลเชา่ซื �อลดลงจาก 87.42 ในปี 2555 เป็น 85.51 ในปี 
2556 ซึ�งเป็นการลดลงเพียงเล็กนอ้ย อย่างไรก็ตาม รายไดใ้นปี 2556 เป็นการรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ งบ
บริษทั Group Lease Holdings Pte., Ltd. และบริษทั GL Finance Plc. ส่วนในปี 2555 เป็นการรวมงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และงบบริษทั Group Lease Holdings Pte., Ltd. 
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ค่าใชจ้า่ย 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ค่าใชจ้า่ยในการบริการและบริหาร 356.11 22.17 318.48 22.09 248.46 26.09 
หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 441.37 27.47 342.42 23.75 45.25 4.75 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัยร์อ 
การขาย 377.81 23.52 314.39 21.81 140.25 14.73 
รวม 1,175.29 73.16 975.29 67.65 433.96 45.57 

 
ค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ ประกอบดว้ย 3 ส่วนหลกัไดแ้ก่ ค่าใชจ้่าย

ในการบริการและบริหาร หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขาย  
 

สําหร ับปี 2557 บริษัทมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ เท่ากับ 
1,175.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�งมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
เท่ากบั 975.29 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ �น 200.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 20.51 การเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่าย
ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ สําหรบัปี 2557 เพิ�มขึ �นในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วมที�เพิ�มขึ �น
เมื�อเทียบกบัปี 2556 ทั�งนี�หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ�มขึ �นมาจาก 
 

– ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 11.82 เมื�อเทียบกบัปี 2556 เพื�อรองรบัการขยาย
สินเชื�อที�ยงัคงเพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�อง โดยรายไดร้วมของปี 2557 เพิ�มขึ �นจากปี 2556  รอ้ยละ 11.43 ซึ�งเมื�อ
พิจารณาสดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารต่อรายไดร้วมในปี 2557 เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ตาม
สดัส่วนการเพิ�มขึ �นของรายไดร้วม  
 

– หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ ซึ�งประกอบดว้ย หนี�สูญและค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญที�ต ั�งเพิ�มขึ �นระหว่างงวด 
เมื�อเทียบกบัปี 2556 โดยเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 28.90 ซึ�งเกิดจากปริมาณลูกหนี�คา้งชําระมีจํานวนเพิ�มขึ �น
ตามวฏัจกัรของการขยายสินเชื�ออยา่งต่อเนื�องในชว่งที�ผ่านมา และจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�งปัจจุบนั
สถานการณเ์ริ�มเขา้สู่ภาวะปกติแต่ก็ยงัส่งผลต่องบการเงินปี 2557 
 

– ขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขาย ซึ�งเกิดจากมูลค่าทรพัยส์ินยึดคืนรอการขายหกัดว้ย
มูลค่าทรพัยส์ินจากการประมูลขายทอดตลาด เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 20.18 เมื�อเทียบกบัปี 2556 จากปริมาณ
สินทรพัยร์อการขายที�เพิ�มขึ �นจากการขยายสินเชื�อ และราคาตลาดของทรพัยส์ินรอการขายยงัมีราคาค่อนขา้งตํ�า 
โดยขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขายเพิ�มขึ �นในสดัส่วนที�สูงกว่าการเพิ�มขึ �นของรายไดร้วมและเมื�อ
พิจารณาอตัราส่วนขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขายต่อลูกหนี�เชา่ซื �อและผ่อนชาํระ พบว่าสําหรบัปี 
2557 เท่ากบัรอ้ยละ 7.61 เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�งมีอตัราส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 6.54 และสําหรบัอตัราส่วนของ
จํานวนทรพัยส์ินรอการขายที�ขายได ้ ต่อทรพัยส์ินยึดคืนรอการขาย  ในแต่ละรอบบญัชีพบว่ามีอตัราส่วนที�

เพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2555 – 2557 โดยมีรายละเอียดดงันี� 

 
อตัราสว่นการจาํหน่ายสนิทรพัยท์ี�ยดึต่อรถยดึที�รอการขาย 

หน่วย: คนั ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ทรพัยส์นิยกมาตน้งวด 989 835 626 

ทรพัยส์นิเพิ�มขึ �นระหวา่งงวด 18,639 16,152 10,894 

ทรพัยส์นิยึดคนืรอการขาย 19,628 16,987 11,520 

ทรพัยส์นิที�ขายได ้ 19,022 15,998 10,685 

ทรพัยส์นิปลายงวด 606 989 835 

อตัราส่วนการจําหน่ายสนิทรพัยท์ี�ยึดตอ่รถยึดที�รอการขาย  97% 94% 93% 
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สําหรบัปี 2556 บริษทัมีค่าใชจ้่ายกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ เท่ากบั 975.29 

ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ เท่ากบั 
433.96 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ �น 541.33 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 124.74 การเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายก่อน
ค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ สําหรบัปี 2556 เพิ�มขึ �นในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วมที�เพิ�มขึ �นเมื�อ
เทียบกบัปี 2555 ทั�งนี�หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ�มขึ �นมาจาก 
 

-ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 28.18 เมื�อเทียบกบัปี 2555 เพื�อรองรบัการขยาย
สินเชื�อที�เพิ�มขึ �นอย่างตอ่เนื�อง โดยรายไดร้วมของปี 2556 เพิ�มขึ �นจากปี 2555  รอ้ยละ 51.39 ซึ�งเมื�อพิจารณา
สดัส่วนของค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารต่อรายไดร้วมลดลงเหลือรอ้ยละ 22.09 ในปี 2556 จากรอ้ยละ 
26.09 ในปี 2555 

 
-หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ ซึ�งประกอบดว้ย หนี�สูญและค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญที�ต ั�งเพิ�มขึ �นระหว่างงวด 

เมื�อเทียบกบัปี 2555 โดยเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 656.69 ซึ�งเกิดจากปริมาณลูกหนี�คา้งชาํระมีจํานวนเพิ�มขึ �น
ตามวฏัจกัรของการขยายสินเชื�ออย่างต่อเนื�องในชว่งหนึ�งปีที�ผ่านมา ทั�งนี�เมื�อเทียบกบัปี 2555 หนี�สูญและหนี�

สงสยัจะสูญ มีปริมาณที�ค่อนขา้งตํ�ามาก เนื�องจากยงัเป็นช่วงเวลาของการฟื�นตวัหลงัจากเหตุการณอ์ุทกภยั
ปลายปี 2554 และผลจากการปรบัเกณฑก์ารตั�งสํารองหนี�สงสยัจะสูญเมื�อสิ �นปี 2555 ขณะที�ในปี 2556 ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศเริ�มชะลอตวั จากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�งส่งผลกระทบชดัเจนตั�งแต่ไตรมาสที� 3 
ของปี 2556   

 
-ขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขาย เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 124.16 เมื�อเทียบกบัปี 2555 จาก

ปริมาณสินทรพัยร์อการขายที�เพิ�มขึ �นจากการขยายสินเชื�อ และราคาตลาดของทรพัยส์ินรอการขายตํ�าลงจาก
สถานการณเ์ศรษฐกจิและการเมืองในประเทศ โดยขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์ินรอการขายเพิ�มขึ �นในสดัส่วน
ที�สูงกว่าการเพิ�มขึ �นของรายไดร้วมจากการขยายตวัของการปล่อยสินเชื�ออย่างต่อเนื�องและเมื�อพิจารณาอตัราส่วน
ขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัยส์นิรอการขายตอ่ลูกหนี�เชา่ซื �อและผ่อนชาํระ พบว่าสําหรบัปี 2556 เท่ากบัรอ้ยละ 
6.54 เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งมีอตัราส่วนเท่ากบัรอ้ยละ 4.24 และสําหรบัอตัราส่วนของจํานวนทรพัยส์ินรอการ
ขายที�ขายได ้ ต่อทรพัยส์ินยึดคืนรอการขาย  ในแต่ละรอบบญัชพีบว่าอตัราส่วนยงัไม่มีการเปลี�ยนแปลงคือมี
ค่าเฉลี�ยประมาณรอ้ยละ 93-95  

 
งบการเงนิรวม 
 

 งบการเงินรวม 

ค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน
และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ลา้นบาท 
รอ้ยละของ
รายไดร้วม 

ค่าใชจ้า่ยในการบริการและบริหาร 561.14 29.97 362.84 24.66 249.37 26.04 
หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 494.86 26.43 343.64 23.35 45.25 4.73 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรพัยร์อ 
การขาย 

 
431.82 

 
23.07 

 
314.39 

 
21.36 

 
140.25 

 
14.64 

รวม 1,487.82 79.47 1,020.87 69.37 434.88 45.41 

 
สําหรบัปี 2557 บริษทัมีค่าใชจ้่ายกอ่นค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 1,487.82 

ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�งมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ เท่ากบั 
1,020.87 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 45.74 การเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและ
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรบัปี 2557 เป็นการเพิ�มขึ �นในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วมที�เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัปี 2556 
โดยในงบการเงินรวมนอกจากค่าใชจ้่ายที�เพิ�มขึ �นตามงบการเงินเฉพาะกิจการแลว้ ยงัมีค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหารของบริษทัย่อยที�เพิ�มขึ �นเพื�อรองรบัการขยายธรุกิจในต่างประเทศ, และการขยายธรุกิจในประเทศจากการที� มี
บริษทั ธนบรรณ จํากดั ซึ�งเป็นบริษทัย่อยเพิ�มขึ �นในระหว่างปี 2557 และรวมถึงการตดัจําหน่ายมูลค่าสิทธ ิ
(Exclusivity Right) ตามอายุสญัญา 

 
สําหรบัปี 2556 ค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้�เพิ�มขึ �นส่วนใหญ่เป็นผล

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษทัมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 
1,020.87 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งมีค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้
เท่ากบั 434.88 ลา้นบาทหรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 134.75 การเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายก่อนค่าใชจ้่ายทางการ
เงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรบัปี 2556 เป็นการเพิ�มขึ �นในทิศทางเดียวกบัรายไดร้วมที�เพิ�มขึ �นเมื�อเทียบกบัปี 
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2555 โดยในงบการเงินรวมค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารของบรษิทัยอ่ยที�เพิ�มขึ �นเพื�อรองรบัการขยายธรุกิจใน
ต่างประเทศ และรวมถึงการตดัจําหน่ายมูลค่าสิทธ ิ (Exclusivity Right) ตามอายุสญัญา 
 
ค่าใชจ้า่ยทางการเงนิ 

สําหรบัปี 2557 (งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 
250.42 ลา้นบาทสําหรบังบการเงินเฉพาะกิจการ) และ 250.39 ลา้นบาทสําหรบังบการเงินรวมเพิ�มขึ �นจากปี 
2556 ซึ�งค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 145.71 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคดิเป็นรอ้ยละ 71.86 ส่วนใหญ่เนื�องจากเงิน
กูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ �นเป็น 3,860 ลา้นบาทในปี 2557 จาก 3,098 ลา้นบาทในปี 2556 
และจากการออกหุน้กู ้ 500.00 ลา้นบาท ในปี 2557 เพื�อรองรบัการขยายธรุกิจทั�งในและต่างประเทศ  ทั�งนี�

ตน้ทุนการกูย้มืจากสถาบนัการเงินเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 6.50 เพิ�มขึ �นจากปี 2556 ซึ�งตน้ทุนการกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 5.97  

 
สําหรบัปี 2556 (งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม) บริษัทมีค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 

145.71 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งค่าใชจ้่ายทางการเงินเท่ากบั 63.00 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ย
ละ 131.27 เนื�องจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที�เพิ�มขึ �นเป็น 3,098 ลา้นบาทในปี 2556 จาก 1,722 
ลา้นบาทในปี 2555 จากการขยายสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตที์� เพิ�มขึ �น และตน้ทุนการกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 5.97 เพิ�มขึ �นจากปี 2555 ซึ�งตน้ทุนการกูย้ืมจากสถาบนัการเงินเฉลี�ยเท่ากบัรอ้ยละ 
4.74  

 

กําไรสุทธ ิ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรบัปี 2557 บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 431.08 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นรอ้ยละ 7.56 ซึ�งสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหาร หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัยร์อการขาย โดยรวมแลว้ค่าใชจ้่าย
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 20.51 แต่มีรายไดร้วมเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 11.43 เห็นไดว้่าค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �นในสดัส่วนที�สูงกว่ารายไดที้�

เพิ�มขึ �น และเมื�อหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินแลว้บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 180.69 ลา้นบาท ซึ�งลดลง
จากปี 2556 ซึ�งกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้ือ 320.65 ลา้นบาท โดยลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 43.65  

 
เมื�อหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีกําไรสทุธสิาํหรบัปี 2557 เท่ากบั 144.23 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2556 ซึ�งกําไรสุทธเิท่ากบั 257.85 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 44.06  
 
สําหรบัปี 2556 บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 466.36 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นรอ้ยละ 10.03 ซึ�งสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหาร หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัยร์อการขาย โดยรวมแลว้ค่าใชจ้่าย
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 124.74 แต่มีรายไดร้วมเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 51.39 เห็นไดว้่าค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �นในสดัส่วนที�สูงกว่ารายได ้
ที�เพิ�มขึ �น และเมื�อหกัตน้ทุนทางการเงินแลว้บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 320.65 ลา้นบาท ซึ�งลดลง
จากปี 2555 ซึ�งกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้ือ 455.34 ลา้นบาท โดยลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 29.58 

 
เมื�อหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีกําไรสทุธสิาํหรบัปี 2556 เท่ากบั 257.85 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2555 ซึ�งกําไรสุทธเิท่ากบั 353.24 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 27.00  
 

งบการเงนิรวม 
สําหรบัปี 2557 บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 384.25 ลา้น

บาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็นรอ้ยละ 14.73 ซึ�งสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหาร หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัยร์อการขาย โดยรวมแลว้ค่าใชจ้่าย
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 45.74 แต่มีรายไดร้วมเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 27.22 เห็นไดว้่าค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �นในสดัส่วนที�สูงกว่ารายไดที้�

เพิ�มขึ �น และเมื�อหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินแลว้บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 133.83 ลา้นบาท ซึ�งลดลง
จากปี 2556 ซึ�งมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้ือ 304.96 ลา้นบาท โดยลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 56.12 

 
เมื�อหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีกําไรสทุธสิาํหรบัปี 2557 เท่ากบั 114.70 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2556 ซึ�งกําไรสุทธเิท่ากบั 240.31 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 52.27  
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สําหรบัปี 2556 บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 450.67 ลา้น
บาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็นรอ้ยละ 13.80 ซึ�งสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหาร หนี�สูญและหนี�สงสยัจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรพัยร์อการขาย โดยรวมแลว้ค่าใชจ้่าย
เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 134.75 แต่มีรายไดร้วมเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 53.66 เห็นไดว้่าค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �นในสดัส่วนที�สูงกว่ารายได ้
ที�เพิ�มขึ �น และเมื�อหกัตน้ทุนทางการเงินแลว้บริษทัมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 304.96 ลา้นบาท ซึ�งลดลง
จากปี 2555 ซึ�งมีกําไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดค้ือ 459.79 ลา้นบาท โดยลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 33.67 

 
เมื�อหกัค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีกําไรสทุธสิาํหรบัปี 2556 เท่ากบั 240.31 ลา้นบาท ลดลงจาก

ปี 2555 ซึ�งกําไรสุทธเิท่ากบั 357.38 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 32.76  
 
อตัราสว่นความสามารถในการทํากาํไร 

     หน่วย:รอ้ยละ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

Effective Interest Rate  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

อตัราดอกเบี �ยรบั 31.39 32.84 n/a 31.04 33.14 33.18 

อตัราดอกเบี �ยจ่าย 6.48   5.97 n/a 6.50   5.97   4.74 

สว่นตา่งอัตราดอกเบี �ย 24.91 26.87 n/a 24.54 27.17 28.44 

อตัรากาํไรสทุธิ 6.13 16.33 37.32 8.98 17.89 37.09 

 

 

กําไรสุทธิต่อหุน้ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สําหรบัปี 2557 บริษทัมีกําไรสุทธหิลงัค่าใชจ้่ายภาษีจํานวน 144.23 ลา้นบาท มีหุน้สามญัที�ออกและ

เรียกชาํระแลว้เต็มจํานวน 1,086 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน้คิดเป็น 0.14 บาทต่อหุน้ (จํานวน
หุน้สามญัถวัเฉลี�ยเท่ากบั  1,053 ลา้นหุน้) โดยมีกําไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 48.15 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2556 
 

สําหรบัปี 2556 บริษทัมีกําไรสุทธหิลงัค่าใชจ้่ายภาษีจํานวน 257.85 ลา้นบาท มีหุน้สามญัที�ออกและ
เรียกชาํระแลว้เต็มจํานวน 1,024.71 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน้คิดเป็น 0.27 บาทต่อหุน้ 
(จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยเท่ากบั  953.58 ลา้นหุน้) โดยมีกําไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 37.21 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 
2555 (หลงัการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้สามญัจากมูลค่าหุน้ละ 5.00 บาทเป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
 
งบการเงนิรวม 

สําหรบัปี 2557 บริษทัมีกําไรสุทธหิลงัภาษีเงินไดจ้ํานวน 114.70 ลา้นบาท มีหุน้สามญัที�ออกและเรียก
ชาํระแลว้เต็มจํานวน 1,086 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน้คิดเป็น 0.11 บาทต่อหุน้ (จํานวนหุน้
สามญัถวัเฉลี�ยเท่ากบั 1,053 ลา้นหุน้) โดยมีกําไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 56.0 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2556  
 

สําหรบัปี 2556 บริษทัมีกําไรสุทธหิลงัภาษีเงินไดจ้ํานวน 240.31 ลา้นบาท มีหุน้สามญัที�ออกและเรียก
ชาํระแลว้เต็มจํานวน 1,024.71 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน้คิดเป็น 0.25 บาทต่อหุน้ (จํานวนหุน้
สามญัถวัเฉลี�ยเท่ากบั 953.58 ลา้นหุน้) โดยมีกําไรต่อหุน้ลดลงรอ้ยละ 43.18 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปี 2555 ซึ�งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (หลงัการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุน้สามัญจากมูลค่าหุน้ละ 
5.00 บาทเป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 
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ฐานะทางการเงิน 

สนิทรพัยร์วม 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิ �นปี 2557 บริษทัมีสินทรพัยร์วม เป็นจํานวน 7,197.61 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมี
สินทรพัยร์วม 5,470.47 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,727.14 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 31.57 โดยมี
ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเป็นสินทรพัยห์ลกัเป็นจํานวน 4,532.78 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
62.98 ของสินทรพัยร์วม) เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมีลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระสุทธเิท่ากบั 
4,421.41 ลา้นบาท เป็นจํานวน 111.37 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 2.52 นอกจากนั�นยงัมีสินทรพัย ์
ที�เพิ�มขึ �นจากการเขา้ซื �อกิจการบริษทัยอ่ย เป็นจํานวนเงิน 629.70 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 8.7 ของสินทรพัย ์
รวม)  
 

ณ สิ �นปี 2556 บริษทัมีสินทรพัยร์วม เป็นจํานวน 5,470.47 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมี
สินทรพัยร์วม 3,460.09 ลา้นบาท เป็นจํานวน 2,010.38 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 58.10 โดยมี
ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเป็นสินทรพัยห์ลกัเป็นจํานวน 4,421.41 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
80.82 ของสินทรพัยร์วม) เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมีลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระสุทธเิท่ากบั 
3,131.31 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,290.17 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 41.20 
 

งบการเงนิรวม 
ณ สิ �นปี 2557 บริษทัมีสินทรพัยร์วม เป็นจํานวน 7,270.62 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมี

สินทรพัยร์วม 5,496.51 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,774.11 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 32.28 โดยมี
ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเป็นสินทรพัยห์ลกัเป็นจํานวน 6,086.39 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
83.71 ของสินทรพัยร์วม) เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมีลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระสุทธเิท่ากบั 
4,531.60 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,554.79 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 34.31 ซึ�งเกิดจากการขยาย
สินเชื�อของบรษิทัแม่ในประเทศ การขยายสินเชื�อจากการเขา้ซื �อกิจการบริษทัย่อยในประเทศ และจากการขยาย
สินเชื�อเชา่ซื �อในต่างประเทศ และบริษทัมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยมเป็นจํานวน 219.11 ลา้นบาท
เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและค่าความนิยม เป็นจํานวน 148.75 ลา้นบาท เป็นจํานวน 
70.36 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 47.30 จากการที�บริษทัทําการเขา้ซื �อหุน้สามญัของบริษทั ธนบรรณ 
จํากดั ในปี 2557 
 

ณ สิ �นปี 2556 บริษทัมีสินทรพัยร์วม เป็นจํานวน 5,496.51 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมี
สินทรพัยร์วม 3,463.81 ลา้นบาท เป็นจํานวน 2,032.70 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 58.68 โดยมี
ลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเป็นสินทรพัยห์ลกัเป็นจํานวน 4,531.60 ลา้นบาท (คิดเป็นรอ้ยละ 
82.45 ของสินทรพัยร์วม) เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมีลูกหนี�ตามสญัญาเชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระสุทธเิท่ากบั 
3,131.31 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,400.29 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 44.72 และบริษทัมีสินทรพัย ์
ไม่มีตวัตนและค่าความนิยมเป็นจํานวน 148.75 ลา้นบาทเพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ทั�งจํานวนจากการที� Group 
Lease Holding Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัทําการเขา้ซื �อหุน้สามญัของบริษทั GL Finance Plc. ใน
ปี 2556  

61



 

 

 

คุณภาพลูกหนี�และการต ั�งสํารองหนี�สงสยัจะสูญ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

บริษทัต ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระซึ�งเป็นลกูหนี�ของการดําเนินธรุกิจหลกั
ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2556 และ 2555 ดงัต่อไปนี� 

 

อายุของลูกหนี�

คา้งชําระ 

ยอดลูกหนี�และรายไดค้า้งรบั
หลงัหกัดอกผลเช่าซื�อและ

ขายผ่อนชําระ
ภาษีมูลค่าเพิ�มและเงิน
ประกนัความเสียหาย 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

(ลา้นบาท) 
อตัรารอ้ยละของค่าเผื�อ

หนี�สงสยัจะสูญ 

 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 3,884.74 3,746.06 2,736.06 78.24 77.87 82.76 38.20 36.44 26.04 1.00 1.00 1.00 

คา้งชาํระ             

1 เดือน 295.46 298.63 189.36 5.95 6.21 5.73 29.14 29.23 18.55 10.00 10.00 10.00 

2-3 เดือน  298.13 295.33 200.12 6.01 6.14 6.05 58.89 57.97 39.40 20.00 20.00 20.00 

4-6 เดือน 176.84 207.39 119.09 3.56 4.31 3.60 69.91 81.61 47.11 40.00 40.00 40.00 

7-9 เดือน 119.89 142.98 37.95 2.41 2.97 1.15 71.18 84.55 22.62 60.00 60.00 60.00 

10-12 เดือน 118.49 97.59 10.58 2.39 2.03 0.32 93.99 77.11 8.44 80.00 80.00 80.00 

มากกวา่12 เดือนขึ �นไป    71.67 22.71 12.69 1.44 0.47 0.39 71.13 22.38 12.39 100.00 100.00 100.00 

รวม 4,965.22 4,810.69 3,305.85 100.00 100.00 100.00 432.44 389.29 174.54 8.71 8.09 5.28 

 
ความเหมาะสมของการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษทัไดเ้ปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชเีกี�ยวกบัอตัรารอ้ยละของการตั�งค่า
เผื�อหนี�สงสยัจะสูญซึ�งเป็นการเปลี�ยนแบบทนัที เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณก์ารดําเนินธุรกิจของบริษัทใน
ปัจจุบนั เป็นผลทําใหค้่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญลดลงจํานวน 35.9 ลา้นบาท สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชสีาํหรบัปี 
2555 ลดลง 7.2 ลา้นบาท และกําไรของปี 2555 เพิ�มขึ �นสุทธ ิ 28.7 ลา้นบาท 
 
อายุของลูกหนี�คา้งชาํระ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

เมื�อเปรียบเทียบ ณ สิ �นปี 2557 และ ณ สิ �นปี 2556 สดัส่วนของลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระ ซึ�ง
แบ่งเป็นหนี�ที�ยงัไม่คา้งชาํระ เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 77.87 เป็นรอ้ยละ 78.24 หนี�คา้งชาํระ 1 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 
6.21 เป็นรอ้ยละ 5.95 หนี�ที�คา้งชาํระ 2 – 3 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 6.14 เป็นรอ้ยละ 6.01  หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 
4 - 6 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 4.31 เป็นรอ้ยละ 3.56 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 2.97 
เป็น รอ้ยละ 2.41 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 10 – 12 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 2.03 เป็นรอ้ยละ 2.39  หนี�ที�คา้ง
ชาํระตั�งแต่ 12 เดือน ขึ �นไปเพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 0.47 เป็นรอ้ยละ 1.44 
 

เมื�อเปรียบเทียบ ณ สิ �นปี 2556 และ ณ สิ �นปี 2555 สดัส่วนของลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระ ซึ�ง
แบ่งเป็นหนี�ที�ยงัไม่คา้งชาํระ ลดลงจากรอ้ยละ 82.76 เป็นรอ้ยละ 77.87 หนี�คา้งชาํระ 1 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 
5.73 เป็นรอ้ยละ 6.21 หนี�ที�คา้งชาํระ 2 – 3 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 6.05 เป็นรอ้ยละ 6.14  หนี�ที�คา้งชําระ
ตั�งแต่   4 - 6 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 3.60 เป็นรอ้ยละ 4.31 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 7 – 9 เดือน เพิ�มขึ �นจาก
รอ้ยละ 1.15 เป็น รอ้ยละ 2.97 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 10 – 12 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 0.32 เป็นรอ้ยละ 2.03  
หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 12 เดือน ขึ �นไปเพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 0.39 เป็นรอ้ยละ 0.47 
 
งบการเงนิรวม 

บริษทัต ั�งค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญของลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระซึ�งเป็นลกูหนี�ของการดําเนินธรุกิจหลกั
ของบริษทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 2556 และ 2555 ดงัต่อไปนี� 
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อายุของลูกหนี�

คา้งชําระ 

ยอดลูกหนี�และรายไดค้า้งรบั
หลงัหกัดอกผลเช่าซื�อและ

ขายผ่อนชําระ
ภาษีมูลค่าเพิ�มและเงิน
ประกนัความเสียหาย 

(ลา้นบาท) 

รอ้ยละ 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ 

(ลา้นบาท) 
อตัรารอ้ยละของค่าเผื�อ

หนี�สงสยัจะสูญ 

 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 2557 2556 2555 

ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 5,032.90 3,854.88 2,736.07 75.72 78.31 82.76 44.11 37.48 26.04 1.00 1.00 1.00 

คา้งชาํระ             

1 เดือน 474.28  300.87 189.37 7.14 6.11 5.73 45.27 29.45 18.55 10.00 10.00 10.00 

2-3 เดือน 514.22 295.72 200.12 7.74 6.01 6.05 101.05 58.05 39.40 20.00 20.00 20.00 

4-6 เดือน 263.27 207.53 119.09 3.96 4.22 3.60 103.27 81.66 47.11 40.00 40.00 40.00 

7-9 เดือน 168.39 142.98 37.94 2.53 2.90 1.15 99.38 84.55 22.62 60.00 60.00 60.00 

10-12 เดือน 120.97 97.59 10.57 1.82 1.98 0.32 95.48 77.11 8.44 80.00 80.00 80.00 

มากกวา่12 เดือนขึ �นไป   72.68 22.71 12.69 1.09 0.47 0.39 71.75 22.38 12.39 100.00 100.00 100.00 

รวม 6,646.71 4,922.28 3,305.85 100.00 100.00 100.00 560.31 390.68 174.55 8.43 7.94 5.28 

 
เมื�อเปรียบเทียบ ณ สิ �นปี 2557 และ ณ สิ �นปี 2556 สดัส่วนของลกูหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระ ซึ�ง

แบ่งเป็นหนี�ที�ยงัไม่คา้งชาํระ ลดลงจากรอ้ยละ 78.31 เป็นรอ้ยละ 75.72 หนี�คา้งชาํระ 1 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 
6.11 เป็นรอ้ยละ 7.14 หนี�ที�คา้งชาํระ 2 – 3 เดือน เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 6.01 เป็นรอ้ยละ 7.74  หนี�ที�คา้งชําระ
ตั�งแต่ 4 - 6 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 4.22 เป็นรอ้ยละ 3.96 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 
2.90 เป็น รอ้ยละ 2.53 หนี�ที�คา้งชาํระตั�งแต่ 10 – 12 เดือน ลดลงจากรอ้ยละ 1.98 เป็นรอ้ยละ 1.82  หนี�ที�คา้ง
ชาํระตั�งแต่ 12 เดือน ขึ �นไปเพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 0.47 เป็นรอ้ยละ 1.09 

 
เมื�อเปรียบเทียบ ณ สิ �นปี 2556 และ 2555 สดัส่วนของลกูหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระ ตามชว่งอายุ

ลูกหนี�ไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างมีสาระสําคญั 
 
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิ �นปี 2557 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 432.44 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 389.29 ลา้นบาทหรือ
เพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 11.08 ซึ�งมีการตั�งสํารองเพิ�มขึ �นหลายระดบัช ั�น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งชาํระ 10-12 เดือน 
ซึ�งต ั�งสํารองรอ้ยละ 80 มีค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 93.99 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 77.11 ลา้นบาท ณ สิ �นปี 
2556 หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 21.89 และ มากกว่า 12 เดือนขึ �นไป ซึ�งต ั�งสํารองรอ้ยละ 100 มีค่าเผื�อหนี�สงสยัจะ
สูญเท่ากบั 71.13 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 22.38 ลา้นบาท ณ สิ �นปี 2556 หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 217.83 และมี
สดัส่วนค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญต่อยอดลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชําระเท่ากบัรอ้ยละ 8.71 เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 
8.09 ณ สิ �นปี 2556 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของลูกหนี�เช่าซื �อและขายผ่อนชําระที�คา้งชําระมี
จํานวนเพิ�มขึ �น ตามวฏัจกัรของการขยายสินเชื�ออย่างต่อเนื�อง และจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�ง
ปัจจุบนัสถานการณเ์ริ�มเขา้สู่ภาวะปกติแต่ก็ยงัส่งผลต่อค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญปี 2557  
 

ณ สิ �นปี 2556 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 389.29 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 174.54 ลา้นบาทหรือ
เพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 123.04 ซึ�งมีการตั�งสํารองเพิ�มขึ �นทุกระดบัช ั�น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งชาํระ 7-9 เดือน ซึ�งต ั�ง
สํารองรอ้ยละ 60 มีค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 84.55 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 22.62 ลา้นบาท ณ สิ �นปี 
2555 หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 273.85 และ 10-12 เดือน ซึ�งต ั�งสํารองรอ้ยละ 80 มีค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 
77.11 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 8.44 ลา้นบาท ณ สิ �นปี 2555 หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 813.49 และมีสดัส่วนค่า
เผื�อหนี�สงสยัจะสญูต่อยอดลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเท่ากบัรอ้ยละ 8.09 เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 5.28 ณ สิ �น
ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระที�คา้งชําระมีจํานวนเพิ�มขึ �น 
ตามวฏัจกัรของการขยายสินเชื�ออยา่งต่อเนื�องในชว่งหนึ�งปีที�ผ่านมา รวมทั�งในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เริ�มชะลอตวัจากปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยเมื�อเปรียบเทียบกบัสิ �นปี 2555 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญมี
ปริมาณที�ค่อนขา้งตํ�าเนื�องจากยงัเป็นชว่งของการฟื�นตวัจากเหตุการณอ์ุทกภยัปลายปี 2554  
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งบการเงนิรวม 

ณ สิ �นปี 2557 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูเท่ากบั 560.31 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 390.68 ลา้นบาท
หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 43.42 ซึ�งมีการตั�งสาํรองเพิ�มขึ �นในทุกระดบัช ั�น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งชาํระ 2-3 
เดือน ซึ�งต ั�งสํารองรอ้ยละ 20 มีคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญูเท่ากบั 101.05 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 58.05 ลา้น
บาท ณ สิ �นปี 2556 หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 74.07 และ มากกวา่ 12 เดือนขึ �นไป ซึ�งต ั�งสาํรองรอ้ยละ 100 มี
ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูเท่ากบั 71.75 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 22.38 ลา้นบาท ณ สิ �นปี 2556 หรอืเพิ�มขึ �น
รอ้ยละ 220.60 และมีสดัส่วนคา่เผื�อหนี�สงสยัจะสูญต่อยอดลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเท่ากบัรอ้ยละ 
8.43 เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 7.94 ณ สิ �นปี 2556 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของลูกหนี�เชา่ซื �อและ
ขายผ่อนชาํระที�คา้งชาํระในบรษิทัแม่มีจํานวนเพิ�มขึ �น ตามวฏัจกัรของการขยายสนิเชื�ออย่างต่อเนื�อง และจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ�งปัจจุบนัสถานการณเ์ริ�มเขา้สูภ่าวะปกตแิต่กย็งัส่งผลตอ่ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะ
สูญปี 2557 และจากการที�บรษิทัมีลูกหนี�เชา่ซื �อเพิ�มขึ �นจากการซื �อกิจการบรษิทัย่อยในประเทศระหว่างปี 
2557  

 
ณ สิ �นปี 2556 ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญเท่ากบั 390.69 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจาก 174.54 ลา้นบาทหรือ

เพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 123.84 ซึ�งมีการตั�งสํารองเพิ�มขึ �นทุกระดบัช ั�น และมีสดัส่วนค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญต่อยอด
ลูกหนี�เชา่ซื �อและขายผ่อนชาํระเท่ากบัรอ้ยละ 7.94 เพิ�มขึ �นจากรอ้ยละ 5.28 ณ สิ �นปี 2555 โดยมีสาเหตุของ
การเพิ�มขึ �นเหมือนกบังบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

หนี�สิน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิ �นปี 2557 บริษทัมีหนี�สินรวมเป็นจํานวน 4,678.67 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมี
หนี�สินรวมเท่ากบั 3,219.78 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,458.89 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 45.31 ซึ�ง
หนี�สินส่วนใหญ่คอืเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้เพื�อรองรบัการขยายธรุกจิใหส้ินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์
ทั�งในและต่างประเทศ  และเพื�อการเขา้ซื �อบจ.ย่อย (บริษทั ธนบรรณ จํากดั) ในปี 2557 ทําใหมี้การเบิกใช ้
วงเงินสินเชื�อระยะยาวอย่างต่อเนื�อง  
 

ณ สิ �นปี 2556 บริษทัมีหนี�สินรวมเป็นจํานวน 3,219.78 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมี
หนี�สินรวมเท่ากบั 1,875.17 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,344.61 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 71.71 ซึ�ง
หนี�สินส่วนใหญ่คือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เนื�องจากมีการขยายธรุกิจใหส้ินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตอ์ย่าง
รวดเร็วและต่อเนื�อง ต ั�งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2555 จนถึง ณ สิ �นปี 2556 ทําใหมี้การเบิกใชว้งเงินสินเชื�อระยะ
ยาวอย่างต่อเนื�อง  
 
งบการเงนิรวม 

ณ สิ �นปี 2557 บริษทัมีหนี�สินรวมเป็นจํานวน 4,758.36 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2556 ซึ�งมี
หนี�สินรวมเท่ากบั 3,235.43 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,522.93 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 47.07 ซึ�ง
หนี�สินส่วนใหญ่คือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและหุน้กู ้ โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ�มขึ �นจากการกูย้ืมโดยบริษ ัทแม่ 
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ   
 

ณ สิ �นปี 2556 บริษทัมีหนี�สินรวมเป็นจํานวน 3,235.43 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากสิ �นปี 2555 ซึ�งมี
หนี�สินรวมเท่ากบั 1,876.00 ลา้นบาท เป็นจํานวน 1,359.43 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 72.46 ซึ�ง
หนี�สินส่วนใหญ่คือเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน เนื�องจากมีการขยายธรุกิจใหส้ินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตอ์ย่าง
รวดเร็วและต่อเนื�อง ต ั�งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2555 จนถึง ณ สิ �นปี 2556 ทําใหมี้การเบิกใชว้งเงินสินเชื�อระยะ
ยาวอย่างต่อเนื�อง ซึ�งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิ �นปี 2557 ส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 2,518.94 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนที�ออกและชาํระแลว้เท่ากบั 
542.88 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 1,084.25 ลา้นบาท ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์3.59 ลา้น
บาท และกําไรสะสม 888.22 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ �นจากปี 2556 เป็นจํานวน 268.25 
ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคดิเป็นรอ้ยละ 11.92 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใชส้ิทธติามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 181.08 
ลา้นบาท โดยทําใหทุ้นที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ �น 30.53 ลา้นบาท และทําใหส้่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพิ�มขึ �น 
150.55 ลา้นบาท นอกจากนั�นยงัเป็นผลมาจากกําไรสะสมที�เพิ�มขึ �น 87.32 ลา้นบาท จากกําไรสุทธิ 144.22 
ลา้นบาท หกัออกดว้ยเงินปันผลจ่าย 56.90 ลา้นบาท 
 

ณ สิ �นปี 2556 ส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 2,250.69 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนที�ออกและชาํระแลว้เท่ากบั 
512.35 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 933.68 ลา้นบาท ใบสําคญัแสดงสิทธซิื �อหุน้สามญั 0.54 ลา้นบาท เงิน
รบัล่วงหนา้ค่าหุน้ 1.00 ลา้นบาท (จากการใชส้ิทธใิบสําคญัแสดงสิทธ ิ GL-W2 คร ั�งที�5 ณ.วนัที� 27 ธนัวาคม 
2556 ทั�งนี� บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนจากการใชส้ิทธติามใบสําคญัแสดงสิทธดิงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุน
ชาํระแลว้ เมื�อวนัที� 3 มกราคม 2557) ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์2.22 ลา้นบาท และกําไรสะสม 
800.90 ลา้นบาท โดยรวมแลว้สว่นของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ �นจากปี 2555 เป็นจํานวน 665.77 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �น
คิดเป็นรอ้ยละ 42.01 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการใชส้ิทธติามใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 613.93 ลา้นบาท และออกหุน้
ปันผล 72.32 ลา้นบาท โดยทําใหทุ้นที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ �น 167.49 ลา้นบาท และทําใหส้่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัเพิ�มขึ �น 518.76 ลา้นบาท นอกจากนั�นยงัเป็นผลมาจากกําไรสะสมที�ลดลง 1.51 ลา้นบาท จากกําไร
สุทธ ิ 257.86 ลา้นบาท หกัออกดว้ยเงินปันผลจ่ายและออกหุน้ปันผล จํานวนรวมทั�งสิ �น 259.37 ลา้นบาท 
 
งบการเงนิรวม 

ณ สิ �นปี 2557 ส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 2,512.27 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนที�ออกและชําระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ซึ�งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 36.25 ลา้นบาท และกําไรสะสม 845.30 ลา้นบาท 
ซึ�งเพิ�มขึ �น 57.81 ลา้นบาท จากปี 2556  โดยรวมส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ �นจากปี 2556 เป็นจํานวน 251.18 
ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 11.11 
 

ณ สิ �นปี 2556 ส่วนของผูถ้ือหุน้เท่ากบั 2,261.08 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนที�ออกและชําระแลว้ 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใบสําคญัแสดงสทิธซิื �อหุน้สามญั เงินรบัล่วงหนา้ค่าหุน้ และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็น
เกณฑ ์ซึ�งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 
23.80 ลา้นบาท ตั�งไตรมาสที� 3 ปี 2556  Group Lease Holding Pte. Ltd. ซึ�งเป็นบริษทัย่อยของบริษทั 
ทําการเขา้ซื �อหุน้สามญัของบริษทั GL Finance Plc. ทําใหมี้กําไรสะสมของบริษัทย่อยเพิ�มขึ �น และมีการตดั
จําหน่ายมูลค่าสทิธติามอายุสญัญา โดยรวมส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ �นจากปี 2555 เป็นจํานวน 673.27 ลา้นบาท 
หรือเพิ�มขึ �นคิดเป็นรอ้ยละ 42.40 
 

สภาพคล่อง 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรบัปี 2557 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธ ิ 15.01 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจํานวน 71.16 ลา้นบาท ซึ�งบริษัทมีเงินสดสุทธิที�ไดม้าและใชไ้ปใน
กิจกรรมต่างๆ ดงันี� 
 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 41.98 ลา้นบาท โดยเป็นกําไรสุทธิจากกิจกรรม
ดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี�สินจํานวน 1,186.88 ลา้นบาท และมีลูกหนี�เช่าซื �อ
รถจกัรยานยนตเ์พิ�มขึ �น 552.75 ลา้นบาท และสินทรพัยร์อการขายเพิ�มขึ �น 360.08 ลา้นบาท  
 

เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,566.74 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื �อเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
629.70 ลา้นบาท ซื �อสินทรพัยถ์าวร 10.91 ลา้นบาท  เงินใหกู้ย้ืมระยะส ั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,401.91 
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ลา้นบาท รบัชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแกก่ิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 445.16 ลา้นบาท และดอกเบี �ยรบั 36.59 ลา้น
บาท   
 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,593.71ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะยาว 
2,794.00 ลา้นบาท จากเงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส ั�น 236.45 ลา้นบาท จากการออกหุน้กู ้ 500.0 
ลา้นบาท จากการใชส้ิทธซิื �อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 179.57 ลา้นบาท ชําระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 
2,021.69 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 56.90 ลา้นบาท   

 
สําหรบัปี 2556 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ �นสุทธ ิ 75.27 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจํานวน 86.16 ลา้นบาท ซึ�งบริษัทมีเงินสดสุทธิที�ไดม้าและใชไ้ปใน
กิจกรรมต่างๆ ดงันี� 

 
เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,086.88 ลา้นบาท โดยเป็นกําไรสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี�สินจํานวน 1,126.61 ลา้นบาท และมีลูกหนี�เช่าซื �อ
รถจกัรยานยนตเ์พิ�มขึ �น 1,632.52 ลา้นบาท และสินทรพัยร์อการขายเพิ�มขึ �น 325.91 ลา้นบาท  

 
เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 583.52 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื �อสินทรพัยถ์าวร 14.22 

ลา้นบาท ชาํระค่าหุน้เพิ�มทุนในบริษทัย่อย 92.01 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะส ั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 489.36 
ลา้นบาท เป็นดอกเบี �ยรบั 2.18 ลา้นบาท และเงินปันผลรบั 10.00 ลา้นบาท  

 
เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,745.67 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะยาว 

2,837.0 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 1,461.44 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส ั�น 
36.45 ลา้นบาท มีเงินสดรบัจากการใชส้ิทธซิื �อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 592.61 ลา้นบาท และยงัมีการ
จ่ายเงินปันผล 187.05 ลา้นบาท   

 
งบการเงนิรวม 

สําหรบัปี 2557 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรบัปี 2557 เพิ�มขึ �นสุทธ ิ 36.90 ลา้น
บาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจํานวน 357.45 ลา้นบาท  ซึ�งบริษทัมีเงินสดสุทธทีิ�ไดม้า
และใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงันี� 

 
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 39.78 ลา้นบาท โดยเป็นกําไรสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี�สินจํานวน 1,469.19 ลา้นบาท และมีลูกหนี�เช่าซื �อ
รถจกัรยานยนตเ์พิ�มขึ �น 796.47 ลา้นบาท และสินทรพัยร์อการขายเพิ�มขึ �น 412.21 ลา้นบาท   

 
เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 678.83 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื �อเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

601.94 ลา้นบาท ซื �อสินทรพัยถ์าวร 43.31 ลา้นบาท  จ่ายชาํระหนี�สินแก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษทัย่อย 46.96 
ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 3.29 ลา้นบาท และรบัชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กจิการ
ที�เกี�ยวขอ้งกนั 22.66 ลา้นบาท  

 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 746.44 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะยาว 

2,794.00 ลา้นบาท จากเงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส ั�น 236.45 ลา้นบาท จากการออกหุน้กู ้ 500.0 
ลา้นบาท จากการใชส้ิทธซิื �อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 179.57 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวและ
เงินกูย้ืมสถาบนัการเงิน ณ วนัที�ซื �อเงินลงทุนในบริษทัย่อย 2,888.74 ลา้นบาท จ่ายเงินปันผล 56.90    ลา้น
บาท   

 
สําหรบัปี 2556 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสาํหรบัปี 2556 เพิ�มขึ �นสุทธ ิ 306.18 ลา้น

บาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจํานวน 320.55 ลา้นบาท  ซึ�งบริษทัมีเงินสดสุทธทีิ�ไดม้า
และใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงันี� 

 
เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 1,243.39 ลา้นบาท โดยเป็นกําไรสุทธิจากกิจกรรม

ดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนี�สินจํานวน 1,140.97 ลา้นบาท และมีลูกหนี�เช่าซื �อ
รถจกัรยานยนตเ์พิ�มขึ �น 1,728.36 ลา้นบาท และสินทรพัยร์อการขายเพิ�มขึ �น 325.91 ลา้นบาท   
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เงินสดสุทธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 214.33 ลา้นบาท โดยใชไ้ปในการซื �อสินทรพัยถ์าวร 21.15 

ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืมระยะส ั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 111.42 ลา้นบาท เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ก่อนวนัซื �อเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อย 65.37 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายเพื�อใหกู้ย้ืมระยะส ั�น 23.13 ลา้นบาท  

 
เงินสดสุทธจิากกิจกรรมจดัหาเงินจํานวน 1,745.67 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรบัจากเงินกูร้ะยะยาว 

2,837.0 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 1,461.44 ลา้นบาท ชาํระคืนเงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะส ั�น 
36.45 ลา้นบาท มีเงินสดรบัจากการใชส้ิทธซิื �อหุน้สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ 592.61 ลา้นบาท และยงัมีการ
จ่ายเงินปันผล 187.05 ลา้นบาท  

 

โครงสรา้งเงินทุน 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

โครงสรา้งเงินทุนของบริษทั ณ สิ �นปี 2557 2556 และ 2555  บริษทัมีอตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้ือ
หุน้เป็น 1.86 เท่า, 1.43 เท่า, 1.18 เท่า ตามลําดบั อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้มีแนวโนม้ที�สูงขึ �นจาก
การเบิกใชว้งเงินสินเชื�อระยะยาว และการออกหุน้กู ้เพื�อใชใ้นการขยายธรุกิจสินเชื�อเชา่ซื �อจกัรยานยนต ์โดยมี
รายละเอียดของแหล่งเงินทุน ดงันี� 

 
1. การกูย้ืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ�มขึ �น ไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัช ี ตั�วสญัญาใชเ้งิน หุน้กู ้

และเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร ซึ�งใชเ้งินคืนเป็นงวดๆ โดยมีอตัราดอกเบี �ยลอยตวัใกลเ้คียงกบั MLR  
บางส่วนรอ้ยละ 5-8 และบางส่วนเป็นดอกเบี �ยคงที� 6.00 บริษทัมีหนี�สินรวมเพิ�มขึ �นจาก 3,219.78 ลา้นบาท 
ในปี 2556 เป็น 4,678.67 ลา้นบาท ในปี 2557 โดยเพิ�มขึ �น 1,458.89 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 45.31 
ที�ผ่านมาบริษทัสามารถจ่ายชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี �ยไดต้ามกําหนดเวลาการคืนหนี� และปฏิบตัิตามเงื�อนไข
ภายใตส้ญัญาเงินกูย้ืม 

 
2. การเพิ�มขึ �นของแหล่งเงินทุนภายในส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ สิ �นปี 2557 ส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มขึ �น

จาก 2,250.69 ลา้นบาท ในปี 2556 เป็น 2,518.94 ลา้นบาท โดยเพิ�มขึ �น 268.25 ลา้นบาท คิดเป็น
รอ้ยละ 11.92 โดยทุนที�ออกและชาํระแลว้เพิ�มขึ �น 30.53 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามัญเพิ�มขึ �น 
150.57 ลา้นบาท จากการใชส้ิทธติามใบสําคญัแสดงสิทธ ิ กําไรสะสมเพิ�มขึ �น 87.32 ลา้นบาท จากกําไรสุทธ ิ
144.22 ลา้นบาท หกัออกดว้ยเงินปันผลจ่าย  56.90 ลา้นบาท 

 
อย่างไรก็ดีในอนาคต บริษทัอาจพิจารณาจดัหาเงินจากแหล่งเงินทุนอื�นเพิ�มเติม เชน่ จากการออก

หุน้กูแ้ปลงสภาพ การขอสินเชื�อจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ รวมถึงการขยายวงเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน
ภายในประเทศ ทั�งนี�ขึ �นอยู่กบัสภาวะตลาดและความจําเป็นในการใชเ้งินทุน เพื�อใหโ้ครงสรา้งเงินทุนมีความ
เหมาะสมและยืดหยุ่น ต่อการดําเนินธรุกิจซึ�งจะเติบโตและกา้วสู่ระดบัภูมิภาคอาเซยีน  

 
งบการเงนิรวม 

โครงสรา้งเงินทุนของบริษทั ณ สิ �นปี 2557  2556 และ 2555 บริษทัมีอตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้อื
หุน้เป็น 1.89 เท่า 1.43 เท่า และ1.18 เท่า ตามลําดบั อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้เพิ�มมีแนวโน้มที�

สูงขึ �นจากการเบิกใชว้งเงินสินเชื�อระยะยาวอย่างต่อเนื�องเพื�อใชใ้นการขยายธรุกิจสินเชื�อเชา่ซื �อจกัรยานยนตซ์ึ�งไม่
แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ปัจจยัที�มีผลกระทบต่อการดําเนินงานในอนาคต 

 

1. สถานการณเ์ศรษฐกจิและทางการเมอืง 

การขยายตวัของธรุกิจใหส้นิเชื�อเชา่ซื �อจกัรยานยนต ์ ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอุตสาหกรรมการ

ผลิตรถจกัรยานยนต ์ ซึ�งมกัจะมีทิศทางเดยีวกนักบัภาพรวมของเศรษฐกิจ จากการเปลี�ยนแปลงทาง

การเมืองชว่งกลางปี 2557 ปัจจุบนัสถานการณท์างการเมืองค่อนขา้งมีเสถยีรภาพ และแสดงใหเ้ห็น

ทิศทางในอนาคตไดช้ดัเจนยิ�งขึ �น ขณะที�ภาครฐัสามารถเริ�มการใชจ้า่ยในโครงการขนาดใหญ่ตา่ง  ๆ เพื�อ

กระตุน้การบริโภคในประเทศได ้ ดงันั�นผลจากการเปลี�ยนแปลงทางการเมือง น่าจะส่งผลดีตอ่การเติบโต

ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการใหส้ินเชื�อรถจกัรยานยนตไ์ดใ้นระยะยาว 

 

2. ความตอ้งการใชร้ถจกัรยานยนต ์

ความตอ้งการของใชร้ถจกัรยานยนตอ์าจเกิดภาวะอิ�มตวัไดใ้นอนาคต เมื�อพิจารณาจากแนวโน้มของ

ปริมาณรถจกัรยานยนตที์�จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางพื�นที�ในต่างจงัหวดั 

ตลอดจนนโยบายรฐับาลบางอยา่ง ซึ�งอาจส่งเสริมใหมี้การใชพ้าหนะทดแทนรถจกัรยานยนตโ์ดยทางออ้ม 

เช่น การจําหน่ายรถยนตร์าคาตํ�าในโครงการ EcoCar อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจอุตสาหกรรม 

รถจกัรยานยนต ์ เป็นตน้ 

3. การขยายธุรกจิในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธรุกิจ โดยมุ่งเนน้การขยายการใหบ้รกิารสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์

ในภูมิภาคอาเซยีนเพื�อขยายฐานลูกคา้ เพิ�มผลกําไร และกระจายความเสี�ยง เนื�องจากตลาดของการ

ใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนต ์ ในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซยีนยงัอยู่ในชว่งเริ�มตน้และมี

โอกาสเติบโตสูง 

ในปี 2557 บริษทัย่อยในประเทศกมัพูชาไดข้ยายศูนยบ์ริการ (POS – Point of Sales) เป็นจํานวน 

153 แห่ง ทั�วประเทศกมัพูชา โดยใหบ้ริการสินเชื�อเชา่ซื �อรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ 121 แห่ง และให ้

สินเชื�อเครื�องจักรกลการเกษตรคโูบตา้ 32 แห่ ง  ซึ�งดว้ยสิทธิในการให ้บริหารสินเชื�อเช่าซื �อ

รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศกมัพูชา ทําใหก้ารขยายธรุกิจเป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว 

และเริ�มสรา้งผลกําไรใหก้บักลุม่บรษิทัแลว้ และยงัมีศกัยภาพที�จะเติบโตไดอ้ีกมากในระยะไม่นาน  บริษทัยงั

ไดเ้ตรียมความพรอ้มเพื�อเริ�มดําเนินธรุกิจในประเทศลาว ซึ�งไดด้ําเนินการจดทะเบียนจดัตั�งบริษัทแลว้ 

และอยุ่ในระหว่างรอใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจซึ�งน่าจะไดร้บัในไม่ชา้ 

นอกจากนั�นบริษทัไดทํ้าการสํารวจศึกษาธรุกิจในประเทศอื�นๆ เพื�อหาชอ่งทางในการขยายธรุกจิในภูมิภาค

อาเซยีนอย่างสมํ�าเสมอ รวมถึงมีขอ้ตกลงเสนอใหพิ้จารณาเพื�อการเริ�มดําเนินธรุกิจในหลายประเทศ โดย

ภาพรวมแลว้บริษทัจึงมีศกัยภาพที�จะเติบโตในระดบัภูมิภาคอาเซยีนไดใ้นหลายๆ ประเทศ ซึ�งในอนาคตจะ

ชว่ยใหผ้ลกําไรเพิ�มมากขึ �นบนความเสี�ยงที�ลดลงได ้       
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

ต่อรายงานทางการเงิน 

 
 คณะกรรมการบรษิทั กรุป๊ลีส จาํกดั (มหาชน)  เป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการ

เงินที�ปรากฎในรายงานประจาํปี โดยงบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ �นตามมาตรฐานการบญัชซีึ�งเป็นที�รบัรองทั�วไปใน

ประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีี�เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที�ผ่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบ

และสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิในการดาํเนินธรุกิจ นอกจากนั�นยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน โดยคาํนึงถงึขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรพัย ์ และตลาดหลกัทรพัย ์ งบการเงินดงักลา่วไดผ่้านการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไข

จากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที�เป็นอิสระ 

 

 เพื�อใหข้อ้มูลทางบญัชมีีความถกูตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในที�มีประสทิธภิาพ โดยไดแ้ตง่ต ั�งคณะกรรมการตรวจสอบซึ�ง

ประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระ เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบเกี�ยวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ�งอยู่

ในรายงานประจาํปีฉบบันี� 

 

 คณะกรรมการจงึมีความเห็นว่างบการเงิน ณ. วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ของบรษิทั กรุป๊ลีส จํากดั 

(มหาชน) สามารถใหข้อ้มูลทางการเงินที�มีความโปรง่ใส และเป็นประโยชนต์่อผูถ้อืหุน้ ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สียฝ่าย

ต่าง  ๆ  

 

 

          คณะกรรมการ 

บริษทั กรุป๊ลสี จาํกดั (มหาชน) 

                  26 กุมภาพนัธ ์ 2558 
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บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธนัวาคม 2557 
 



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถ้อืหุ้นของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย ซึ� งประกอบด้วย       

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ����  งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปลี�ยนแปลง    

ส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชี

ที�สําคญัและหมายเหตุเรื�องอื�น ๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกจิการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ย

เช่นกนั 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ    

งบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้

ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ�งกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 

รวมถึงวางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื�อให้ไดค้วามเชื�อม ั�นอย่างสมเหตสุมผลวา่ งบการเงินปราศจาก           

การแสดงขอ้มลูที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม ่

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื�อให้ไดม้าซึ�งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี�ยวกบัจาํนวนเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วธีิการตรวจสอบที�เลือกใชข้ึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ�งรวมถึงการประเมิน

ความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มลูที�ขดัตอ่ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกดิจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเสี�ยงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัทาํและ

การนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที�ควรของกจิการ เพื�อออกแบบวธีิการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ การตรวจสอบ

รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ   

ทางบญัชีที�จดัทาํขึ�นโดยผูบ้ริหาร รวมทั�งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 



2 
 

ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดร้ับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น

ของขา้พเจา้ 

ความเหน็ 

ขา้พเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และเฉพาะของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

 

รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 
 

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 19 กุมภาพนัธ์ 2558 



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 357,445,769       320,545,427       71,158,776        86,164,245         

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 7 3,163,952,717    2,208,369,556    2,330,499,874    2,145,483,744    

สินทรัพยร์อการขาย 8 23,596,872        21,151,776        14,070,500        21,151,776         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ 9 24,776,473        23,366,222        -                         -                         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ

   จากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 18 38,424,749        55,162,132        1,190,165,904    203,881,722       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื�น 10, 18 151,265,496       133,131,904       115,224,229       123,572,610       

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,759,462,076    2,761,727,017    3,721,119,283    2,580,254,097    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั 11 324,368             318,055             324,368             318,055              

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้ 18 -                         -                         -                         330,815,218       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                         -                         1,071,209,294    110,697,660       

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผอ่นชาํระที�ถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หนึ�งปี 7 2,922,437,617    2,323,225,940    2,202,279,224    2,275,917,341    

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 100,641,844       70,875,473        62,422,194        61,017,216         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 127,693,053       105,070,485       6,450,000          -                         

ค่าความนิยม 2.2 91,420,325        43,684,198        -                         -                         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 106,295,722       60,977,746        70,807,645        60,977,746         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื�น 16, 18 162,345,120       130,627,777       63,004,536        50,474,399         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,511,158,049    2,734,779,674    3,476,497,261    2,890,217,635    

รวมสินทรัพย์ 7,270,620,125    5,496,506,691    7,197,616,544    5,470,471,732    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงิน 17 250,000,000       13,549,878        250,000,000       13,549,878         

เจา้หนี�การคา้ 9,075,132          4,317,026          6,350,905          3,219,050           

เงินกูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการ

   ที�เกี�ยวขอ้งกนั 18 19,797,307        -                         -                         -                         

เงินกูย้ืมระยะยาวที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 19 2,547,808,506    1,808,590,000    2,547,808,506    1,808,590,000    

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                         49,445,424        -                         45,481,307         

เจา้หนี� ค่าเบี�ยประกนั 11,725,774        10,099,135        9,682,314          9,214,068           

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 56,526,476        28,912,504        26,302,045        22,562,312         

หนี� สินหมุนเวียนอื�น 54,359,411        24,468,306        29,598,922        21,780,746         

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 2,949,292,606    1,939,382,273    2,869,742,692    1,924,397,361    

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึ�งปี 19 1,312,047,016    1,288,930,003    1,312,047,016    1,288,930,003    

หุน้กู้ 20 488,303,334       -                         488,303,334       -                         

ประมาณการหนี� สินระยะยาว

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 6,379,382          4,156,916          6,379,382          4,156,916           

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซื�อ 2,325,393          2,301,871          2,196,263          2,301,871           

หนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 -                         652,795             -                         -                         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 1,809,055,125    1,296,041,585    1,808,925,995    1,295,388,790    

รวมหนี�สิน 4,758,347,731    3,235,423,858    4,678,668,687    3,219,786,151    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,441,852,272  หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 720,926,136       720,926,136       720,926,136       720,926,136       

   ทุนที�ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั 1,085,769,632 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

        (2556: หุน้สามญั 1,024,706,958 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 542,884,816       512,353,479       542,884,816       512,353,479       

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 23 1,084,254,433    933,680,028       1,084,254,433    933,680,028       

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                         996,839             -                         996,839              

ใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุน้สามญั 24 -                         535,689             -                         535,689              

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 24 3,584,428          2,223,017          3,584,428          2,223,017           

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 26 72,092,614        72,092,614        72,092,614        72,092,614         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 773,206,490       715,399,894       816,131,566       728,803,915       

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 36,249,613        23,801,273        -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,512,272,394    2,261,082,833    2,518,947,857    2,250,685,581    

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,270,620,125    5,496,506,691    7,197,616,544    5,470,471,732    

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

กาํไรขาดทุน

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซื�อ 1,666,739,017    1,258,280,481    1,389,653,953    1,251,387,184    

รายไดอื้�น 205,334,694       213,260,071       216,717,407       190,264,303       

รวมรายได้ 1,872,073,711    1,471,540,552    1,606,371,360    1,441,651,487    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 561,141,506       362,844,679       356,114,249       318,476,998       

หนี� สูญและหนี�สงสยัจะสูญ 494,857,518       343,635,227       441,370,653       342,425,389       

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 431,819,548       314,386,646       377,812,551       314,386,646       

รวมค่าใช้จ่าย 1,487,818,572    1,020,866,552    1,175,297,453    975,289,033       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 384,255,139       450,674,000       431,073,907       466,362,454       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 19 (250,417,641)     (145,707,696)     (250,390,976)     (145,707,696)      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 133,837,498       304,966,304       180,682,931       320,654,758       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (19,133,574)       (64,652,925)       (36,457,952)       (62,798,569)        

กาํไรสําหรับปี 114,703,924       240,313,379       144,224,979       257,856,189       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่า

   งบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 12,448,340 25,044,037 -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 12,448,340        25,044,037        -                         -                         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 127,152,264       265,357,416       144,224,979       257,856,189       

กาํไรต่อหุ้น 28

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กาํไรสาํหรับปี 0.109 0.252 0.137 0.270

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,052,988,458 953,578,583 1,052,988,458 953,578,853

กาํไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไรสาํหรับปี 0.106 0.228 0.134 0.244

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (หุน้) 1,077,369,449 1,055,420,358 1,077,369,449 1,055,420,358

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



 �

บริษัท กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557 

�. ข้อมูลทั�วไป 

บริษ ัท กรุ๊ปลีส จ ํากดั (มหาชน) (“บริษ ัทฯ”) เป็นบริษ ัทมหาชนซึ� งจ ัดตั� งและมีภูมิล ําเนาใน              

ประเทศไทย  

บริษทัฯประกอบกจิการในประเทศไทย ส่วนบริษทัย่อยประกอบกิจการในต่างประเทศ ธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯคือการให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต์ ส่วนธุรกิจหลักของบริษทัย่อยใน

ต่างประเทศ คือการให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์รวมทั�งบริษทัย่อยในต่างประเทศอีกแห่ง

ประกอบธุรกจิที�ปรึกษาดา้นการเงิน และจดัการเงินลงทุนอื�น 

ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ที�เลขที� �� ซอย � ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัฯมีสํานกังานสาขา 6 แห่ง ที�จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัชลบุรี 
(2 สาขาย่อย) จงัหวดัระยอง จงัหวดันครราชสีมา และจงัหวดันนทบุรี 

 ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัต ั�งในประเทศสิงคโปร์) และ 

บริษทั เอ.พี.เอฟ โฮลดิ�งส์ จาํกดั (จดัต ั�งในประเทศไทย) โดยมี Wedge Holding Co., Ltd. (จดัต ั�งใน

ประเทศญี�ปุ่ น) เป็นบริษทัใหญ่ของกลุ่มบริษทั 

 นอกจากนี�  ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดซื้�อเงินลงทุนในบริษทัย่อยในประเทศ ตามหมายเหตุ 2.2  

มีธุรกจิหลกัเป็นการให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์

2. เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี�จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ลงวนัที� 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. ���� 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการ

บญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี�

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซึ�งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัย่อย”) ดงัต่อไปนี�  

  อตัราร้อยละของ  

 สถานที� การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ชื�อบริษทั จดทะเบียน 2557 2556 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจที�ปรึกษาดา้นการเงิน 

และจดัการเงินลงทุนอื�น 

บริษทั GL Finance Plc. (ถือหุน้โดย   

   Group Lease Holding Pte. Ltd.) 

ประเทศกมัพชูา 100 100 ธุรกิจเช่าซื� อรถจกัรยานยนต์ 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั ประเทศไทย 100 - ธุรกิจเช่าซื� อรถจกัรยานยนต์ 

บริษทั GL Leasing (Laos) Ltd. (ถือ  

   หุน้โดย Group Lease Holding Pte.  

   Ltd.) 

ประเทศลาว 100 - ธุรกิจเช่าซื� อรถจกัรยานยนต์ 

 เมื�อวนัที� 18 มิถุนายน 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมตัิการเข้าซื�อหุ้นสามญัของ

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั จากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง บริษทั ธนบรรณ จาํกดั เป็นบริษทัที�จดทะเบียน

ในประเทศไทย ธุรกจิหลกัคือ การให้เช่าซื�อรถจกัรยานยนต์ โดยมีรายละเอียดการทาํสัญญาซื�อขาย

ดงันี�  

บริษทัฯ และผูข้ายไดร่้วมลงนามในสัญญาซื�อขายในวนัที� 18 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีวตัถุประสงค์ที�

จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั จาํนวน 5,650,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น

ที�ออกและเรียกชาํระแลว้ ซึ�งคิดเป็นมูลค่า 629.7 ลา้นบาท 

 เมื�อวนัที� 2 กรกฎาคม 2557 บริษทัฯไดจ้่ายชาํระมูลค่าหุ้นตามสัญญาซื�อขายเป็นเงินสดและได้รับการ

โอนหุ้นของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั จากผู ้ขายพร้อมจดทะเบียนเปลี�ยนแปลงรายชื�อผู ้ถือหุ้นกบั

กระทรวงพาณิชยใ์นวนัเดียวกนั 

 งบการเงินรวมนี�ไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ณ วนัที� �� ธันวาคม  2557 

และกาํไรหรือขาดทุนตั�งแต่วนัที�ลงทุนจนถึงวนัที� �� ธนัวาคม 2557 ท ั�งนี�ไดบ้นัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตาม

มูลค่ายุติธรรม ณ วนัที�ซื�อกจิการ ราคาซื�อส่วนที�เกนิกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึก

ไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อย่างไรกต็าม มูลค่าของสินทรัพยบ์างรายการ ณ วนัซื�อกจิการยงัคงแสดงตาม

มูลค่าตามบัญชีซึ� งมิใช่มูลค่ายุติธรรมจากการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ (Purchase Price 

Allocation) เนื�องจากยงัอยู่ระหวา่งการประเมินราคาโดยผู ้ประเมินราคาอิสระเพื�อใช้ในการจดัสรร

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าว โดยคาดวา่จะไดร้ับหนงัสือประเมินการปันส่วนต้นทุนการรวม

ธุรกจิจากผูป้ระเมินราคาและจดัสรรค่าความนิยมใหม่ให้เสร็จสิ�นภายในไตรมาสสองของปี 2558 
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มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ณ วนัที�ลงทุน (ก่อน

การทาํ Purchase Price Allocation) มีดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัช ี
สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,804 27,804 
ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ 1,384,638 1,384,638 
สินทรัพยร์อการขาย 8,856 9,066 
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์  6,247 6,247 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (หมายเหตุ 14) 34,173 783 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัช ี 23,572 30,208 
สินทรัพยอ์ื�น ๆ 119,138 119,138 
รวมสินทรัพย ์ 1,604,428 1,577,884 

หนี�สิน   
เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบี�ยคา้งจ่าย 867,047 867,047 
หนี� สินอื�น  152,800 152,800 
รวมหนี� สิน 1,019,847 1,019,847 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ 584,581 558,037 

สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซื�อบริษทัย่อย 584,581  
ส่วนของราคาซื�อที�สูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 45,160  

ราคาซื�อ 629,741  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัย่อย (27,804)  

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทั 601,937  

รายละเอียดของราคาซื�อ บริษทั ธนบรรณ จาํกดั มีดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

ราคาจ่ายซื�อ  

เงินสดจ่าย 629,741 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดร้ับ (584,581) 

ค่าความนิยม 45,160 

ผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยขา้งตน้ตั�งแต่วนัที�ซื�อกจิการจนถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2557 มีผลกาํไร

จาํนวน 74.7 ลา้นบาทไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมแลว้ 
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัย่อยนั�น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีที�สําคญัเช่นเดียวกนักบันโยบาย

การบญัชีที�สําคญัของบริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ�งจดัต ั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง

การเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้น   

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหวา่งกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก

งบการเงินรวมนี�แลว้ ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินของบริษทัฯกบัส่วน

ของผูถ้ือหุ้นของบริษทัย่อยไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้ 

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ

บริษทัย่อยส่วนที�ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกจิการเพื�อประโยชนต์่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและที�จะมีผลบงัคบัในอนาคตมี

รายละเอียดดงันี�  

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เริ�มมผีลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัที� 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า 
ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
ฉบบัที� 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศ 
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ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัที� 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์
ฉบบัที� 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกจิ 
ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและการดําเนินงาน        

ที�ยกเลิก 
ฉบบัที� 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัที� 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ให้แกผู่เ้ช่า 
ฉบบัที� 27 การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัที� 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 32 สินทรัพยไ์มม่ีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที� 1 การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกดิขึ�นจากการรื�อถอน การบูรณะ 

และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัที� 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัที� 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัที� 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29 เรื� อง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�มีภาวะเงินเฟ้อ

รุนแรง 
ฉบบัที� 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัที� 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
ฉบบัที� 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลู่กคา้ 
ฉบบัที� 17 การจ่ายสินทรัพยท์ี�ไม่ใช่เงินสดให้เจา้ของ 
ฉบบัที� 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบตัิทางการบญัชีสําหรับการบนัทึกบญัชีหุ้นปันผล 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั�งหมดตามที�กล่าวขา้งตน้ไดร้ับการปรับปรุงและจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มี

เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ� งโดยส่วนใหญ่เป็นการ

ปรับปรุงถ้อยคําและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบ ัติทางการบัญชีกบัผู ้ใช้มาตรฐาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี� 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�จะมผีลบังคบัในอนาคต 

สภาวชิาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก 

ซึ� งมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที� เริ� มในหรือหลังวนัที� 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้ับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหวา่งประเทศโดยการเปลี�ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั� งนี� ส่วน

ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค ําและคาํศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตัิทางการบัญชีกบัผู ้ใช้

มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเชื�อวา่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินนี� ในปีที�นาํ

มาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบตัิ อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที�กล่าวข้างต้นบาง

ฉบับเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการเปลี�ยนแปลงหลกัการสําค ัญ ซึ� งประกอบด้วย

มาตรฐานดงัต่อไปนี�  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุง 2557) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงนี� กาํหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัยทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น ในขณะที�มาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาต

ให้กจิการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือทยอย

รับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้  

ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทนัทีในกาํไรหรือขาดทุนในงวดที�เกดิรายการ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยประเมิน

ว่าเมื�อนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงนี�มาใช้ในปี 2558 และเปลี�ยนมารับรู้รายการกาํไรขาดทุน

ดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี� สินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานและกาํไรสะสมยกมาในงบการเงิน 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 10 เรื�อง งบการเงนิรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� �� กาํหนดหลกัเกณฑเ์กี�ยวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดย

ใชแ้ทนเนื�อหาเกี�ยวกบัการบญัชีสําหรับงบการเงินรวมที�เดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 

27 เรื� อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�

เปลี�ยนแปลงหลกัการเกี�ยวกบัการพิจารณาว่าผู ้ลงทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�ผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกจิการที�เขา้ไปลงทุนได้ หากตนมี

สิทธิไดร้ับหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกจิการที�เข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อาํนาจใน

การสั�งการกจิกรรมที�ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือ

หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งกต็าม การเปลี�ยนแปลงที�สําคญันี� ส่งผลให้ฝ่าย

บริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจควบคุมในกิจการที�

เขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกจิการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเชื�อวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัดงักล่าวจะไม่มี

ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 12 เรื�อง การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบัส่วนได้เสียในกจิการอื�น  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�กาํหนดเรื�องการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวข้องกบัส่วนได้เสียของ

กจิการในบริษทัย่อย การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการที�มีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐาน    

การรายงานทางการเงินฉบบันี�จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�กาํหนดแนวทางเกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม  กล่าวคือ หากกจิการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือ

หนี� สินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น  กจิการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั�นตามหลกัการ

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  และใชว้ธีิเปลี�ยนทนัทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบ

จากการเริ�มใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินนี�  

จากการประเมินเบื�องต้น ฝ่ายบริหารของบริษ ัทฯและบริษ ัทย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงาน            

ทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
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4. นโยบายการบัญชีที�สําคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายไดด้อกผลเช่าซื�อ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซื�อโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซื�อตลอดระยะเวลา

ของสัญญาตามวธีิอตัราดอกเบี�ยที�แทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที�ถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่ว่าจะเกบ็

เงินไดห้รือไม่ อย่างไรกต็าม บริษทัฯและบริษทัย่อยจะหยุดรับรู้รายไดเ้มื�อลูกหนี�คา้งชาํระค่างวด

เกนิกวา่ 4 งวด 

 ข) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

  รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนที�ไดร้ับจริง 

 ค) รายไดค้่าธรรมเนียมอื�น 

  ค่าธรรมเนียมที�เกี�ยวขอ้งกบัสัญญาเช่าซื�อรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 ง) ดอกเบี�ยรับ 

  ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

 จ) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.� การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

 ก) ดอกเบี�ยจ่าย 

  ดอกเบี�ยจ่ายถือเป็นค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง ในกรณีที�ดอกเบี� ยได้คิดรวมอยู่ในตั�วเงินจ่ายแล้ว 

ดอกเบี�ยนั�นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ้่ายเฉลี�ยเท่า ๆ กนัตลอดอายุของตั�วเงินนั�น 

 ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงจากการให้เช่าซื�อ 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ้่ายทางตรงเมื�อเริ�มแรกที�เกิดขึ�น

จากการให้เช่าซื�อสําหรับสัญญาเช่าซื�อ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบี� ยที�แท้จริง

และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบี�ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื�อ  

  รายไดด้อกเบี�ยจากการให้เช่าซื�อรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที�

เกดิขึ�นเมื�อเริ�มแรกจากการให้เช่าซื�อ 
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4.� เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั� นที�มี

สภาพคล่องสูง ซึ� งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน � เดือน นบัจากวนัที�ได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.� ลูกหนี�และค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระแสดงดว้ยจาํนวนหนี�คงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกผลเช่า

ซื�อและดอกเบี�ยที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี� เช่าซื�อและขายผ่อนชาํระตามผล

ขาดทุน โดยประมาณที�อาจจะเกบ็เงินจากลูกหนี� ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหนี�     

คงคา้ง ความสามารถในการชาํระหนี�ของลูกหนี�  ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหายที�เกิดขึ�นจริง   

ในอดีต 

4.� สินทรัพย์รอการขาย 

 สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซึ์�งไดย้ึดมาจากลูกหนี� เช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ และได้แสดงไวใ้น

ราคาทุน (ซึ�งส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดที�คา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะขายได้แล้วแต่

ราคาใดจะตํ�ากวา่ โดยการตั�งค่าเผื�อการลดมูลค่าสําหรับสินทรัพยท์ี�ยึดคืน 

4.6 เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

  เงินลงทุนในบริษทัย่อยที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯจะ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.7 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสื�อมราคา 

 ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเสื�อมราคาสะสม

และค่าเผื�อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซื�อและต้นทุนที�

เกี�ยวขอ้งอื�นเพื�อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมที�จะใชง้านได ้ตน้ทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือ

เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าใชจ้่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

 ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค ํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ        

การให้ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปนี�  

 อาคาร  20  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10  ปี 

 เครื�องตกแตง่และเครื�องใชส้ํานกังาน 5, 10  ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที�เช่าตดัจาํหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า 
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คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเสื�อมราคาตามวธีิผลรวมจาํนวนปีตามระยะเวลา 

3 - 5 ปี 

 ค่าเสื�อมราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสําหรับที�ดิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพย์หรือ

คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย์ รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุทธิที�ได้รับจากการจาํหน่าย

สินทรัพย์กบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั�น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯและ

บริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.8 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ได้มาตามมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยน์ั�น ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเมื�อมีขอ้บ่งชี�วา่สินทรัพยน์ั�นอาจเกดิการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา

การตดัจาํหน่ายและวธีิการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั

จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมีอายุการให้ประโยชนจ์าํกดัมีดงันี�  

 อายุการให้ประโยชน ์

สัญญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 10 ปี 

เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย 10.5 ปี 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 5.5 ปี 

4.9 ค่าความนยิม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ� งเท่ากบัต้นทุนการรวม

ธุรกจิส่วนที�สูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที�ได้มา

สูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกจิ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนที�สูงกวา่นี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทนัที 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการ

ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเมื�อใดกต็ามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกดิขึ�น 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�น

จากการรวมกจิการให้กบัหน่วยสินทรัพยท์ี�กอ่ให้เกดิเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท์ี�กอ่ให้เกดิ

เงินสด) ที�คาดวา่จะไดร้ับประโยชนเ์พิ�มขึ�นจากการรวมกจิการ และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการ

ประเมินมูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพยท์ี�กอ่ให้เกดิเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่ม

ของหน่วยของสินทรัพยท์ี�กอ่ให้เกดิเงินสด) หากมูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที�

กอ่ให้เกดิเงินสดตํ�ากวา่มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ใน

อนาคต 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 

หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั

บริษทัฯ 

 นอกจากนี�  บุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึบริษทัร่วมและบุคคลที�มีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ซึ�งทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผู ้บริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินวา่มีขอ้บ่งชี� ของการด้อยค่า

ของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท์ี�ไม่มีตวัตนอื�นของบริษทัฯและบริษทัย่อยหรือไม่ หากมี

ข้อบ่งชี� ของการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืน แสดงวา่

สินทรัพยด์งักล่าวเกดิการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งให้เท่ากบัมูลค่าที�

คาดวา่จะไดร้ับคืน ท ั�งนี�  มูลค่าที�คาดวา่จะไดร้ับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ

สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้

สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจาก

สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที�สะท้อนถึงการประเมิน

ความเสี�ยงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี� ยงซึ� งเป็นลกัษณะเฉพาะของ

สินทรัพยท์ี�กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั

ย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึ� งสะท้อนถึงจาํนวนเงินที�

กจิการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผู ้
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ซื�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระ

ในลกัษณะของผูท้ี�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.12 ผลประโยชน์พนกังาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ้่าย

เมื�อเกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ�งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสม

และเงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี� ยงชีพได้แยกออกจาก

สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินที�บริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิด

รายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน 

 บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แกพ่นกังานเมื�อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ� ง

บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธีคิดลด     

แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ายบริหารไดท้าํการประเมินภาระ

ผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภัย (Actuarial gains and 

losses) สําหรับโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 หนี� สินของโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนัของ

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริการในอดีตที�ยงัไม่ได้รับรู้ และผลกาํไร

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที�ยงัไม่ไดร้ับรู้ 

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที�ชําระด้วยตราสารทุน 

  บริษทัฯบนัทึกโครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ณ วนัให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื�อหุ้น 

โดยบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามอายุของสิทธิซื�อหุ้น และแสดงบญัชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น

เกณฑใ์นส่วนของผูถ้ือหุ้น 
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  ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดงักล่าว ต้องใช้ดุลพินิจในการ            

วดัมูลค่า รวมทั�งสมมติฐานต่างๆที�เหมาะสม เช่น อายุของสิทธิซื�อหุ้น ความผนัผวนของราคาหุ้น และ

อตัราเงินปันผล เป็นตน้ 

4.14 ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเกบ็

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�

เกี�ยวขอ้งนั�น โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ตอ้งเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษี รวมทั�งผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�บริษทัฯและบริษทัย่อย     

จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หักภาษีและผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ ทุกสิ�น

รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่วา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีท ั�งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผู ้ถือหุ้นหากภาษีที�

เกดิขึ�นเกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุ้น  

4.15 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงินบาท ซึ�งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกจิการที�รวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกจิการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ� งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 
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 กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.16 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูถ้ือเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที�เกดิรายการ ต้นทุนการกูย้ืมประกอบด้วยดอกเบี� ย

และตน้ทุนอื�นที�เกดิขึ�นจากการกูย้ืมนั�น 

4.17 สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบี� ยที�ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี�ยนอตัรา

ดอกเบี�ยเป็นรายได/้ค่าใชจ้่ายตามเกณฑค์งคา้ง  

4.18 ประมาณการหนี�สิน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผูกพนัซึ� งเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ�นแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย        

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพนันั�น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั�นไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ 

5. การใช้ดุลยพนิจิและประมาณการทางบัญชีที�สําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกดิขึ�นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทาง

บญัชีที�สําคญัดงันี�  

5.1 สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน             

ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่า บริษทัฯ

และบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท์ี�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

5.� ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� 

 ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�  ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ

ของลูกหนี�แต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเสี� ยงของ

ลูกหนี�  ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายที�เกิดขึ�นจริงจากลูกหนี� ในอดีต โดยยึดหลกัความ

ระมดัระวงัเป็นสําคญั 
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5.� ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื�อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ� นจากสินทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ

วเิคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ี�คาดวา่จะขายได ้การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขายใน

อดีต อายุของสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกจิที�เป็นอยู่ในขณะนั�น 

5.� สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใช้หัก

ภาษีเมื�อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราว ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องประมาณการว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง

จาํนวนกาํไรทางภาษีที�คาดวา่จะเกดิในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.� ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื�อมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้

ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเช่นนั�นเกดิขึ�น 

นอกจากนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายใน

อนาคตซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น 

5.6 ค่าความนยิมและสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที�ได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที�

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ 

5.7 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์  

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซึ�งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินสด 854 1,470 177 469 

เงินฝากธนาคาร 356,592 319,075 70,982 85,695 

รวม 357,446 320,545 71,159 86,164 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ 2556 เงินฝากออมทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบี� ย

ร้อยละ 0.30 - 0.85 ต่อปี และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.37 - 0.50 ต่อปี 

และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลาํดบั) 

7. ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 

7.1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ  
 และขายผอ่นชาํระที�ถึง และขายผอ่นชาํระที�ถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ปกต ิ       
 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 4,558,881 3,261,920 3,689,276 2,940,518 8,248,157 6,202,438 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 182,973 134,312 - - 182,973 134,312 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ      

  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธ ิ (1,611,257) (1,218,699) (805,766) (669,478) (2,417,023) (1,888,177) 

 รวมลูกหนี�ปกต ิ 3,130,597 2,177,533 2,883,510 2,271,040 6,014,107 4,448,573 

ลูกหนี�บอกเลกิสัญญา       
 ลกูหนี� เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 476,576 316,571 365,203 327,661 841,779 644,232 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 54,280 48,037 - - 54,280 48,037 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ       

  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธ ิ (173,335) (131,353) (90,126) (87,207) (263,461) (218,560) 

 รวมลูกหนี�บอกเลิกสัญญา 357,521 233,255 275,077 240,454 632,598 473,709 

รวมลูกหนี� 3,488,118 2,410,788 3,158,587 2,511,494 6,646,705 4,922,282 

หัก: ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ (324,165) (202,419) (236,149) (188,268) (560,314) (390,687) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธ ิ 3,163,953 2,208,369 2,922,438 2,323,226 6,086,391 4,531,595 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อ  
 และขายผอ่นชาํระที�ถึง และขายผอ่นชาํระที�ถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ�งปี รวม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ปกต ิ       
 ลกูหนี� ตามสญัญาเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 3,391,811 3,183,459 2,804,616 2,863,467 6,196,427 6,046,926 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 134,927 132,083 - - 134,927 132,083 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ      

  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธ ิ (1,233,609) (1,202,291) (633,937) (639,736) (1,867,546) (1,842,027) 

 รวมลูกหนี�ปกต ิ 2,293,129 2,113,251 2,170,679 2,223,731 4,463,808 4,336,982 

ลูกหนี�บอกเลกิสัญญา       
 ลกูหนี� เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 381,251 316,571 284,834 327,661 666,085 644,232 

 ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 47,983 48,037 - - 47,983 48,037 

 หัก: ดอกผลเชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ       

  ที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธ ิ (138,708) (131,353) (73,942) (87,207) (212,650) (218,560) 

 รวมลูกหนี�บอกเลิกสัญญา 290,526 233,255 210,892 240,454 501,418 473,709 

รวมลูกหนี� 2,583,655 2,346,506 2,381,571 2,464,185 4,965,226 4,810,691 

หัก: ค่าเผื�อหนี �สงสัยจะสูญ (253,155) (201,022) (179,292) (188,268) (432,447) (389,290) 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ 
   - สุทธ ิ 2,330,500 2,145,484 2,202,279 2,275,917 4,532,779 4,421,401 

7.2 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ (สุทธิจากดอกผลเช่า

ซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญจาํแนกตามอายุหนี�คา้งชาํระไดด้งันี�  

(หนว่ย: พนับาท) 

งบการเงนิรวม 

 มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา  มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ คา่เผื�อหนี� สงสยัจะสูญ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ     

 ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 5,032,898 3,854,884 44,109 37,479 4,988,789 3,817,405 

 ค้างชาํระ       

 1 เดือน 474,283 300,868 45,277 29,454 429,006 271,414 

 � - 3 เดือน 514,216 295,720 101,049 58,047 413,167 237,673 

 4 - 6 เดือน 263,272 207,533 103,271 81,661 160,001 125,872 

 7 - 9 เดือน 168,393 142,983 99,379 84,554 69,014 58,429 

 10 - 12 เดือน 120,967 97,591 95,478 77,108 25,489 20,483 

 มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 72,676 22,703 71,751 22,384 925 319 

รวม 6,646,705 4,922,282 560,314 390,687 6,086,391 4,531,595 
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(หนว่ย: พนับาท) 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา  มูลคา่ลกูหนี� ตามสัญญา 

ระยะเวลาคา้งชาํระ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ คา่เผื�อหนี� สงสยัจะสูญ เชา่ซื�อและขายผอ่นชาํระ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ     

 ยงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ 3,884,740 3,746,064 38,197 36,441 3,846,543 3,709,623 

 ค้างชาํระ       

 1 เดือน 295,458 298,632 29,145 29,231 266,313 269,401 

 � - 3 เดือน 298,133 295,325 58,895 57,967 239,238 237,358 

 4 - 6 เดือน 176,842 207,394 69,911 81,605 106,931 125,789 

 7 - 9 เดือน 119,887 142,983 71,178 84,554 48,709 58,429 

 10 - 12 เดือน 118,492 97,591 93,992 77,108 24,500 20,483 

 มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 71,674 22,702 71,129 22,384 545 318 

รวม 4,965,226 4,810,691 432,447 389,290 4,532,779 4,421,401 

7.� ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� ผลรวมของเงินลงทุนขั�นตน้ตามสัญญาเช่าซื�อและมูลค่าปัจจุบนั

ของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ลูกหนี�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซื�อแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 2557 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า 

 ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหนึ�งปี 5,272,710 3,488,118 3,760,840 2,410,788 

ระยะเวลาที�เกนิหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,054,479 3,158,587 3,268,179 2,511,494 

รวม 9,327,189 6,646,705 7,029,019 4,922,282 

หกั: ดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,680,484)  (2,106,737)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย 6,646,705  4,922,282  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 

 เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า เงินลงทุนขั�นตน้ จาํนวนเงินขั�นตํ�า 

 ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซื�อ ที�ตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหนึ�งปี 3,955,972 2,583,655 3,680,150 2,346,506 

ระยะเวลาที�เกนิหนึ�งปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,089,450 2,381,571 3,191,128 2,464,185 

รวม 7,045,422 4,965,226 6,871,278 4,810,691 

หกั: ดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,080,196)  (2,060,587)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย 4,965,226  4,810,691  
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7.4 เมื� อว ันที�  �� เมษายน ���� สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ปร ะเทศ ไทย                 

โดยความเห็นชอบของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนว

ปฏิบตัิทางการบญัชีสําหรับธุรกจิสินเชื�อเพื�อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้

รายได้สําหรับลูกหนี�ที�ค้างชาํระค่างวดเกินกว่า � งวด  อย่างไรกต็าม แนวปฏิบตัิดงักล่าวได้ให้

ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบตัินี�ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที�บริษทัใช ้ท ั�งนี�  

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สําหรับลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อที�ค้างชาํระ    

ค่างวดเกินกว่า � งวด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหนี�

คงเหลือของลูกหนี� เช่าซื�อและที�คา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯยงัคงรับรู้รายได้เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 635.3 ลา้นบาท และ 497.4 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 512.7 ล้านบาท และ 497.4 

ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากนี�หากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบตัิดงักล่าว จะมีผลทาํให้

รายไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 24.1 ลา้นบาท 

และ 21.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 21.8 ลา้นบาท และ 21.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

7.5 สัญญาเช่าซื�อของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และ

ค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงที�ตลอดอายุสัญญาเช่า 

7.6 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม ���� และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี�ตามสัญญา

เช่าซื�อ (กอ่นหกัดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายได้) จาํนวน 5,895 ล้านบาท และ 4,845 ล้านบาท 

ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5,048 ล้านบาท และ 4,845 ล้านบาท ตามลาํดบั) เพื�อค ํ�าประกนัวงเงิน

สินเชื�อที�ไดร้ับจากธนาคารพาณิชยต์ามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 17 และ 19 

8. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัที� �1 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพยย์ึดคืน 41,305 42,990 25,254 42,990 

หกั: ค่าเผื�อการลดมูลค่า (17,708) (21,838) (11,183) (21,838) 

สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 23,597 21,152 14,071 21,152 
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9. เงินให้กู้ยมืระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับ 

บริษทัยอ่ยแห่งหนึ�งเขา้ทาํสัญญาให้กูย้มืเงินแกบ่ริษทัต่างประเทศแห่งหนึ�งเป็นจาํนวนเงิน 10.3 ล้านเยน 

และ 0.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กูย้มืดังกล่าวมีอาย ุ1 ปี โดยคิดอตัราดอกเบี� ยร้อยละ 7.5 ณ วันที� 

31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กูย้มืระยะสั� นและดอกเบี� ยค้างรับดังกล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 

11.3 ล้านเยน และ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2556: 10.6  ล้านเยน และ 0.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอื�น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2557 2556 2557 2556 

รายไดค้า้งรับ 8,291 7,797 10,950 3,357 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 101,043 100,573 85,715 96,191 

ลูกหนี�อื�น - ขายสินทรัพยร์อการขาย 15,014 17,539 12,419 17,539 
ลูกหนี�อื�น 25,193 5,661 4,150 4,924 

ภาษีซื�อที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,295 2,272 1,295 2,272 
อื�น ๆ 2,955 1,816 3,221 1,816 

รวม 153,791 135,658 117,750 126,099 

หัก: ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น - สุทธิ 151,265 133,132 115,224 123,573 

11. เงนิฝากประจาํที�มภีาระคํ�าประกนั 

 ยอดคงเหลือนี�คือเงินฝากประจาํซึ�งบริษทัฯไดน้าํไปวางไวก้บัธนาคารเพื�อค ํ�าประกนัการออกหนงัสือ

คํ�าประกนัจากธนาคารตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30.4 

12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามที�แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 629,696 - 100 - 629,696 - - - 

Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัยอ่ย 441,513 110,698 100 100 441,513 110,698 - 10,000 

     1,071,209 110,698 - 10,000 
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 บริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� �6  ธนัวาคม 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมตัิเพิ�มทุนในหุ้นสามญัของ

บริษทัย่อย Group Lease Holding Pte. Ltd. (“GLH”) จาํนวน 13.09 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ ��� ของ

หุ้นที�ออกจาํหน่ายท ั�งหมด) ราคาตามมูลค่าตราไว ้� เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั�งสิ�น 

จาํนวนเงิน 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 330.82 ล้านบาท โดยบริษทัฯมีมติอนุมตัิแปลง

เงินให้กูย้ืมและดอกเบี�ยคา้งรับจาก GLH จาํนวน 308.77 ลา้นบาทและ 0.79 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

เป็นเงินลงทุนดงักล่าวตามสัญญาแปลงหนี� เป็นทุน บริษทัย่อย GLH จดทะเบียนเพิ�มทุนดงักล่าวต่อ

กรมทะเบียนการคา้และธุรกจิที�ประเทศสิงคโปร์แลว้เมื�อวนัที� 27 มกราคม 2557 

 ณ วนัที� �1 ธนัวาคม ���� เงินลงทุนในบริษทัย่อย GLH ที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น

จาํนวนเงิน 17.70 ล้านเหรียญสิงคโปร์  (2556: เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น 

4.61 ลา้นเหรียญสิงคโปร์และ 13.09 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯซื�อหุ้นสามญัของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ("TNB")จาํนวน 5.65 ล้านหุ้น 

ที�ราคาหุ้นละ 111.46 บาท รวมเป็นเงินจ่ายซื�อทั�งสิ�น 629.7 ล้านบาท ณ วนัที� �1 ธันวาคม ����  

บริษทัฯถือหุ้นใน TNB ทั�งสิ�น 5.65 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที�จาํหน่ายแล้วทั�งหมด

ของ TNB 

Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริษทัย่อย 

ในเดือนพฤษภาคม ���� บริษทัย่อย GLH ทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่ GL Finance Plc. (“GLF”) จาํนวน 

2.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา มีกาํหนดจ่ายเงินคืนเมื�อทวงถามโดยไม่คิดดอกเบี� ย จากนั�นในวนัที� �� 

มิถุนายน 2556 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมตัิการเพิ�มทุนของ GLF จาํนวน

เงิน 3.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 96.49 ล้านบาท และมีมติอนุมตัิแปลงเงินให้กูย้ืม

ดงักล่าวเป็นเงินลงทุนพร้อมกบัจ่ายเงินเพิ�มทุนส่วนที�เหลือ บริษทัย่อย GLF จดทะเบียนเพิ�มทุน

ดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกจิที�ประเทศกมัพูชาแลว้เมื�อวนัที� 9 กรกฎาคม 2557  

เมื�อวนัที� 22 พฤษภาคม 2557 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมตัิเพิ�มทุนในหุ้น

สามญัของบริษทัย่อย GLF จาํนวน 15,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ100 ของหุ้นที�ออกจาํหน่ายทั�งหมด) 

ราคาตามมูลค่าตราไว ้200 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั�งสิ�น จาํนวนเงิน 3 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมตัิแปลงเงินให้กูย้ืมแก ่GLF จาํนวน 3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนดงักล่าวตามสัญญาแปลงหนี� เป็นทุน บริษทัย่อย GLF ไดร้ับอนุมตัิการจด

ทะเบียนเพิ�มทุนจากธนาคารแห่งชาติกมัพูชา เมื�อวนัที� � ตุลาคม 2557 อย่างไรกต็าม ปัจจุบนัอยู่

ระหวา่งดาํเนินการจดทะเบียนเพิ�มทุนกบักรมทะเบียนการค้าและธุรกิจ ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 

GLH คาดวา่ธุรกรรมเสร็จสิ�นในไตรมาสสองของปี 2558  

  



 ��

ณ วนัที� 31 ธันวาคม ���� บริษทัย่อย GLH ถือหุ้นในบริษทัย่อย GLF ทั�งสิ�น 16,500 หุ้น (คิดเป็น    

ร้อยละ ��� ของหุ้นที�จ ําหน่ายแล้วทั�งหมด) รวมเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น จ ํานวน 3.3 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวน 3.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั 

เมื�อวนัที� � กุมภาพนัธ์ ���� ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัย่อย GLH ไดม้ีมติจดัต ั�งบริษทั GL Leasing 

(Laos) Company Limited เป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศลาว โดยไดด้าํเนินการจดทะเบียน

จดัตั�งบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เมื�อวนัที� �� เมษายน ���7 ปัจจุบนัอยู่ระหวา่งการขอใบอนุญาต

การประกอบธุรกจิเกี�ยวกบัเช่าซื�อรถจกัรยานยนตใ์นประเทศลาว 

13. ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   สว่นปรับปรุง เครื�องตกแตง่     

   อาคารและ และเครื�องใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  

 ที�ดิน อาคาร สถานที�เชา่ สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งทาํ รวม 

ราคาทุน         

1 มกราคม 2556 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 - 138,262 

ซื�อเพิ�ม - - 6,938 4,298 4,900 5,014 - 21,150 

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย - - - (610) (582) (55) - (1,247) 

โอนออก - - - - - - (863) (863) 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย GLF - - - 906 1,671 2,910 863 6,350 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

- 

 

- 

 

7 

 

82 

 

150 

 

300 

 

- 

 

539 

31 ธนัวาคม 2556 35,983 45,553 13,154 25,203 18,569 25,729 - 164,191 

ซื�อเพิ�ม - - 1,510 4,010 11,745 5,703 20,340 43,308 

จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย - - (7) (2,045) (1,211) (484) - (3,747) 

โอนเขา้ (ออก) - - 10,219 2,364 5,068 44 (20,544) (2,849) 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย TNB - - - 10,865 3,971 - - 14,836 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

- 

 

- 

 

22 

 

47 

 

129 

 

100 

 

204 

 

502 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 45,553 24,898 40,444 38,271 31,092 - 216,241 

ค่าเสื�อมราคาสะสม         

1 มกราคม 2556 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 - 82,438 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี - 2,075 486 958 2,721 4,361 - 10,601 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับ         

   สว่นที�จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย - - - (610) (582) (34) - (1,226) 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย GLF - - - 142 612 621 - 1,375 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12 

 

52 

 

64 

 

- 

 

128 

31 ธนัวาคม 2556 - 39,770 5,406 19,128 13,561 15,451 - 93,316 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับปี - 354 1,438 3,034 6,640 5,702 - 17,168 

คา่เสื�อมราคาสาํหรับ         

   สว่นที�จาํหนา่ย/ตดัจาํหนา่ย - - (7) (2,023) (1,192) (444) - (3,666) 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย TNB - - - 6,476 2,112 - - 8,588 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 

   ที�เป็นเงินตราตา่งประเทศ 

 

- 

 

- 

 

1 

 

12 

 

132 

 

48 

 

- 

 

193 

31 ธนัวาคม 2557 - 40,124 6,838 26,627 21,253 20,757 - 115,599 

มลูค่าสุทธิตามบัญช ี         

31 ธนัวาคม 2556 35,983 5,783 7,748 6,075 5,008 10,278 - 70,875 

31 ธนัวาคม 2557 35,983 5,429 18,060 13,817 17,018 10,335 - 100,642 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี   

���� 17,168 

���� 10,601 
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 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วนปรับปรุง เครื� องตกแตง่    

   อาคารและ และเครื� องใช ้ คอมพิวเตอร์   

 ที�ดิน อาคาร สถานที�เชา่ สํานักงาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2556 35,983 45,553 6,209 20,527 12,430 17,560 138,262 

ซื�อเพิ�ม - - 6,794 3,447 3,401 579 14,221 

จําหน่าย - - - (610) (582) - (1,192) 

31 ธันวาคม 2556 35,983 45,553 13,003 23,364 15,249 18,139 151,291 

ซื�อเพิ�ม - - 1,385 1,413 5,608 2,503 10,909 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (7) (1,159) (1,135) (484) (2,785) 

31 ธันวาคม 2557 35,983 45,553 14,381 23,618 19,722 20,158 159,415 

ค่าเสื�อมราคาสะสม        

1 มกราคม 2556 - 37,695 4,920 18,626 10,758 10,439 82,438 

คา่เสื�อมราคาสําหรับปี - 2,075 476 827 2,197 3,453 9,028 

คา่เสื�อมราคาสําหรับ        

   ส่วนที�จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - - (610) (582) - (1,192) 

31 ธันวาคม 2556 - 39,770 5,396 18,843 12,373 13,892 90,274 

คา่เสื�อมราคาสําหรับปี - 354 1,273 1,367 3,464 2,987 9,445 

คา่เสื�อมราคาสําหรับ        

   ส่วนที�จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - - (7) (1,140) (1,134) (445) (2,726) 

31 ธันวาคม 2557 - 40,124 6,662 19,070 14,703 16,434 96,993 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี       

31 ธันวาคม 2556 ��,983 5,783 7,607 4,521 2,876 4,247 61,017 

31 ธันวาคม 2557 35,983 5,429 7,719 4,548 5,019 3,724 62,422 

ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี        

����       9,445 

����       9,028 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  และ 2556 บริษทัฯมีอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคาหมดแลว้แต่ยงั

ใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีกอ่นหักค่าเสื� อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 71.9 ลา้นบาท และ 32.9 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 70.7 ล้านบาท และ 32.9 ล้าน

บาท ตามลาํดบั) 

 บริษทัฯไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 31 ธันวาคม ���� จาํนวน 21.4 

ล้านบาท (2556: 21.4 ล้านบาท) ไปคํ�าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนั

การเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาวตามที�กล่าวในหมายเหตุ 17 และ 19 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
    (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

สัญญา 

สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 

 

สิทธิการเชา่ 

ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งพัฒนา 

เครือขา่ยตวัแทน

จําหน่าย 

ความสัมพนัธก์บั

ลูกคา้ รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - - - - - - - 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน - 582 - 1,290 - - 1,872 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย GLF 109,281 - - - - - 109,281 

โอนเขา้ - 863 - - - - 863 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น 

   เงินตราตา่งประเทศ 5,921 70 

 

- 48 

 

- 

 

- 6,039 

ณ วนัที� �� ธันวาคม 2556 115,202 1,515 - 1,338 - - 118,055 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน - 91 - 6,555 - - 6,646 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย TNB - 1,007 150 - 32,720 670 34,547 

ตดัจําหน่าย - - (150) - - - (150) 

โอนเขา้ (ออก) - 4,182 - (1,332) - - 2,850 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น 

   เงินตราตา่งประเทศ 524 90 

 

- (6) 

 

- 

 

- 608 

ณ วนัที� �� ธันวาคม 2557 115,726 6,885 - 6,555 32,720 670 162,556 

การตดัจําหน่าย        

ณ วนัที� 1 มกราคม 2556 - - - - - - - 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 9,246 179 - - - - 9,424 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย GLF 3,036 - - - - - 3,036 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น 

   เงินตราตา่งประเทศ 518 6 

 

- - 

 

- 

 

- 524 

ณ วนัที� �� ธันวาคม 2556 12,800 185 - - - - 12,985 

คา่ตดัจําหน่ายสําหรับปี 19,005 619 13 - 1,558 61 21,256 

เพิ�มขึ�นจากการซื�อบริษทัยอ่ย TNB - 284 90 - - - 374 

ตดัจําหน่าย - - (103) - - - (103) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินที�เป็น 

   เงินตราตา่งประเทศ 341 10 

 

- - 

 

- 

 

- 351 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 32,146 1,098 - - 1,558 61 34,863 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 255� 102,402 1,330 - 1,338 - - 105,070 

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 83,580 5,787 - 6,555 31,162 609 127,693 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟต์แวร์ระหวา่งพฒันา 

ราคาทุน  

ณ วันที� 1 มกราคม ���� - 

ซื�อเพิ�มระหวา่งปี - ราคาทุน 6,450 

ณ วันที� �� ธันวาคม 2557 6,450 

การตัดจําหน่าย  

ณ วันที� 1 มกราคม 2557 - 

ค่าตดัจาํหน่าย - 

ณ วันที� �� ธันวาคม 2557 - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วันที� �� ธันวาคม 2557 6,450 

สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งหนึ�งได้ทาํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      

5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมตัิอีกสองปี เวน้แต่ทั�งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์

อกัษรที�จะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบับริษทัตวัแทน

จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ยี�ห้อฮอนด้าแห่งหนึ�งในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาดงักล่าวระบุให้สิทธิ

พิเศษแกก่จิการที�เกี�ยวขอ้งกนัในการไดร้ับอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต์

ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม 2555 กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่าวแก่ GLF 

โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทาํสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกาในการที�กิจการที�เกี�ยวข้องกนัทาํหน้าที�เป็นตวัแทนติดต่อกบับริษทัตวัแทน

จาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยมีเงื�อนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถทาํยอดขายขั�นตํ�าต่อปีตามที�    

ตกลงไว ้กิจการที�เกี�ยวข้องกนัแห่งนั�นจะทาํการยึดเงินมัดจาํตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั�งแต่ปี      

2556 - 2561   

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.54 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกาซึ�งแสดงอยู่ในงบการเงินรวม (����: 3.12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

  



 ��

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนที�ได้มาในระหว่างปี 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�นไดม้าจากการรวมธุรกจิ เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย และความสัมพนัธ์กบัลูกค้า

ที�ไดม้ามีระยะเวลาการให้ประโยชนป์ระมาณ 10.5 ปี และ 5.5 ปี ตามลาํดบั  

1�. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้/ภาษีเงนิได้รอตัดบัญชี 

 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม ���� และ ���� สรุปไดด้งันี� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

  

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:    

ภาษเีงินไดน้ิติบุคคลสําหรับปี 41,533 104,060 46,288 102,803 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว 

 

(45,971) 

 

(39,351) (9,830) (40,004) 

ผลแตกต่างชั�วคราวจากการซื�อบริษทัยอ่ย GLF - (56) - - 

ผลแตกต่างชั�วคราวจากการซื�อบริษทัยอ่ย TNB 23,572 - - - 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 19,134 64,653 36,458 62,799 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษี

ที�ใชส้ําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� สามารถแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชกี่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคล 133,837 304,966 180,683 320,655 

 

อตัราภาษเีงินไดน้ิติบุคคล 

ร้อยละ 20 

และ 17 

ร้อยละ 20 

และ 17 ร้อยละ �� ร้อยละ �� 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษเีงินไดน้ิติบุคคลคูณอตัราภาษ ี 25,109 69,329 36,137 ��,131 

ผลกระทบทางภาษขีองค่าใชจ้่ายและรายไดท้ี� 

   ไม่สามารถนาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได้ 200 (2,827) 321 (1,332) 
  



 ��

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ผลแตกต่างชั�วคราวจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 

   ของสัญญาสิทธิพเิศษ (788) (1,849) - - 

ผลแตกต่างชั�วคราวจากการตีมูลค่ายตุิธรรม 

   ของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (324) - - - 

อื�นๆ (5,063) - - - 

รวมค่าใชจ้่ายภาษเีงินไดท้ี�แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 

   เบ็ดเสร็จ 19,134 64,653 36,458 62,799 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัที� 
�� ธนัวาคม ���� และ ���� ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ���� 2556 2557 2556 

สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัช ี     

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 115,621 80,083 88,714 80,083 

   ค่าเผื�อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,542 4,368 2,237 4,368 

   สํารองผลประโยชน์ของพนกังาน 1,276 831 1,276 831 

   ขาดทุนสะสมยกมา 12,213 - - - 

   อื�นๆ 2,734 - - - 

   ค่านายหนา้รอตดับญัช ี (17,085) (24,304) (17,085) (24,304) 

   ค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าตดัจาํหน่าย (1,317) - - - 

   เครือข่ายตวัแทนจาํหน่าย (6,232) - - - 

   ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (122) - - - 

   ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้กู ้ (2,339) - (2,339) - 

   ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะสั�น (1,995) - (1,995) - 

รวม 106,296 60,978 70,808 60,978 

หนี� สินภาษเีงินไดร้อตดับญัช ี     

   มูลค่ายตุิธรรมของสัญญาสิทธิพเิศษ - 653 - - 

รวม - 653 - - 

 จาํนวนหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีขา้งตน้ไดร้วมหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาํนวน 6.35 

ลา้นบาท จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ณ วนัที�รวมธุรกิจ ตามที�กล่าวใน

หมายเหตุ 2.2 

  



 ��

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ���� ���� ���� ���� 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน 67,266 48,995 60,485 48,995 

เงินมดัจาํ 93,740 80,863 1,445 709 

อื�น ๆ 1,339 770 1,075 770 

รวม 162,345 130,628 63,005 50,474 

1�. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี�ย งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ร้อยละต่อปี) ���� 2556 

เงินกูย้มืระยะสั�น 5.00 - 8.00 250,000 - 

เงินเบิกเกนิบญัช ี MOR  - 13,550 

รวม  250,000 13,550 

ในเดือนกรกฎาคม ����  บริษทัฯเขา้ทาํสัญญากูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งวงเงินรวม 1,424 

ล้านบาท เงินกูย้ืมด ังกล่าวมีอายุสามเดือนโดยคิดดอกเบี� ย MLR + ร้อยละ 1.25 ต่อปี โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื�อนาํเงินไปชาํระค่าหุ้นตามสัญญาซื�อขายหุ้นสามญัของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั และ

ชาํระหนี� เงินกูย้ืมของบริษทั ธนบรรณ จาํกดั ที�มีต่อผูข้ายตามที�กล่าวในหมายเหตุ �.� 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 255� เงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ�าประกนัโดยการโอน

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ ทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจ้งจากผู ้ให้กูข้องบริษทัฯและ

บริษทัย่อย และจาํนาํหุ้นทั�งหมดของบริษทัย่อย 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกนิบญัชีจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ�าประกนัโดยการโอน

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อ และการจดจาํนองที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างที�มีอยู่ในปัจจุบนัและที�จะมี

ขึ�นในภายหน้า และทะเบียนรถจกัรยานยนต์ตามหนงัสือแจ้งจากผู ้ให้กู ้บริษทัฯได้ชาํระคืนเงิน

เบิกเกนิบญัชีดงักล่าวแลว้ทั�งจาํนวนในระหวา่งปีปัจจุบนั 

  



 ��

1�. รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักบับุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที�ตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทั

ย่อยและบริษทัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

  นโยบายการ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 ���� ���� ���� ����  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      

รายไดด้อกผลเช่าซื�อ - - 126 �� ราคาตามสัญญา 

ดอกเบี�ยรับ - - 66,111 10,750 อตัราร้อยละ 7 ต่อปี 

เงินปันผลรับ - - - 10,000 ตามที�ประกาศจ่าย 

รายไดอ้ื�น - - 37,703 - ราคาตามสัญญา 

รายการธุรกิจกับกิจการที�เกี�ยวข้องกัน      

ดอกเบี�ยรับ 2,544 3,628 - 103 อตัราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี 

ดอกเบี�ยจ่าย 19 - - - อตัราร้อยละ 6 ต่อปี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งันี�   

รายชื�อบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

Group Lease Holding Pte. Ltd. บริษทัย่อย 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั บริษทัย่อย 
GL Finance Plc. บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทัย่อย) 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้น 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถ้ือหุ้น 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Devenco Management and Consulting Co., Ltd. กรรมการร่วมกนักบั GLF 
Tennis Federation of Combodia กรรมการของ GLF เป็นเลขาธิการสมาคม 

  

  



 ��

 ณ วนัที� �� ธันวาคม 2557 และ ���� บริษ ัทฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือที�มีสาระสําคญัของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชําระ  
บริษัทย่อย  
GL Finance Plc. - - 1,159 - 

รวม - - 1,159 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั� นและดอกเบี�ยค้างรับจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน  
บริษัทย่อย     
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 764,515 200,499 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 422,254 - 
GL Finance Plc. - - 3,397 3,383 
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 2,293 - - - 
Devenco Management and     
 Consulting Co., Ltd. 31,083 51,341 - - 
Tennis Federation of     
 Cambodia 5,049 3,821 - - 

รวม 38,425 55,162 1,190,166 203,882 

     
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น     
บริษัทย่อย     
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - 297 - 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 7,569 - 

รวม - - 7,866 - 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - บริษัทย่อย    
Group Lease Holding Pte. Ltd. - - - 330,815 

รวม - - - 330,815 

 
เงินมัดจํา - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (แสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น) 
A.P.F. Group Co., Ltd. 70,217 65,627 - - 

รวม 70,217 65,627 - - 

     



 ��

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินกู้ยืมระยะสั� นและดอกเบี�ยค้างจ่าย     
   แก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน     
A.P.F. Group Co., Ltd. 19,797 - - - 

รวม 19,797 - - - 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย     
บริษัทย่อย     
GL Finance Plc. - - 1,057 - 

รวม - - 1,057 - 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เงินมดัจาํที�แสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นในงบการเงิน

รวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 70.2 ล้านบาท เป็นเงินมดัจาํของ GLH ที�วางเป็นหลกัประกนักบักิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อช่วยในการเตรียมการออกหุ้นกูก้บัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�งในระหวา่งไตรมาสหนึ�งปี 

2558 ต่อมา GLH ยกเลิกการออกหุ้นกูด้งักล่าวแล้วส่งผลให้กิจการที�เกี�ยวข้องกนัได้คืนเงินมดัจาํ

ดงักล่าวให้กบั GLH ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2558 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 เงินมดัจาํดงักล่าวที�แสดงเป็นส่วนหนึ�งของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�นในงบ

การเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นเงินมดัจาํของ GLH ที�วางเป็น

หลกัประกนักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพื�อช่วยในการเตรียมการกูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ใน

ระหวา่งปีปัจจุบนั GLH ยกเลิกการกูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ส่งผลให้กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัไดค้ืนเงินมดัจาํ

ดงักล่าวให้กบั GLH ในเดือนมกราคม 2557 

 รายการเคลื�อนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับแกก่จิการที�เกี�ยวข้องกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันี�  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกตา่ง ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�    จากการ ณ วนัที�  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี กาํไรจากอตัรา แปลงคา่ �� ธันวาคม 

 2557 เพิ�มขึ�น ลดลง แลกเปลี�ยน งบการเงิน 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนั    

กรรมการของบริษทัยอ่ย - 2,264 - - 29 2,293 

Devenco Management and  

   Consulting Co., Ltd.  51,341 2,216 (22,661) 

 

23 

 

164 31,083 

Tennis Federation of Cambodia 3,821 1,370 (162) - 20 5,049 

รวม 55,162 5,850 (22,823) 23 213 38,425 
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 เงินให้กูย้ืมระยะสั� นดงักล่าวให้กูย้ืมโดยบริษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็นเงินกูย้ืมที�ไม่มี

หลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบี�ยจากตน้ทุนเงินกูข้องผูใ้ห้กูบ้วกร้อยละ 6.75 - 7.50 ต่อปี (2556: 6.75 

- 7.50 ต่อปี) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�   กาํไร ณ วนัที�  

 1 มกราคม ในระหว่างปี จากอตัรา �� ธันวาคม 

 2557 เพิ�มขึ�น ลดลง แลกเปลี�ยน 2557 

เงินให้กู้ยืมระยะสั� นและดอกเบี�ยค้างรับแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน    

Group Lease Holding Pte. Ltd. 200,499 564,016 - - 764,515 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - 903,778 (481,524) - 422,254 

GL Finance Plc. 3,383 227 (228) 15 3,397 

รวม 203,882 1,468,021 (481,752) 15 1,190,166 

 เงินให้กูย้ืมระยะสั�นแกบ่ริษทัย่อยดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมที�ไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบี� ย    

ร้อยละ 7.00 - 11.00 ต่อปี (2556: 7.00 ต่อปี) 

 รายการเคลื�อนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั� นและดอกเบี� ยค้างจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัในระหว่างปี

ปัจจุบนัแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ผลแตกตา่ง ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที�   กาํไร (ขาดทุน)  จากการ ณ วนัที�  

 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา แปลงคา่ �� ธันวาคม 

 2557 เพิ�มขึ�น ลดลง แลกเปลี�ยน งบการเงิน 2557 

เงินกู้ยืมระยะสั�นและดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่กจิการที�เกี�ยวข้องกัน    

A.P.F. Group Co., Ltd. - 19,797 - - - 19,797 

รวม - 19,797 - - - 19,797 

 เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมที�ไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 6.00 ต่อปี 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชน์

พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ���� ���� ���� ���� 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 39,373 37,386 37,490 37,386 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 932 1,076 932 1,076 

รวม 40,305 38,462 38,422 38,462 

ใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 

 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2555 บริษทัฯได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-WD) ให้แก่

กรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 16 ท่าน จาํนวน 255,500 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.55 ของจาํนวน

ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 บริษทัฯได้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-W2) ให้แก ่                   

ผูถ้ือหุ้นเดิมที�เป็นกรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 5 ท่าน จาํนวน 18,731 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.04 

ของจาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

เมื�อวนัที� 2 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญั (GL-W3) ให้แก่ ผู ้ถือหุ้น

เดิมที�เป็นกรรมการและผู ้บริหารจาํนวน 9 ท่าน จาํนวน 731,151 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ

จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัทั�งหมดที�ออกในครั� งน ั�น 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั (GL-WD และ GL-

W3) ซึ� งบริษทัฯได้ออกให้แก่กรรมการและผู ้บริหารปัจจุบ ันเป็นจํานวน 219,500  หน่วย และ 

731,151 หน่วย ตามลาํดบั 
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1�. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้ืมระยะยาวซึ�งบริษทัฯไดร้ับจากสถาบนัการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงันี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบี� ยต่อปี เงื�อนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 ���� 2556   

สญัญาเงินกูล้งวนัที� 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเชื�อที� 1 2,384,890 2,184,260 อตัราร้อยละ MLR - �.� ต่อปี ผ่อนชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนที�

เท่ากนัรวมท ั�งหมดสามสิบงวด โดย
เริ�มชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบี�ย
ครั� งแรกหลงัจากวนัที�เบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเชื�อ 

สญัญาเงินกูล้งวนัที� 21 มิถุนายน 2556    
วงเงินสินเชื�อที� 1 233,110 433,270 อตัราดอกเบี� ย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนที�
เท่ากนัรวมท ั�งหมดสามสิบงวด โดย
เริ�มชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบี�ย
ครั� งแรกหลงัจากวนัที�เบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเชื�อ 
สญัญาเงินกูล้งวนัที� 17 กนัยายน 2556    
วงเงินสินเชื�อที� 1 279,830 479,990 อตัราดอกเบี� ย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนที�
เท่ากนัรวมท ั�งหมดสามสิบงวด โดย
เริ�มชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบี�ย
ครั� งแรกหลงัจากวนัที�เบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเชื�อ 
สญัญาเงินกูล้งวนัที� 26 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเชื�อที� 1 972,000 - อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผ่อนชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนที�

เท่ากนัรวมท ั�งหมดสิบแปดงวด โดย
เริ�มชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบี�ย
ครั� งที�สองหลงัจากวนัที�เบิกเงินกู ้

     ตามวงเงินสินเชื�อ 
หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
            รอตดัจ่าย (9,974) -   

รวม 3,859,856 3,097,520   
หัก: ส่วนที� ถึงกาํหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี (2,547,809) (1,808,590) 
  

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิ 1,312,047 1,288,930   
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การเปลี�ยนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2557 3,097,520 

บวก: กูเ้พิ�ม 2,794,000 

หัก: จ่ายคืนเงินกู ้ (2,021,690) 

        ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (9,974) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 3,859,856 

 เมื�อวนัที� 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ�งเพื�อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้สัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2555 ถึงไตรมาสหนึ�ง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ�มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์แห่ง

หนึ�งตามสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัที� 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2,500 ล้านบาทโดยมีวตัถุประสงค์

เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 

 เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งเพื�อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้สัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ย บริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื�อแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ �.00 ต่อปี 

 เมื�อวนัที� 17 กนัยายน 2556 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งเพื�อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้สัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯเพื�อป้องกนัความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ย บริษทัฯ

ไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยของเงินกูย้ืมดงักล่าวเพื�อแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยลอยตวัเป็น

อตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 6.00 ต่อปี 

 เมื�อวนัที� 26 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ�งเพื�อขอ

วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 972 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้สัญญา

เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกจิของบริษทัฯ 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯตอ้งปฏิบตัิตามเงื�อนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน

การถือหุ้นของผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 

การดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อที�คา้งชาํระมากกวา่ 3 เดือนขึ�นไปต่อลูกหนี� เช่าซื�อทั�งหมด การ

ดาํรงอตัราส่วนของลูกหนี� เช่าซื�อต่อหนี� เงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพย์หรือสิทธิในรายได้ และใน

กรณีกอ่หนี�ใหม่ กลุ่มเจ้าหนี� ปัจจุบนัต้องมีเงื�อนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ด้อยกว่าวงเงิน

สินเชื�อที�บริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ�าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื�อและการ     

จดจาํนองที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างที�มีอยู่ในขณะนี�  และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียน

รถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์

 ณ วนัที� �1 ธนัวาคม ���� บริษทัฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท้ี�ยงัมิได้เบิกใช้ จาํนวน 

115.1 ลา้นบาท (����: 315.7 ลา้นบาท) 

20. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูช้นิดระบุชื�อผู ้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกนับางส่วน และมีผู ้แทนผู ้ถือหุ้นกู ้ซึ� งมี

รายละเอียดดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบี� ย อายุ ครบกาํหนด ���� ���� 

หุน้กูค้รั� งที� 1/2557 ตามรายละเอียดในตารางดา้นล่าง 3 ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 500,000 - 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย   (11,697) - 

หุน้กู ้- สุทธิ   488,303 - 

 รายละเอียดของหุ้นกูม้ีดงันี�  

 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและมีประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ครั� งที� 1/2557    ครบ

กาํหนดไถ่ถอนปี 2560  

ชื�อของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จาํกดั (มหาชน) 

 ครั� งที� 1/2557  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 

จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท  

อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัที�ออกหุน้กู ้ 

วนัที�ออกหุน้กู ้ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 

อตัราดอกเบี�ย ตั�งแต่วนัที� �� สิงหาคม ���� ถึงวนัที� �� กนัยายน ���� อตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.�� ต่อปี 

 ตั�งแต่วนัที� �� กนัยายน ���� ไปจนครบกาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบี�ยร้อยละ �.�� ต่อปี  

  



 ��

ระยะเวลาการชาํระดอกเบี�ย ชาํระปีละ 2 ครั� ง ในวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ และวนัที� 27 สิงหาคมของทุกปี 

 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบี�ยครั�งแรกวนัที� 27 สิงหาคม 2557  

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัที� 27 กมุภาพนัธ์ 2560 

เงื�อนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหนี�สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหนี� เช่าซื�อ 

 และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอน 

 ทรัพยสิ์น 

การคํ� าประกนั คํ� าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหนึ�ง ตามที�กล่าวในหมายเหตุ 30.4 

�1. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึ� งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงาน

แสดงไดด้งันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกจิการ 

 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 4,157 2,774 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  630 1,081 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 182 117 

ผลประโยชนท์ี�จ่ายในระหวา่งปี (747) (360) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยั 2,157 545 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายปี 6,379 4,157 
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 ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงันี�   

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม / งบการเงิน   

เฉพาะกจิการ 

 2557 2556 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  630 1,081 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 182 117 

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 

   ประกนัภยัที�รับรู้ในปี  2,157 545 

รวมค่าใชจ้่ายที�รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 2,969 1,743 

ค่าใชจ้่ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของ 

   กาํไรหรือขาดทุน: 

  

ค่าใชจ้่ายในการบริการและการบริหาร 2,969 1,743 

 สมมติฐานที�สําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม / งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.6 4.4 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต (ขึ�นกบัช่วงอายุ) 7.0 7.0 

อตัราการเปลี�ยนแปลงในจาํนวนพนกังาน ��.�� 15.88 
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 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชนส์ําหรับปีปัจจุบนัและสี�ปียอ้นหลงัแสดงไดด้งันี�  

  (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์

การปรับปรุงตามประสบการณ์ที�เกดิ

จากหนี� สินโครงการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน         

เฉพาะกจิการ 

งบการเงินรวม / งบการเงิน           

เฉพาะกจิการ 

ปี 2557 6,379 1,912 

ปี 2556 4,157 510 

ปี 2555 2,774 (104) 

ปี 2554 1,735 (1,127) 

ปี 2553 3,519 - 

��. หุ้นสามญัซื�อคนื 

 โครงการซื�อหุ้นคนืเพื�อบริหารทางการเงิน 

 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 ที�ประชุมสามญัประจาํปีผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมตัิโครงการซื�อหุ้น

คืนเพื�อบริหารทางการเงิน อย่างไรกต็าม บริษทัฯไม่มีการซื�อคืนหุ้นสามญัในระหว่างช่วงระยะเวลา

ดงักล่าวและไม่มีหุ้นซื�อคืนคงเหลือ ณ วนัที� �� ธนัวาคม 2557 

 เมื�อวนัที� 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดด้าํเนินการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ �� กบักระทรวงพาณิชย ์

เพื�อให้บริษทัฯสามารถซื�อหุ้นคืนได ้

��. ทุนเรือนหุ้น 

2�.1 มติที�ประชุมสามญัสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น 

 เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ที�ประชุมสามญัประจาํปีผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมตัิเรื� องต่างๆที�

สําคญัดงันี�  

1) อนุมตัิการจดัสรรสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานปี ����โดยมี

รายละเอียดดงันี�  

- จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายในอตัราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจาํนวน ��.�� 

ลา้นบาท 
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- จ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถ้ือหุ้นของบริษทัฯคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน ���.�� ล้านบาท ทั�งนี� ใน

ระหวา่งปี 2556 บริษทัฯไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่ ้ถือหุ้นไปแล้วโดยจ่ายปันผลเป็น

เงินสดเป็นจาํนวนรวมประมาณ ���.�� ล้านบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ �.�� บาท ซึ� งได้จ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวไปเมื�อวนัที� �� สิงหาคม 2556 ดงันั�นคงเหลือ �.���� - �.���� บาท

ต่อหุ้น ที�จะจ่ายให้แกผู่ถ้ือหุ้นครั� งนี�  คิดเป็นจาํนวน ��.�� ลา้นบาท บริษทัฯกาํหนดจ่ายเงินปัน

ผลดงักล่าวในวนัที� �� พฤษภาคม 2557 

2) อนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯขอ้ �� เพื�อให้บริษทัฯสามารถซื�อหุ้นคืนได ้

3) รับทราบโครงการซื�อหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดงันี�  

- กาํหนดระยะเวลาโครงการซื�อหุ้นคืนเพื�อบริหารทางการเงินภายหลงัจากที�ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ

อนุมตัิการแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัฯ ให้สามารถซื�อหุ้นคืนได ้

- วงเงินสูงสุดที�จะใชใ้นการซื�อหุ้นคืน 330 ลา้นบาท 

- จาํนวนหุ้นที�จะซื�อคืน 51,252,115 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

ของหุ้นสามญัที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด 

- บริษทัฯซื�อหุ้นดงักล่าวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเสนอซื�อจากผู ้ถือหุ้นเป็นการ

ทั�วไป ราคาหุ้นที�ซื�อคืนแต่ละครั� งตอ้งไม่เกนิร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี�ย 5 วนัทาํการ

กอ่นวนัทาํการซื�อแต่ละครั� ง 

- ระยะเวลาจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืนนั�น ทางคณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาวิธีจาํหน่ายหุ้นอีกครั� ง

ภายหลงัเสร็จสิ� นโครงการซื�อคืน (ภายหลงั 6 เดือนนบัแต่วนัที�ซื� อหุ้นคืนเสร็จสิ�นแต่ต้อง          

ไม่เกนิ 3 ปี) บริษทัฯจะกาํหนดราคาจาํหน่ายหุ้นที�ซื�อคืนตอ้งไม่ต ํ�ากว่า 85% ของราคาปิดเฉลี�ย 

5 วนัทาํการกอ่นวนัทาํการขายแต่ละครั� ง 

- หุ้นที�บริษทัฯซื�อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล 

��.� การเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญั

จาํนวนรวม 180.6 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี�  

 จาํนวนใบสาํคญั    

 แสดงสิทธิ จาํนวนหุ้นสามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (ลา้นบาท) 

GL-W� 5,159,075 61,062,674 2.95708 180.6 

ณ วนัที�  �� ธันวาคม 255� บริษ ัทฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจํานวนเงินรวม 1,084.3 ล้านบาท                         

(����: 933.7 ลา้นบาท) 



 ��

�3.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมีการเปลี�ยนแปลงดงันี�  

    ส่วนเกนิมูลค่า 

  จาํนวนหุ้น ทุนชาํระแลว้ หุ้นสามญั 

  (พนัหุ้น) (พนับาท) (พนับาท) 

หุ้นสามญัที�ออกและชาํระแลว้    

ณ วนัตน้ปี 1,024,707 512,353 933,680 

เพิ�มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 61,063 30,532 150,552 

โอนใบสาํคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัเป็นส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้นสามญั 

 

- 

 

- 

 

22 

ณ วนัสิ�นปี 1,085,770 542,885 1,084,254 

24. ใบสําคญัแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิซื�อหุ้นสามญัซึ� งออกโดยบริษทัฯมี

รายละเอียดดงันี�  

ประเภท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 

ออกให้แก ่ 

วนัที�ออก 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคัญ 

แสดงสิทธิที�ออกในครั� งแรก ราคาเสนอขาย 

อายุใบสาํคัญ

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ตอ่ � หุ้นสามัญ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 

ตอ่ � หนว่ยใบสําคญัแสดงสิทธิ 

GL-W2 ผูถ้ือหุน้เดิม 1 พฤศจิกายน 2555 22,775,694 หนว่ย 0.10 บาท 2 ปี 2.95708 บาท 11.8360 หุ้นสามัญ 

GL-W3 ผูถ้ือหุน้เดิม 2 ธันวาคม 2556 332,783,154 หนว่ย - 2 ปี 10 บาท 1 หุ้นสามัญ 

GL-WD กรรมการและพนักงาน 15 พฤษภาคม 2555 1,000,000 หนว่ย - � ปี 1.65766 บาท 11.8360 หุ้นสามัญ 

 จาํนวนใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปลี�ยนแปลงดงันี� 

ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัที�  สิทธิที�มีการใชสิ้ทธิ สิทธิที�หมดอาย/ุยกเลิก สิทธิคงเหลือ ณ วนัที� 

แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2557 ในระหว่างปี ในระหว่างปี �� ธนัวาคม ���� 

GL-W2 5,356,893 (5,130,675) (226,218) - 
GL-W3 332,783,154 - - 332,783,154 
GL-WD 872,400 - (64,100) 808,300 

 เมื�อวนัที� 1 พฤศจิกายน 2557 คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัที�ออกให้ผู ้ถือหุ้นเดิม 

(GL-W2) จาํนวน 226,218 หน่วย ซึ� งไม่มีผู ้มาใช้สิทธิและได้หมดอายุลง บริษทัฯได้โอนมูลค่า

คงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวจาํนวน 0.02 ล้านบาท เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 บริษทัฯไดย้กเลิกการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัฯที�จดัสรรให้แก่กรรมการ

และพนกังานของบริษทัฯ (GL-WD) ซึ� งมียอดสะสมจนถึงวนัที� �� ธันวาคม 255� จาํนวน 200,700 

หน่วย เนื�องจากพนกังานผูไ้ดร้ับใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวลาออก ซึ� งไม่เป็นตามเงื�อนไขของการ

ไดร้ับใบสําคญัแสดงสิทธิขา้งตน้ 



 ��

 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2555 ที�ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัฯไดม้ีอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดง

สิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัจาํนวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพื�อจดัสรรแกก่รรมการและพนกังานของ

บริษทัฯ ในราคาเสนอขายศูนยบ์าทต่อหน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นบัตั�งแต่วนัออกใบสําคญั

แสดงสิทธิ โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิหลงัปรับคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื�อหุ้นสามญัใหม่

ได ้1�.���� หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ �.����� บาทต่อ 1 หุ้นสามญั มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิ

ซื�อหุ้นแต่ละสิทธิที�ออกเท่ากบั 4.08 บาท คาํนวณโดยใช้แบบจาํลองการกาํหนดราคาสิทธิตาม

แบบจาํลองของ Black-Scholes Merton ขอ้มูลนาํเขา้แบบจาํลอง ไดแ้ก ่ราคาหุ้น ณ วนัที�กาํหนดราคา 

ซึ� งเท่ากบั 24.9 บาท ราคาใช้สิทธิเท่ากบั 19.62 บาท ความผนัผวนที�คาดหวงัร้อยละ 32.85 ความ

คาดหวงัอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 8.62 อายุสัญญา 3 ปี และอตัราดอกเบี� ยปลอดความเสี� ยง       

ร้อยละ 3.44  

 การจ่ายปันผลหุ้นสามญัและการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัในปี ���� ไม่ได้เป็นการปรับปรุง

เงื�อนไขหรือขอ้ตกลงของโครงการ จึงไม่ส่งผลให้เกดิการเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื�อ

หุ้น GL-WD 

 ในระหวา่งปีสิ�นสุดวนัที� �� ธันวาคม 2557 บริษทัฯบนัทึกค่าใช้จ่ายสําหรับโครงการ GL-WD เป็น

จาํนวน 1.36 ลา้นบาท ซึ�งรวมอยู่ในค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัพนกังาน (2556: �.�� ลา้นบาท) 

25. เงนิปันผล/หุ้นปันผล 

 เงินปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2557 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมตัิโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลคงเหลือจากผลการ

ดาํเนินงานปี ���6              

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น        

 เมื�อวนัที� 30 เมษายน 2557 

 

56,897 

 

0.0568 

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผล 

    สาํหรับปี ���� 

  

56,897 

 

0.0568 

 เงินปันผลและหุ้นปันผลที�ประกาศจ่ายในปี 2556 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมตัิโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหวา่งกาลคงเหลือ

จากผลการดาํเนินงาน

ระหวา่ง วนัที� � มกราคม 

���� ถงึ �� กนัยายน ���� 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 12 มีนาคม 2556 

 

 

 

69,532 

 

 

 

1.00 
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เงินปันผล/หุ้นปันผล อนุมตัิโดย ปันผลจ่าย ปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลคงเหลือจากผล             

การดาํเนินงานปี ����  

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น        

 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 

 

8,036 

 

0.10 

หุ้นปันผลประจาํปี ����            

การดาํเนินงานปี ����  

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น        

 เมื�อวนัที� 26 เมษายน 2556 

 

72,321 

 

0.92 

เงินปันผลประกาศจ่ายจาก 

    กาํไรสาํหรับครึ� งปีแรก 

ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

เมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2556 

 

109,480 

 

0.11 

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผล 

    สาํหรับปี ���� 

  

259,369 

 

2.13 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญตัิของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี      

หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองนี�จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ้่ายที�สําคญัดงัต่อไปนี�  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 ���� ���� ���� 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื�นของพนกังาน 297,125 181,166 216,952 166,646 

ค่าบริการทาํสัญญา 38,851 40,904 37,531 40,825 

ค่าใชจ้่ายในการติดตามหนี�  24,426 21,136 22,854 21,136 

ค่าเสื�อมราคา 17,168 10,601 9,445 9,028 

ค่าตดัจาํหน่าย 21,256 9,425 - - 

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 5,526 7,785 2,652 7,785 

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 7,216 4,816 2,998 2,427 

 

  



 ��

28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหวา่งปี  

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีที�เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�ออกอยู่ในระหว่างปี

ตามที�กล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของหุ้นสามญัที�บริษทัฯอาจต้องออกเพื�อแปลงหุ้น

สามญัเทียบเท่าปรับลดทั�งสิ�นให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดม้ีการแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัต้นปี

หรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสําหรับปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรสําหรับปี 114,704 240,313 1,052,988 953,579 0.109 0.252 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W2 - - 17,059 91,829   

  GL-WC - - - 771   

  GL-WD - - 7,322 9,241   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

    กําไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซื� อ       

       หุน้สามญั 114,704 240,313 1,077,369 1,055,420 0.106 0.228 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  

 กาํไรสําหรับปี ถวัเฉลี�ยถว่งนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน       

 กาํไรสําหรับปี 144,225 257,856 1,052,988 953,579 0.137 0.270 

ผลกระทบของหุ้นสามัญ       

 เทียบเท่าปรับลด       

  GL-W2 - - 17,059 91,829   

  GL-WC - - - 771   

  GL-WD - - 7,322 9,241   

กําไรต่อหุ้นปรับลด       

    กําไรที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

       สมมติว่ามีการใชสิ้ทธิซื� อ       

       หุน้สามญั 144,225 257,856 1,077,369 1,055,420 0.134 0.244 

 อย่างไรกต็าม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามัญ   

(GL-W�) ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 24 สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ 2556 เนื�องจาก

ราคาใชสิ้ทธิรวมกบัมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื�อหุ้นสามญัมีราคาสูงกว่า

ราคาตลาดถวัเฉลี�ยของหุ้นสามญัของบริษทัฯ 

29. กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี� ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญตัิกองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. ���� โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 

ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จาํกดั และ

จะจ่ายให้แก่พนักง านเมื�อพนักงานนั� นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษ ัทฯ               

ในระหวา่งปี 2557 และ 2556 บริษทัฯไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 5.3 ล้านบาท และ 2.6 

ลา้นบาท ตามลาํดบั  

30. ภาระผูกพนั  

30.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 14.26 ล้านบาท ที�เกี�ยวข้องกบัการ

จดัซื�อระบบคอมพิวเตอร์ (2556: 16.55 ลา้นบาท) 
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��.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวข้องกบัการเช่าที�ดินและพื�นที�ในอาคาร 

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานที�บอกเลิกไม่ได ้

ดงันี�  

 งบการเงินรวม 

 ���� ���� 

  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน � ปี 10,342 14 3,586 11 

 มากกวา่ � ปี แต่ไม่เกนิ � ปี 9,291 - 2,075 - 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ���� ���� 

  พนัเหรียญ  พนัเหรียญ 

 พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน � ปี 7,644   14 3,586 11 

 มากกวา่ � ปี แต่ไม่เกนิ � ปี 6,769 -  2,075 - 

30.3 ภาระผูกพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการ 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระที�ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมที�ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ

ให้กบับุคคลที�เป็นพนกังานของกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.10 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 

0.50 ลา้นเยน และ 0.70 ลา้นบาทต่อเดือน (2556: 0.04 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน 0.20 ล้าน

เยน และ 0.90 ลา้นบาทต่อเดือน) 

30.4 การคํ�าประกนั 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหนงัสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่

เป็นจาํนวน 300 ลา้นบาท ซึ�งเกี�ยวเนื�องกบัการคํ�าประกนัหุ้นกู ้และจาํนวน 0.3 ลา้นบาท ซึ� งเกี�ยวเนื�อง

กบัการคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย ์(2556: 0.3 ลา้นบาท)  
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��. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที�นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯที�ผู ้มีอาํนาจตดัสินใจ

สูงสุดดา้นการดาํเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร

ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั�งนี� ผู ้มีอาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

 เพื�อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 2 ส่วนงาน 

 ส่วนงานธุรกจิให้บริการสินเชื�อเช่าซื�อรถจกัรยานยนต ์

 ส่วนงานธุรกจิบริการที�ปรึกษาดา้นการเงิน และจดัการเงินลงทุนอื�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื� อ

วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเกี�ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตัิงาน บริษทัฯ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมซึ�งวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ

สินทรัพยร์วมในงบการเงิน 

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี

สําหรับรายการธุรกจิกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได ้กาํไร และสินทรัพยร์วม/หนี� สินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี

สิ�นสุดวนัที� �� ธนัวาคม ���� และ ���� มีดงัต่อไปนี�   

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557  

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการที�ปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ให้บริการสินเชื�อเชา่ซื�อ ดา้นการเงิน ที�รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อ 1,666,739 - 1,666,739 - 1,666,739 

รายไดอ้ื�น 165,160 40,175 205,335 - 205,335 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 105,030 51,063 156,093 (156,093) - 

รวมรายได ้ 1,936,929 91,238 2,028,167 (156,093) 1,872,074 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (316,620) (29,333) (345,953) 95,535 (250,418) 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (18,340) - (18,340) (20,084) (38,424) 

หนี� สูญและหนี� สงสัยจะสูญ (494,857) - (494,857) - (494,857) 

ขาดทุนจากการจาํหนา่ยทรัพยสิ์นรอการขาย (431,820) - (431,820) - (431,820) 

  



 ��

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2557  

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการที�ปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ให้บริการสินเชื�อเชา่ซื�อ ดา้นการเงิน ที�รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

คา่ใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (528,789) (48,998) (577,787) 55,070 (522,717) 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงินได ้ (24,049) 3,803 (20,246) 1,112 (19,134) 

กําไรของส่วนงาน 122,454 16,710 139,164 (24,460) 114,704 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

การเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที�ไม่

รวมเครื�องมือทางการเงนิและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี  

 

 

46,806 

 

 

5,339 

 

 

52,145 

 

 

60,857 

 

 

113,002 

หนี �สินรวมของส่วนงาน 2,222 - 2,222 - 2,222 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 255� 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  

 ส่วนงานธุรกิจ บริการที�ปรึกษา รวมส่วนงาน และตดัรายการ  

 ให้บริการสินเชื�อเชา่ซื�อ ดา้นการเงิน ที�รายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดด้อกผลเชา่ซื�อ 1,258,280 - 1,258,280 - 1,258,280 

รายไดอ้ื�น 173,531 39,729 213,260 - 213,260 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 20,778 5,733 26,511 (26,511) - 

รวมรายได ้ 1,452,589 45,462 1,498,051 (26,511) 1,471,540 

คา่ใชจ้่ายทางการเงิน (151,576) (10,565) (162,141) 16,433 (145,708) 

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย (11,042) - (11,042) (8,983) (20,025) 

หนี� สูญและหนี� สงสัยจะสูญ (343,635) - (343,635) - (343,635) 

ขาดทุนจากการจาํหนา่ยทรัพยสิ์นรอการขาย (314,387) - (314,387) - (314,387) 

คา่ใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (330,314) (5,863) (336,177) (6,642) (342,819) 

คา่ใชจ้่ายภาษเีงินได ้ (62,888) (3,614) (66,502) 1,849 (64,653) 

กําไรของส่วนงาน 238,747 25,420 264,167 (23,854) 240,313 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      

การเพิ�มขึ �นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที�ไม่

รวมเครื�องมือทางการเงนิและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี  

 

 

127,800 

 

 

69,187 

 

 

196,987 

 

 

47,682 

 

 

244,669 

หนี �สินรวมของส่วนงาน 1,383 - 1,383 - 1,383 
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามสถานที�ต ั�งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

  2557  2556 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก   

ประเทศไทย 1,704,426 1,420,887 

ประเทศกมัพูชา 127,473 10,925 

ประเทศสิงคโปร ์ 40,175 39,729 

รวม 1,872,074 1,471,541 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวยีน (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงินและ
สินทรัพยภ์าษเีงินไดร้อตดับญัชี) 

 

ประเทศไทย 154,351 61,727 

ประเทศกมัพูชา 184,618 169,579 

ประเทศสิงคโปร ์ 74,526 69,187 

รวม 413,495 300,493 

32. เครื�องมอืทางการเงนิ 

32.1 นโยบายการบริหารความเสี�ยง 

 เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 

107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ เงินให้กูย้ืมระยะสั� น เงินฝาก

ประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั ลูกหนี�และเงินให้กูย้ืมแกพ่นกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� น

จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกบัเครื�องมือ

ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี�ยงดงันี�  

ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและขาย

ผ่อนชาํระ ลูกหนี� สินเชื�อเงินสด และเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี� ยงนี� โดยการกาํหนดให้มี

นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม นอกจากนี�  การให้สินเชื�อของบริษทัฯไม่มีการ

กระจุกตวัเนื�องจากบริษทัฯมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย ดงันั�นบริษทัฯจึง    

ไม่คาดวา่จะไดร้ับความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อนอกจากจาํนวนค่าเผื�อหนี�สงสัย

จะสูญที�บนัทึกไวแ้ลว้ในบญัชี 

  



 ��

 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย 

 บริษทัฯมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี� ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหนี�ตาม

สัญญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ เงินฝากประจาํที�มีภาระคํ�าประกนั เงินให้กูย้ืม ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืม

แก่พนกังาน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั� นจากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวที�มี

ดอกเบี�ย อย่างไรกต็าม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�น

ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที�ซึ�งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ยของบริษทัฯจึงอยู่ในระดบัตํ�า 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบี�ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตาม

วนัที�ครบกาํหนด หรือวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี� ยใหม่

ถึงกอ่น) ไดด้งันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี� ยคงที� อตัราดอกเบี� ย   

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  

 � ปี ถึง � ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี� ย รวม 

      

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.28 306.17 357.45 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ - สุทธิ 3,163.95 2,922.44 - - 6,086.39 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ 24.78 - - - 24.78 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 38.42 - - - 38.42 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน - - - 0.45 0.45 

 3,227.47 2,922.44 51.28 306.62 6,507.81 

หนี�สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 250.00 - 250.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 9.08 9.08 

เงินกูย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที�

เกี�ยวขอ้งกนั 19.80 - - - 19.80 

เงินกูย้ืมระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 

หุน้กู ้ - 488.30 - - 488.30 

 415.60 603.30 3,599.06 9.08 4,627.04 

  



 ��

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���6 

 อตัราดอกเบี� ยคงที� อตัราดอกเบี� ย   

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  

 � ปี ถึง � ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี� ย รวม 

      

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 7.63 312.91 320.54 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ - สุทธิ 2,208.37 2,323.22 - - 4,531.59 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับ 23.37 - - - 23.37 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 55.16 - - - 55.16 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน - - - 0.24 0.24 

 2,287.22 2,323.22 7.63 313.15 4,931.22 

หนี�สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 13.55 - 13.55 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 4.32 4.32 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 3,097.52 - 3,097.52 

 - - 3,111.07 4.32 3,115.39 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� 

 อตัราดอกเบี� ยคงที� อตัราดอกเบี� ย 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  

  � ปี ถึง � ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี� ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.31 70.85 71.16 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ - สุทธิ 2,330.50 2,202.28 - - 4,532.78 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,190.17 - - - 1,190.17 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน - - - 0.20 0.20 

 3,520.99 2,202.28 0.31 71.05 5,794.63 

หนี�สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 250.00 - 250.00 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 6.35 6.35 

เงินกูย้ืมระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86 

หุน้กู ้ - 488.30 - - 488.30 

 395.80 603.30 3,599.06 6.35 4,604.51 



 ��

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���6 

 อตัราดอกเบี� ยคงที� อตัราดอกเบี� ย 

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ�นลง ไม่มี  

 � ปี ถึง � ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบี� ย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.35 84.81 86.16 

ลูกหนี�ตามสญัญาเช่าซื�อและขายผ่อนชาํระ - สุทธิ 2,145.48 2,275.92 - - 4,421.40 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั�นและดอกเบี�ยคา้งรับจาก

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 203.88 - - - 203.88 

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกนั 0.32 - - - 0.32 

ลูกหนี�และเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน - - - 0.24 0.24 

 2,349.68 2,275.92 1.35 85.05 4,712.00 

หนี�สินทางการเงิน      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั�นจาก 

   สถาบนัการเงิน - - 13.55 - 13.55 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 3.22 3.22 

เงินกูย้ืมระยะยาว - - 3,097.52 - 3,097.52 

 - - 3,111.07 3.22 3,114.29 

 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายและ

การกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี� สินทางการเงินที� เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศดงันี�  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพย ์

ณ วนัที�                

31 ธนัวาคม 

หนี� สิน 

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 

สินทรัพย ์

ณ วนัที�                

31 ธนัวาคม 

หนี� สิน 

ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม 
อตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ย       

ณ วนัที� �� ธนัวาคม  

สกุลเงิน 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อ � หน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 1.04 - - 0.22 0.11 - 0.04 32.9630 32.8136 

เยน 21.33 20.56 - - - - - - 0.2738 0.3130 
เหรียญสิงคโปร์ 0.04 - 0.01 - - - - - 24.6613 25.8826 

เหรียญฮ่องกง 0.01 - - - - - - - 4.2516 4.2316 
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32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมอืทางการเงนิ 

เนื�องจากเครื�องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั� น และมี

อตัราดอกเบี�ยใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรม

ของเครื�องมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินที�ผู ้ซื� อและผู ้ขายตกลงแลกเปลี�ยนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชาํระ

หนี� สินในขณะที�ท ั�งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลี�ยน และสามารถต่อรองราคากนั

ไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะที�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั วธีิการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมขึ�นอยู่กบัลกัษณะ

ของเครื�องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึ�นโดยใช้เกณฑ์

การวดัมูลค่าที�เหมาะสม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งันี�  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั�น ไดแ้ก ่เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด และเงินให้กูย้ืมระยะสั� น เจ้าหนี� และเงินกูย้ืมระยะสั� น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหนี�ตามสัญญาเช่าซื�อและผ่อนชาํระ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชื�อ

หกัดอกผลเช่าซื�อที�ยงัไม่ถือเป็นรายไดต้ามที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหกัค่าเผื�อหนี�สงสัย

จะสูญตามบญัชี      

ค) เงินกูย้ืมระยะยาวที�จ่ายดอกเบี�ยในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบี�ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวบางส่วนตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ 19 บริษทัฯได้ท ําสัญญา

แลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยบนเงินกูซึ้�งมียอดคงเหลือ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2557 จาํนวน 512.94 

ลา้นบาทกบัธนาคารแห่งหนึ�ง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 24 - 30 งวด ครบกาํหนดในเดือน

ธนัวาคม ���� - มิถุนายน 255� ณ วนัครบกาํหนดในแต่ละงวด บริษทัฯจะจ่ายดอกเบี� ยให้กบั

ธนาคารดว้ยอตัราดอกเบี� ยคงที�ตามที�กาํหนดในสัญญา (ร้อยละ 6 ต่อปี) และธนาคารจะจ่าย

ดอกเบี�ยให้กบับริษทัฯในอตัราดอกเบี�ยลอยตวับวกอตัราที�กาํหนด โดยมีเงื�อนไขอื�น ๆ ตามที�

ระบุในสัญญา บริษทัฯมีผลขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นของสัญญาข้างต้น หากบริษทัฯบนัทึกตาม

มูลค่ายุติธรรมเป็นจาํนวนเงินประมาณ 10.11 ลา้นบาท 

33. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนที�สําคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซึ�งโครงสร้างทุนที�เหมาะสม

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถ้ือหุ้น โดย ณ วนัที� 

31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.89:1 (2556: 1.43:1) และเฉพาะ 

บริษทัฯมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 1.86:1 (2556: 1.43:1)  
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34. การอนุมตัิงบการเงนิ 

 งบการเงินนี�ไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทัฯเมื�อวนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2557 

 

 






