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สารจากประธานกรรมการ  

3บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
รายงานประจำาปี 2558

	 ปี	 2558	 ถือเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์เชิงบวกของกลุ่มบริษัทของเรา	 อาทิเช่น	 การมีกำาไรสุทธิ

ประจำาปีสูงสุดเท่าที่เคยมีมาโดยอยู่ที่ประมาณ	583	ล้านบาท	มีกำาไรประจำาไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมี

มาถึง	4	ครั้งในรอบปี	มีพอร์ตสินเชื่อที่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา	ถึงมากกว่า	9	พันล้านบาท	มีรายได้ประจำา

ปีที่สูงที่สุดถึงประมาณ	2.5	พันล้านบาท	และอื่นๆ	อีกมากมาย					

	 ผลลพัธเ์หลา่นีเ้กิดข้ึนมาได	้หลงัจากท่ีโมเดลธรุกจิใหม	่ไดเ้ริม่ท่ีจะแสดงมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิของมนัจาก

การเริม่ดำาเนนิการในประเทศกมัพชูา	โดยมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะสรา้งรปูแบบธรุกจิทีเ่ปน็ตน้กำาเนดิใหม	่ในการ

เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลไฟแนนซ์เป็นรายแรก	 ซึ่งธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์ได้ทำาให้บริษัทได้รับกำาไรสูงเป็น

ประวัติการณ์โดยมีแหล่งรายได้ใหม่จากซัพพลายเออร์	ซึ่งโดยปกติแล้วจะได้รับจากลูกค้าในธุรกิจทางการ

เงนิเทา่นัน้	และเนือ่งจากธรุกจิดจิิทลัไฟแนนซท์ำาให	้คา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิงาน	และ	การลงทนุ	ของบรษิทั

ต่ำามาก	ดงันัน้กำาไรของธรุกจิจงึสงูขึน้อยา่งมหาศาล	และสามารถขยายตวัไปไดอ้ยา่งรวดเรว็	ทัง้นีเ้นือ่งจาก

โมเดลธรุกจิใหมข่องเรามกีารวางแผนและบรูณาการใหเ้หมาะสมกับพืน้ทีใ่นชนบทของอาเซยีนซึง่เปน็แหลง่

ที่อยู่ของประชากรที่จะสามารถสร้างตลาดใหม่ให้เราได้เป็นอย่างดี

	 ด้วยเหตุนี้	จึงทำาให้		Group	Lease	Laos	ที่เป็นบริษัทย่อยได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งชาติ

ของสปป.ลาวเม่ือเดือนพฤษภาคม	 2558	 และมีผลกำาไรเริ่มแรกตั้งแต่เดือนกันยายน	 2558	 นอกจากนี้ 

ยังมีส่วนแบ่งทางการตลาดของจำานวนสัญญาสินเชื่อใหม่	 ในสัดส่วนที่สูงที่สุดในประเทศลาว	 เมื่อเดือน

ตุลาคม	2558	อีกด้วย

	 ในขณะนี้	จุดให้บริการ	(POS	-	Point	of	sales)	ของเรามีการครอบคลุมอย่างกว้างขวางและหนา

แน่นเป็นเครือข่ายที่แท้จริง	อีกทั้งระบบ	 IT	ที่เราได้พัฒนาขึ้นเองแบบบูรณาการ	ก็สามารถครอบคลุมไป

ทั่วทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพสูงในแต่ละประเทศ	

	 ในสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำาปี	 2557	 ผมได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า	 

ปี	2557	นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัท…เราได้พยายามขยายธุรกิจเข้าสู่กลุ่มประเทศ	

CLMV	(กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม)	ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีตลาดที่มีการเติบโต	และมีกำาไรสูง	

และทีผ่มไดใ้หค้ำาม่ันไวว้า่	“ผมมคีวามมัน่ใจว่าเราจะสามารถประสบความสำาเรจ็ไดม้ากยิง่ขึน้	และมผีลกำาไร

ที่มากขึ้นในปีต่อๆ	ไป”	นั้น	ในตอนนี้มันได้กลายเป็นความจริงแล้ว	และในขณะนี้อัตราการเติบโตที่สูงขึ้น

ยังเป็นไปแบบก้าวกระโดดอีกด้วย

	 ในปีนี้บริษัทจะเริ่มดำาเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียร่วมกับ	J-Trust	group	ที่เป็นพันธมิตรทาง

ธุรกิจ	และธนาคาร	J-Trust	 ในประเทศอินโดนีเซีย	ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรทั้งหมด	250	ล้านคน	

และพื้นที่ประกอบด้วย	 13,000	 เกาะ	 ซ่ึงน่ันหมายถึง	 พื้นที่ท่ีมีประชากรท่ีจะเป็นแหล่งการค้าขายที่เกิด

ใหม่แหล่งใหญ่	และเกือบทั้งหมดยังเป็นพื้นที่ชนบทที่ไร้ขอบเขต	และนั่นเป็นพื้นที่ที่หมายตาของเรา	ลอง

คดิดสิูครบั	แมแ้ตพ่ืน้ทีท่ีม่จีำานวนประชากรกลุม่เลก็ๆ		เพยีงแค	่16	ลา้นคนในประเทศกมัพชูา	หรอื	6	ลา้น

คนในสปป.ลาว	เราก็ยังสามารถขยายธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตและได้รับกำาไรเพิ่มขึ้นในทุกๆ	ไตรมาสได้	

ดังนั้นประเทศอินโดนีเซียจะต้องเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปได้อย่างมากเช่นกัน		

สารจากประธานกรรมการ
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	 ในปนีีผ้มขอใหค้ำามัน่สญัญา	3	ขอ้แกผู่ถ้อืหุน้ทกุทา่น	อนัดบัแรกเราจะเริม่ดำาเนนิธรุกจิในประเทศ

อินโดนีเซียให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว	 และให้มีผลกำาไรอย่างเร็วที่สุด	 อันดับที่สอง	 เราจะรักษาการ

เติบโตที่แข็งแกร่งในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาวที่ซึ่งจะทำาให้บริษัทได้รับกำาไรเพิ่มมากขึ้น	และในอันดับ

สุดท้ายเราจะรักษาการดำาเนินการในประเทศไทยให้มีผลกำาไรท่ีมากขึ้น	 โดยการควบคุมดูแลคุณภาพของ

พอร์ตสินเชื่อให้ดีที่สุด	

	 ในขณะท่ีบรษิทัใหค้วามสำาคญักับการขยายธรุกจิไปสูก่ลุม่ประเทศ	CLMV	บรษิทักย็งัคงยึดม่ันใน

วิสัยทัศน์ในการก้าวสู่การเป็น	“บริษัทการเงินชั้นนำาในภูมิภาคอาเซียน”	โดยวางแผนที่จะเข้าไปเปิดตลาด

ในประเทศอนิโดนเีซยีซึง่เปน็ประเทศทีใ่หญท่ีส่ดุในอาเซยีน	และผมมคีวามยนิดทีีจ่ะเรยีนใหท้ราบวา่เรือ่ง

นีจ้ะกลายเปน็ความจรงิในอกีไมน่าน	หลงัจากทีเ่มือ่ตน้ป	ี2558	บรษิทัไดเ้ปน็พนัธมิตรทางธรุกจิกบั	J	Trust	

Group	ประเทศญี่ปุ่นที่ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทมูลค่า	30	ล้านเหรียญสหรัฐ	และเรามี

แผนท่ีจะประสานความร่วมมือกับธนาคารในเครือของ	J	Trust	ในประเทศอินโดนีเซีย	–	PT	Bank	Mutiara	– 

เพื่อที่จะอำานวยความสะดวกให้แก่บริษัทในการเข้าไปสู่ตลาดของประเทศอินโดนีเซีย

	 สำาหรับธรุกจิในประเทศไทยนัน้	หลงัจากทีเ่ขา้ซือ้ธุรกจิของบรษิทัธนบรรณเม่ือกลางป	ี2557	ทำาให้

บรษิทัมีฐานธรุกจิทีก่วา้งขึน้มาก	ดงันัน้ผมจงึมคีวามมัน่ใจว่าเราจะสามารถใช้สำานกังานใหญใ่นประเทศไทย

เป็นฐานใหญ่ในการขับเคลื่อนการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอ่ืนๆ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 เพื่อ

เป็นการระดมศักยภาพอันมหาศาลทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ควบคู่ไปกับการเกิดใหม่ของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	

	 สุดท้ายนี้	ผมขอถือโอกาสนี้	ขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	

–	คู่ค้า	ลูกค้า	ผู้บริหารและพนักงาน	ทุกๆ	ท่าน	–	สำาหรับการให้การ

สนับสนุนด้วยดีเสมอมา	 อันเป็นเบื้องหลังความสำาเร็จของบริษัท	

และผมเชื่อว่าทุกๆท่านจะยังคงให้การสนับสนุน	 ให้ความร่วมมือ

อย่างเต็มที่ต่อไป	เพื่อที่เราจะได้ร่วมกันบรรลุความสำาเร็จที่ยิ่งใหญ่

ขึ้นในปีต่อๆ	ไป

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บรษิทั	กรุป๊ลสี	จำากดั	(มหาชน)	ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ	4	ทา่น	

ได้แก่	 พลเอกสืบสันต์	 ทรรทรานนท์	 เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 นายโศณิต	 พิชญางกูร,		

นายพลเดช	เทอดพทิกัษว์านชิ	และนายกฤษณ	พนัธร์ตันมาลา	เปน็กรรมการตรวจสอบ	ในรอบป	ี2558	

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร	 และผู้ตรวจสอบภายในจำานวน	

10	ครั้ง	โดยมีความเห็นดังต่อไปนี้	

รายงานทางการเงิน		จากที่ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาสและรายปี	ร่วมกับฝ่ายบริหารและ

ผู้สอบบัญชี	พบว่ามีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	ครบถ้วน	และเป็นที่เชื่อถือได้	

ระบบควบคุมภายใน		บรษิทัไดจ้ดัใหม้หีนว่ยงานตรวจสอบภายใน	ใหเ้ปน็ผูด้ำาเนนิการตรวจสอบภายใน	โดย

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งพบว่าระบบควบคุมภายใน	 มีความเพียงพอ	 และเป็นไปอย่าง

โปรง่ใส	ตรวจสอบได	้ทัง้นีห้นว่ยงานตา่งๆ	ภายในบรษิทั	ไดใ้หค้วามรว่มมือในการตรวจสอบภายในเปน็อยา่ง

ดี	ทำาให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติตามกฎหมาย	 บริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่กำาหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ	ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	อย่างเคร่งครัด

ผู้สอบบัญชี	 บริษัท	 สำานักงาน	 อี	 วาย	 จำากัด	 รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี	 2558	 เป็นปีที่	 9	 

ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	โดยมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี	ชื่อ	น.ส.รุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ตั้งแต่ปี	2557	ซึ่งการ

ตรวจสอบบญัชอียูภ่ายใตม้าตรฐานการบญัชทีีม่คีวามถกูตอ้งเหมาะสมในระดบัสากล	และมคีา่ใชจ้า่ยสำาหรบั

การสอบบัญชีในระดับที่สมเหตุสมผล

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาการทำารายการ

ระหว่างกันของบริษัทฯ	พบว่ามีความสมเหตุสมผล	โปร่งใส	และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ตาม

เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมคณะกรรมการ

พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์ 10/10 14/15

นายโศณิต		พิชญางกูร 10/10 14/15

นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช 10/10 15/15

นายกฤษณ์		พันธ์รัตนมาลา 10/10 15/15

	 โดยรวมจากการทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ที	่พบวา่บรษิทัฯ	มรีะบบการบรหิาร

จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปรง่ใส	สามารถตรวจสอบไดใ้นทุกขัน้ตอน	จากระบบการจดัเกบ็ขอ้มลูอยา่ง

ละเอียด	เป็นระเบียบ	สอดคล้องกันภายในแผนก	และสามารถอ้างอิงกันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	

ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ

ตลาดหลักทรัพย์	พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการปรับปรุง	เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ทุกฝ่ายต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

							บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	GL	จดทะเบียน	ก่อตั้งบริษัท	เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2529	เพื่อดำาเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพ

และปริมณฑล	และรวมถึงต่างจังหวัดด้วย	ระหว่างปี	2533	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้ามาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม	และมุ่งเน้นการขยาย

ธรุกิจใหเ้ชา่ซือ้รถจกัรยานยนต	์และชลอการใหเ้ชา่ซือ้รถยนต	์หลงัจากนัน้บรษิทัได้มกีารขยายกิจการดา้นสนิเช่ือโดยใหเ้ชา่ซือ้สนิคา้อืน่ๆ

เพิ่มขึ้น	ได้แก่	รถบรรทุก	เครื่องจักร	แท่นพิมพ์	ตลอดจน	ธุรกิจด้านสัญญาเช่าการเงิน	ธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า	ธุรกิจการจัดหา

เงินลงทุนในทรัพย์สินหมุนเวียน	 และสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล	 ภายหลังต่อมา	 ตั้งแต่ปี	 2547	 บริษัทเน้นธุรกิจหลักคือการให้บริการ 

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แต่เพียงอย่างเดียว

	 ในปี	2550	กลุ่มบริษัท		เอ.พี.เอฟ		เข้ามาเทคโอเวอร์	ด้วยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	ยังผลให้เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จนถึง

ปัจจุบัน	 ในปี	 2554	 บริษัทฯ	 มีการปฎิรูปการบริหารจัดการและเริ่มขยายกิจการไปในตลาดอาเซียนอย่างรวดเร็ว	 และเริ่มทำาการสร้าง

โมเดลธุรกิจใหม่ในกัมพูชา		ซึ่งปัจจุบันก็คือ	ผู้ให้บริการ	“ดิจิทัลไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม”		ซึ่งสามารถสร้างตลาดใหม่สำาหรับผู้จัดจำาหน่าย

สินค้าและผู้บริโภค	 ผ่านทางระบบที่	 GL	 ได้พัฒนาขึ้นเอง	 ซึ่งเป็นการผสมผสานกันแบบดั้งเดิมของระบบเครือข่ายของการขยายจุดให้

บริการการขาย	(POS,	Point-of-Sales,	Network)	และระบบเครือข่าย		อี-ไฟแนนซ์	(E-finance	System	Network)	

วิสัยทัศน์	วัตถุประสงค์	หรือ	กลยุทธ์ในการ

ดำาเนินธุรกิจ
	 ปัจจุบันวิสัยทัศน์	ของบริษัทฯ	คือ	“ผู้ให้บริการดิจิทัลไฟแนนซ์	

แพลตฟอร์มสู่ธุรกิจพันล้าน”	 ในอาเซียนและอาจไกลกว่านั้นใน

อนาคต	

	 ในปี	2555	บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศกัมพูชา	

โดยได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสินเช่ือเช่าซ้ือจากธนาคาร	

แห่งชาติประเทศกัมพูชาเป็นรายแรก	และยังได้รับสิทธิในการเป็น

ผู้ให้สินเช่ือเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศกัมพูชาและพร้อมกันนี้	ยังได้มีการลงนามในบันทึกความ

เข้าใจและข้อตกลงร่วมกันในทางธุรกิจกับ	 บริษัท	 สยามคูโบต้า	

จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองจักรทางการเกษตรชั้นนำาใน

ประเทศกัมพูชา	 โมเดลของธุรกิจในกัมพูชาก็คือ	 “การให้บริการ

ดจิทิลัไฟแนนซแ์พลตฟอรม์”	ซึง่เปน็การผสมผสานกนัของรปูแบบ

การให้บริการทางเทคโนโลยี	(Technology	Oriented	model)	ด้วย

ซอฟต์แวร์	 อีไฟแนนซ์	 ที่มีมาแต่ด้ังเดิม	 กับรูปแบบการเปิดให้มี

เครือข่ายของจุดให้บริการการขาย	(Site-job	Oriented	model)	ที่

หนาแน่นและครอบคลุมพ้ืนที่ให้กว้างที่สุด	 จากมุมมองของ	 GL	

นั้น	อาเซียนเป็นทำาเลแห่งการค้าขายที่เกิดขึ้นมาใหม่	 (Emerging	

Volume	 Zone)	 หรือ	 ที่ซึ่งในปัจจุบันมีการเติบโตของชนชั้นกลาง

รุ่นใหม่ในพื้นที่ชนบทเพิ่มขึ้น	 ซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญสู่ความสำาเร็จ	

และเป้าหมายในการขยายธุรกิจของเราก็คือกลุ่มลูกค้าที่มาจาก	

ทำาเลการคา้ขายทีเ่กดิขึน้ใหมน่ี	้	รวมทัง้กลุม่ผูจ้ดัจำาหนา่ยสินค้าให้

กบัคนในกลุม่นี	้นัน่เอง		เครอืขา่ยการใหบ้รกิารทางเทคโนโลย	ีและ	

เครือข่ายของการขยายจุดให้บริการการขาย	 (POS)	 น้ี	 สามารถ

ทำาได้ดว้ยคา่ใชจ้า่ยทีต่่ำา	ไมต่อ้งลงทนุในการเปดิสาขา	และสามารถ

ขยายได้อย่างรวดเร็ว	

	 ส่วนในประเทศลาว	 มีการเริ่มดำาเนินกิจการในเดือน

พฤษภาคม	2558	โดยใช้รูปแบบธุรกิจเดียวกันกับในกัมพูชา	และ

หลังจากการดำาเนินการเพียงแค่	4	เดือน	ก็สามารถทำากำาไรและมี

ส่วนแบ่งการตลาดในระดับต้นๆ			ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทกำาลังอยู่ใน

ขัน้ตอนการเริม่ตน้ธรุกจิในประเทศอินโดนเีซยี	ซึง่เปน็ประเทศทีมี่

จำานวนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ
	 ในปี	 2555	 เป็นปีที่บริษัทได้สร้างบันทึกใหม่ของผล

ประกอบการโดยมยีอดกำาไรสทุธสิงูสดุเปน็ประวตักิารณเ์นือ่งจาก

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจต้ังแต่ไตรมาสที่สองและ 

ต่อเนื่องตลอดมาทั้งปี	การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อเพิ่มขึ้น	ทำาให้

รายไดจ้ากดอกเบีย้เชา่ซือ้พลกิฟ้ืนขึน้มาอยา่งมนียัสำาคัญ	ในขณะ

ที่	 ปริมาณการตั้งสำารองหนี้สูญยังอยู่ในระดับต่ำาหลังจากการเกิด

วิกฤตการณ์น้ำาท่วม	 และการเพิ่มปริมาณของลูกหน้ีรายใหม่		

นอกจากนี้บริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพในการติดตามหนี้สินได้

อย่างดี	 โดยภาพรวมแล้ว	 บริษัทสามารถทำากำาไรได้ดีขึ้นมากเมื่อ

เปรียบเทียบกันกับปีที่แล้ว	 นอกจากนั้น	 บริษัทได้มีการลงทุนใน

บริษัทย่อย	คือ	Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd	หรือ	GLH	ซึ่ง

เป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ในประเทศสิงคโปร์เพื่อใช้เป็นฐานในการขยาย

การลงทุนในประเทศต่างๆ

	 ในป	ี2556	บรษิทั	GL	FINACE	Plc.	หรอื	GLF	ซึง่ประกอบ

ธุรกิจสินเช่ือในการเช่าซ้ือรถจักรยายนต์ในประเทศกัมพูชาได้

ให้การบริการในรูปแบบใหม่	 คือ	 “การให้บริการดิจิทัลไฟแนนซ์

แพลตฟอร์ม”		GLF	ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการเช่า

ซื้อรถจักรยานยนต์จากผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์

ฮอนด้าในประเทศกัมพูชา	และปัจจุบันได้เปิดจุดให้บริการสินเชื่อ
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ในร้านของตวัแทนจำาหนา่ย	(ดลีเลอร)์	ของรถจักรยานยนตฮ์อนดา้

และจดุใหบ้ริการสินเชื่อเชา่ซือ้อปุกรณ์การเกษตรของคโูบตา้	แล้ว

ทั่วประเทศกัมพูชา	

	 ในชว่งตน้ป	ี2557	เพือ่รองรับการขยายตวัของธรุกจิอยา่ง

ต่อเนื่องบริษัทจึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยแยกฝ่ายติดตาม

หนีสิ้นออกมาเปน็แผนกใหมแ่ละมผู้ีจดัการทัว่ไปคอยควบคมุกำากับ

ดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายนี้โดยเฉพาะยิ่งไปกว่านั้นในช่วงกลาง

ปีบริษัทได้ทำาการซื้อกิจการของ	บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด		ซึ่งเป็น

บริษัทที่ประกอบกิจการในอุตสหกรรมแบบเดียวกัน	ทำาให้บริษัท

สามารถเร่งอัตราการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ	30	

ภายใต้แนวนโยบายและการบริหารกิจการของบริษัท	 และเรามี

ความเช่ือมั่นว่า	 บริษัทธนบรรณจะเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยเสริม

ศักยภาพในการแข่งขันสำาหรับตลาดในประเทศให้กับบริษัทฯ	 ได้

ในอนาคต

100%100%

99.68%
0.32%

100%

บริษัท กรุปลีส จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจโดยมีรายไดจากการ

ถือหุนในบริษัทอื่นเปนหลัก (โฮลดิ้งส)
และธุรกิจเชาซื้อ

Group Lease Holdings Pte.Ltd.
ธุรกิจที่ปรึกษาทางดานการเงิน และ

จัดการทางดานการเงิน และ การลงทุนอื่นๆ

GL Finance Plc.
ธุรกิจดิจิทัล ไฟแนนซ

GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.
ธุรกิจดิจิทัล ไฟแนนซ

บริษัท ธนบรรณ จำกัด
ธุรกิจสินเชื่อ

โดยมีหลักทรัพยค้ำประกัน

	 ในป	ี2558	ดว้ยการเตบิโตและขยายตวัอยา่งตอ่เน่ืองของ

ธุรกิจในกัมพูชา	และลาว	บริษัทไม่เพียงแต่ให้บริการสินเช่ือ	เช่าซ้ือ	

รถจักรยานยนต์	เท่านั้น	แต่ยังมีเครื่องจักรทางการเกษตร	เครื่อง

มอืและอปุกรณเ์กีย่วกับพลงังาน	และอืน่ๆ	บนรปูแบบธรุกจิทีส่รา้ง

ขึน้มาใหม	่นัน่กค็อื	“การใหบ้รกิารดจิทิลัไฟแนนซแ์พลตฟอรม์”	รปู

แบบธรุกจิแบบใหมน่ี	้ไดน้ำารายไดใ้หมม่าให้บรษิทั	จากผูผ้ลติสนิค้า

และผู้แทนจำาหน่ายซ่ึงเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมจากการให้คำาปรึกษา	

การกระจายสินค้าและการปล่อยสินเช่ือ	 ผ่านทางดิจิทัลไฟแนนซ์

แพลตฟอร์มของเรา	 ในเดือนพฤษภาคม	 บริษัทได้เริ่มต้นดำาเนิน

ธุรกิจในประเทศลาว	โดยใช้โมเดลธุรกิจเดียวกันกับในประเทศกัมพูชา	

และเพยีงในเดือนที	่4	เทา่นัน้	ธรุกจิในประเทศลาวก็สามารถสรา้ง

ผลกำาไรจากการดำาเนินการได้แล้ว	ด้วยเหตุนี้	จึงทำาให้ในปี	2558	

บริษัทสามารถสรุปผลการดำาเนินงานด้วย	การมีรายได้สูงที่สุด	มี

ยอดกำาไรสุทธิสูงทีสุ่ด	และมีพอรต์สินเช่ือทีใ่หญท่ีสุ่ดเทา่ทีเ่คยมมีา	

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องและผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้:
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท	คือ	ผู้ให้บริการ	ดิจิทัลไฟแนนซ์	เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการสินเชื่อ	

ระหว่างผู้บริโภคสินค้ากับ	 ผู้ผลิต/ผู้แทนจำาหน่าย	 (ดีลเลอร์)	 สินค้าที่มีความจำาเป็นต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 เช่น	 รถจักรยานยนต์	

เครือ่งจกัรการเกษตร	อปุกรณเ์กีย่วกบัภาคพลงังานและสนิคา้อืน่ๆ	ทีส่ามารถใหส้นิเชือ่ได	้		สำาหรบัลกูคา้	การใชบ้รกิารขอสนิเชือ่จะเป็น

เรื่องง่ายและสะดวกสบายมาก	เนื่องจากจะมีการอำานวยความสะดวกให้ครบทั้งกระบวนการ	ตั้งแต่การขออนุมัติสินเชื่อ	จนถึงการผ่อน

ชำาระค่างวดประจำาเดือน	ด้วยวิธี	e-Payment	 	สำาหรับผู้ผลิต/ตัวแทนจำาหน่ายนั้น	 	ระบบของเราจะให้ประสิทธิภาพ	และความเชื่อมั่น	

เนื่องจากระบบจะสามารถอำานวยความสะดวกได้อย่างครบถ้วนทั้งกระบวนการของการขายสินค้า	 ต้ังแต่การตลาด	 การประเมินลูกค้า	

(ซึ่งเป็นความรู้ที่ทางผู้ผลิตหรือตัวแทนจำาหน่ายไม่มี)	 จนกระทั่งถึงการเก็บเงิน	 โดยผ่านทางเครือข่ายจุดให้บริการสินเชื่อทั้งหลายและ

ระบบอี-ไฟแนนซ์ซึ่งมีการบูรณาการมาแต่ดั้งเดิม	ด้วยเหตุนี้	รายได้ของบริษัทจึงมาจากทั้งจากลูกค้า	เป็นรายได้จากดอกเบี้ยเช่าซื้อ	และ

จากผู้ผลิต/ผู้แทนจำาหน่าย	เป็นรายได้จากการให้บริการคำาปรึกษาและดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ	

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท

รายได้ของบริษัท 
   2015 2014 2013

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ

รายได้จากการเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 1,258.28 85.51

รายได้จากสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน 25.48 1.03 - - - -

รายได้อื่นๆ* 564.78 22.69 185.93 9.98 213.26 14.49

Total 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 1,471.54 100.00

*รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยหนี้สูญ รับคืน เบี้ยปรับสัญญาเช่าซื้อ ค่าผ่อนชำาระสินค้ารายเดือน ค่าบริการและงานทะเบียน

ค่าบริการด้านประกันภัย ค่าติดตามหนี้ ค่าที่ปรึกษา และอื่นๆ 
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สภาวะการแข่งขัน	
จำานวนจักรยานยนต์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รายปี	(คัน)

 

แหล่งที่มา: กรมการขนส่งทางบก

	 ยอดการจำาหน่ายรถจักรยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่อ

อุตสาหกรรมการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ทั้งนี้หากพิจารณาภาวะ

การจำาหนา่ยรถจกัรยานยนต	์กลา่วไดว้า่	รถจกัรยานยนตย์งัคงเปน็

ยานพาหนะที่ให้ความสะดวกสบายและรวดเร็วภายใต้ภาวะการ

จราจรที่หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยที่

ระบบขนส่งมวลชนต่างๆ	 ยังไม่สามารถสนองตอบตามความ

ต้องการของประชาชนได้	ทำาให้รถจกัรยานยนตย์งัคงเปน็ทางเลอืก

หนึง่ทีใ่ชใ้นการเดนิทาง	หรอืดำาเนนิธรุกจิ		ประกอบกบับรษิทัผูผ้ลิต

รถจักรยานยนต์ได้ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการออกแบบรถจักรยาน	

ยนต์	ให้สวยงาม	ทันสมัย	และสะดวกสบายมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น 

รถจักรยานยนต์ที่ใช้ระบบเกียร์ออโตเมติกซ่ึงผู้บริโภคก็มีการตอบ

สนองเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองทำาให้ธุรกิจ

เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นที่น่าสนใจในการลงทุน	จะเห็นได้จากมี

ผูป้ระกอบการรายใหมเ่ขา้มาดำาเนนิธรุกจิให้เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์

เพิ่มขึ้นหลายราย	 ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อรถ

จักรยานยนต์มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นเช่นกัน

	 ในปี	2558	จำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ใน

กรงุเทพฯ	และปรมิณฑล	มจีำานวน	418,774คนั	โดยพิม่ข้ึนรอ้ยละ	

1.06	จากปี	2557	ซึ่งมีจำานวน	414,389		คัน	แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจ

จะสามารถทรงตัวอยู่ได้	 แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ	 ประการทำาให้

เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน	 โดยเฉพาะการตกต่ำาของราคา

สินค้าโภคภัณฑ์	 การท่องเที่ยวซ่ึงได้รับผลกระทบจากการก่อ

วินาศกรรมในประเทศ	 และการส่งออกท่ียังหดตัว	 จากการที่

ประเทศคู่ค้ายังมีภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา	 โดยเฉพาะยุโรปและจีน		

สำาหรับปี	2559	นั้น		น่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น	จากการ 

กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ	 นำาโดยการใช้จ่ายภาครัฐในโครงการ

ขนาดใหญ่	 และการท่องเที่ยวซ่ึงเห็นสัญญาณการฟื้นแล้วใน

ไตรมาส	 4/2558	 ขณะท่ีในต่างประเทศเศรษฐกิจอเมริกาเริ่มมี

ความเขม้แขง็ขึน้	จนอาจช่วยชดเชยการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิโลกได้

บางส่วน	อย่างไรก็ตามยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากเศรษฐกิจที่

ยงัซบเซาในหลายๆ	ประเทศ	ทัง้ยโุรป	ญีปุ่น่	โดยเฉพาะจนีทีห่ลาย

ฝ่ายยังคงมีความกังวล	 เนื่องจากยังไม่สามารถคาดการณ์ผล 

กระทบที่เกิดขึ้นจากการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจได้
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การจัดหาบริการ	 
แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558,	2557	และ	2556	ประกอบด้วย	

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2015 2014 2013

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน
349.05 3.55 13.55 0.25 50.00 1.48

เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน* 1,912.67 19.43 3,097.52 57.74 1,721.96 51.08

หุ้นกู้	(ตราสารการกู้เงินระยะยาว)	 493.61 5.02 - - - -

เจ้าหนี้การค้า 5.10 0.05 3.22 0.06 14.42 0.43

 Total 2,730.43 27.75 3,114.29 58.05 1,786.38 52.99

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 7,109.06 72.25 2,250.69 41.95 1,584.92 47.01

รวมแหล่งที่มา 9,839.49 100.00 5,364.98 100.00 3,371.29 100.00

หมายเหตุ : * เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกู้ยืมระยะยาว ใช้คืนภายใน 30 งวด โดยผ่อนชำาระเป็นงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ 

เริ่มชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรก หลังจากที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

งบการเงินรวม

2015 2014 2013

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน
349.05 3.31 250.00 3.50 13.55 0.25

เงินกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน* 2,062.44 19.57 3,859.86 54.07 3,097.52 57.61

หุ้นกู้	(ตราสารการกู้เงินระยะยาว)	 493.61 4.68 488.30 6.83 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้น 4.11 0.04 19.80 0.28 - -

เจ้าหนี้การค้า 46.45 0.44 9.07 0.13 4.32 0.08

 Total 2,955.66 28.05 4,627.03 64.81 3,115.39 57.94

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 7,581.46 71.95 2,512.26 35.19 2,261.08 42.06

รวมแหล่งที่มา 10,537.12 100.00 7,139.29 100.00 5,376.47 100.00

หมายเหตุ : * เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินกู้ยืมระยะยาว ใช้คืนภายใน 30 งวด โดยผ่อนชำาระเป็นงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ 

เริ่มชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรก หลังจากที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ
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ปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีดังนี้

ความเสี่ยงจากแหล่งเงินทุนภายนอก
	 จากลกัษณะการประกอบธรุกจิการใหส้นิเชือ่เช่าซือ้	การดำาเนนิธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง

จะต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการดำาเนินการ	ทั้งนี้ปัจจุบันแหล่งเงินทุนที่บริษัท 

นำามาให้สินเชื่อมาจากสองแหล่งหลักคือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและเงินสดจากการ

ดำาเนินงานของบริษัท

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงินคงเหลือ	2,411.49	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว		ทั้งนี้บริษัทฯ	มีวงเงิน

กู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน	1,050.8	ล้านบาท

จากการดำาเนนิการทีผ่า่นมานัน้	บรษิทัมกีารกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงินเปน็หลัก	โดยบรษิทั

มีประวัติการชำาระคืนเงินกู้ดีมาโดยตลอด	รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงิน

ภายใต้สัญญาเงินกู้	 ได้แก่	การดำารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	และการดำารง

อัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อต่อหนี้เงินกู้	 ซึ่งจะทำาให้บริษัทสามารถลดความเส่ียงจากการ 

ไม่ได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หากมีแนวโน้มสูงขึ้น
	 รายไดห้ลกัของบรษิทัมาจากรายได้ดอกเบีย้รบัจากการใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซือ้รถ

จักรยานยนต์	ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบ้ียจะมีผลกระทบโดยตรงกับความ

สามารถในการหากำาไรของบริษัท	กล่าวคือ	ส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียรับจากการให้บริการสินเช่ือ 

เช่าซื้อกับต้นทุนเงินกู้โดยอัตราดอกเบ้ียที่สูงข้ึนจะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ที่สูงขึ้น	 ในขณะที่

อัตราดอกเบี้ยจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อนั้นคงที่ตามระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญา 

เช่าซื้อ	จึงส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้

ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอายุเงินกู้กับระยะเวลา
ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	 จากอายุของสัญญาเช่าซื้อที่	12	-	36	เดือน	(โดยเฉลี่ยแล้วจากประวัติการชำาระ

เงินงวดของลูกค้าตามสัญญาเช่าซ้ืออยู่ที่ประมาณ	30	 เดือน)	บริษัทมีนโยบายในการทำา

สญัญาเงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิซึง่เปน็แหลง่เงินทนุภายนอก	ใหม้คีวามสอดคลอ้ง

กับระยะเวลาชำาระเงินคืนตามสัญญาเช่าซ้ือดังกล่าว	เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการดำาเนิน

กิจการ	อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำาประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์

อตัราการเตบิโตของสนิเชือ่เชา่ซือ้ในอนาคต	เพือ่ใหบ้รษิทัสามารถวิเคราะห	์ประเมนิสภาพ

คล่อง	และวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเง่ือนไขสินเช่ือเช่าซ้ือดังกล่าว

และทำาให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้

 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
	 ปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์นั้นไม่มีข้อจำากัดจาก

หนว่ยงานใด	ๆ 	ของภาครฐั	และเป็นธรุกจิทีไ่มอ่ยู่ภายใตก้ฎหมายพเิศษ	ดงันัน้ในการขยาย

ธรุกิจของผูป้ระกอบการทกุรายในธรุกจิสนิเชือ่เชา่ซือ้รถจักรยานยนตจ์งึสามารถทำาไดอ้ยา่ง

เต็มที่ตามศักยภาพของบริษัทเอง	ธุรกิจน้ีจึงมีความเสี่ยงจากสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้

หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	หรือขาดระบบการควบคุมภาย 

ในที่ดี

	 อย่างไรก็ตาม	กลุ่มบริษัทได้กำาหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้น

ตอน	รวมทัง้ใหค้วามสำาคญักบัคณุภาพของสนิเช่ือโดยการตรวจสอบขอ้มลูของลกูคา้	กลา่ว

คือบริษัทได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของลูกค้ามากกว่า		500,000	รายการ	นอกจากนั้น	ยัง

เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด	และ	สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่ง

ประเทศไทย	ทำาให้บริษัทสามารถกลั่นกรองคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ

ตรวจสอบประวัติการชำาระหนี้จากฐานข้อมูลทั้งสามแหล่ง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	

กลุ่มบริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำานวน	392.74	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	5.45	

ของสนิเช่ือทัง้หมด	โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิเชือ่ท่ีไมก่อ่ใหเ้กิดรายได	้ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	

2557	ซ่ึงเท่ากับร้อยละ	8.70	ของสินเช่ือท้ังหมด	พบว่าอัตราส่วนสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้	

ต่อสินเชื่อรวมลดลงในอัตราร้อยละ	3.25	และบริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ณ 

วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เท่ากับ	360.83	ล้านบาท	และ	560.31ล้านบาทตาม

ลำาดับหรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมเท่ากับ	5.56	และ	8.43	

ตามลำาดบัโดยอตัราสว่นสนิเชือ่ทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิรายไดต้อ่สนิเช่ือรวมและอตัราสว่นคา่เผือ่หนี้

สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมลดลงจากจากคุณภาพของลูกหนี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความ

เข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อและการพัฒนาระบบการติดตามหนี้

หน่วย: ล้านบาท 31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL) 392.74 632.60

สินเชื่อรวม	(Gross) 6,408.18 6,655.67

%	อัตราส่วน	NPL	ต่อสินเชื่อรวม 5.45 8.70

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 360.83 560.31

%	อตัราสว่นคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวม 5.56 8.43

ความเสี่ยงจากผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนต์ที่ยืดคืนมาไม่คุ้ม
มูลหนี้
	 กลุ่มบริษัทจะทำาการยึดรถคืนเมื่อลูกค้าผิดนัดชำาระค่างวดตามสัญญาที่ตกลงกัน

ไวแ้ละจะถกูนำามาขายทอดตลาดโดยวธิกีารประมลูให้แกผู้่จำาหนา่ยรถจกัรยานยนตมื์อสอง

ซึ่งดำาเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	รวมถึงบุคคลผู้สนใจอื่น	ทั้งนี้

มูลหนี้คงค้างของลูกหนี้แต่ละราย	โดยทั่วไปจะสูงกว่ามูลค่ารถยึดที่จำาหน่ายได้		ดังนั้นหาก

ไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างที่รายได้จากการจำาหน่ายไม่ครอบคลุมจากลูกหนี้หรือผู้ค้ำา

ประกัน	บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจำาหน่ายรถยึดคืน
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ตารางแสดงผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนต์ที่ยืดคืนมาของกลุ่มบริษัท	 	 	

หน่วย: ล้านบาท 2558 2557 2556

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการขายสินทรัพย์ (355.03) (431.82) (314.39)

   

	 อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว	บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบที่

รดักมุในการพจิารณาอนมุตักิารใหส้นิเชือ่ตัง้แตเ่ริม่ตน้โดยการใชฐ้านขอ้มลูลกูคา้ของบรษิทั	

ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด	และ	สมาคมเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย	ในการ

พิจารณาคุณภาพผู้ขอสินเชื่อก่อนการปล่อยให้กู้ยืม	 รวมถึงการที่บริษัทได้พัฒนาบริการ

เรยีกเกบ็หลงัการอนมัุตใิหส้นิเช่ือเพือ่ปอ้งกนัปรมิาณรถยดึทีอ่าจเพิม่ขึน้จากการขยายธุรกจิ

ของบริษัท

ความเสีย่งจากการทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญม่อีทิธพิลตอ่การบรหิารจดัการ
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ได้แก่	บริษัท	เอ.พี.เอฟโฮลดิ้งส์	จำากัด	และผู้ถือหุ้นที่

จัดเป็นกลุ่มเดียวกันได้แก่	Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd.	(“ผู้ถือหุ้นกลุ่ม	APF”)	บริษัทถือ

หุ้น	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	รวมเป็นจำานวน	561,476,744	หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัทร้อยละ	39.34	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	1,427,285,251หุ้น	ซึ่ง

เป็นสัดส่วนที่เกือบเท่ากับคร่ึงหน่ึงของจำานวนทั้งหมด	จึงอาจทำาให้กลุ่มบริษัทเอ.พี.เอฟ.

สามารถควบคมุมตผิูถ้อืหุน้รวมถงึเรือ่งทีก่ฎหมายกำาหนดวา่จะตอ้งใชม้ตอิยา่งนอ้ยเกินกวา่

กึ่งหนึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรม
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	 ธรุกจิการใหส้นิเชือ่เชา่ซือ้รถจกัรยานยนตเ์ปน็ธรุกจิทีไ่มต่อ้งมกีารลงทนุในเครือ่ง

มอืและอปุกรณส์ำาหรบัการดำาเนนิงานเปน็จำานวนมาก	บรษิทัเพยีงจดัหาแหล่งเงนิทุนสำาหรบั

การปลอ่ยสนิเชือ่เท่านัน้	จงึเปน็การงา่ยทีคู่แ่ข่งขันรายใหมจ่ะเขา้มาในอตุสาหกรรม	อย่างไร

ก็ตามปัจจัยแห่งความสำาเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่าน้ัน	แต่ยังต้องอาศัยความ

เชี่ยวชาญในอีกหลายด้าน	 เช่น	การประเมินคุณภาพสินเชื่อ	และการติดตามการชำาระค่า

งวด	เป็นต้น	ซึ่งมีคู่แข่งจำานวนไม่น้อยที่ต้องออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

ดังกล่าว

	 การใช้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์น้ัน	ผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์	(Dealers)	

มีส่วนสำาคัญในการแนะนำาลูกค้าท่ีขอสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์เพื่อเลือกผู้ให้บริการ 

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้จำาหน่าย 

รถจักรยานยนต์ไม่แนะนำาลูกค้าให้มาใช้บริการการให้สินเชื่อของบริษัท

	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทจึงต้องมีระบบการตรวจสอบข้อมูล	เพื่อการให้สินเชื่อ

ที่รวดเร็ว	ประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทและ

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	 รวมถึงความชำานาญเฉพาะด้าน	ทำาให้

บริษัทสามารถดำาเนินการอนุมัติสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว	นับเป็นการสร้างความพอใจให้แก่

ผูจ้ำาหนา่ยรถจกัรยานยนตเ์ปน็อยา่งมาก	นอกจากนี	้ดว้ยระบบสารสนเทศทีบ่รษิทัได้พฒันา

ขึ้นเองเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจและความชำานาญเฉพาะของบุคลากร	บริษัท

สามารถให้บริการลูกค้าและร้านค้า	ด้านการตรวจสอบยอดปิดบัญชีได้ภายในเวลาอัน

รวดเร็ว
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท	 :	บริษัท		กรุ๊ปลีส		จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ	 :	63	ซอย	1	ถนนเทศบาลนิมิตรใต้

	 	 		แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

ประเภทธุรกิจ	 :	ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก	(โฮลดิ้งส์)	และธุรกิจเช่าซื้อ

ทะเบียนเลขที่	 :	0107537000327	(เดิมเลขที่บมจ.279)

โทรศัพท์	 :	+66	(0)	2580-7555

โทรสาร	 :	+66	(0)	2954-2902-3

Home Page	 :	www.grouplease.co.th

E-mail :	glpcl@grouplease.co.th		และ	ir@grouplease.co.th

ทุนจดทะเบียน	 :	769,587,309	บาท		แบ่งเป็น		หุ้นสามัญจำานวน	1,539,174,618	หุ้น

	 	 		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว	 :	762,692,625.50	บาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	จำานวน	1,525,385,251	หุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.	ชื่อบริษัท	 :	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.

 สถานที่ตั้ง	 :	80	Raffles	Place	#32-01,	UOB	Plaza,	Singapore	(048624)

 ประเภทธุรกิจ	 :	ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น

	 จำานวนและชนิดของหุ้น	 :	หุ้นสามัญ	จำานวน	22,912,079	หุ้น	เท่ากับ	22,912,079	เหรียญสิงคโปร ์  

2.	ชื่อบริษัท	 :	GL	Finance	Plc.	(ถือหุ้นโดย	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.)

 สถานที่ตั้ง	 :	270-274	Kampuchea	Krom	Blvd,	SangkatMittapheap,	Khan	7	Makara,	

	 	 		Phnom	Penh,	the	Kingdom	of	Cambodia

 ประเภทธุรกิจ	 :	ดิจิทัล	ไฟแนนซ์

 โทรศัพท์	 :	+855	(0)	23	990	325

 โทรสาร	 :	+855	(0)	23	990	327

 Home Page :	www.gl-f.com

	 จำานวนและชนิดของหุ้น :	หุ้นสามัญจำานวน	31,500	หุ้น	เท่ากับ	6,300,000	เหรียญ	สรอ.

    

3.	ชื่อบริษัท	 :	บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด

 สถานที่ตั้ง	 :	63	ซอย	1	ถนนเทศบาลนิมิตรใต้	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

 ประเภทธุรกิจ	 :	ให้บริการสินเชื่อโดยมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

 ทะเบียนเลขที่	 :	0105521022758	

 โทรศัพท์	 :	+66	(0)	2580-4488

 Home Page	 :	www.thanabanbike.com

 ทุนจดทะเบียน	 :	565,000,000	บาท	แบ่งเป็น		หุ้นสามัญจำานวน	5,650,000	หุ้น

	 	 		มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

 หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว :	565,000,000	บาท	แบ่งเป็น		หุ้นสามัญจำานวน	5,650,000	หุ้น

ขอ้มลูทัว่ไปและข้อมูลสำาคญัอืน่

http://www.grouplease.co.th
mailto:glpcl%40grouplease.co.th?subject=
mailto:ir%40grouplease.co.th?subject=
http://www.gl-f.com
http://www.thanabanbike.com
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4.	 ชื่อบริษัท	 	 :	GL	Leasing	(Lao)	Company	Limited.	(ถือหุ้นโดย	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.)

 สถานที่ตั้ง	 	 :	Primier	Building	2nd	floor,	unit	No.	10,	Phiawat,	Sisattanak	District,	Vientiane	Capital,	

	 	 	 		Lao	PDR

 ประเภทธุรกิจ	 	 :	ดิจิทัล	ไฟแนนซ์

 โทรศัพท์	 	 :	+856	(0)	21	226	060

 โทรสาร	 	 :	+856	(0)	21	226	064

 Home Page	 	 :		www.gllao.com

 จำานวนและชนิดของหุ้น	 	 :	หุ้นสามัญจำานวน	2,037,500	หุ้น	เท่ากับ	2,037,500	เหรียญ	สรอ.	(16,300,000,000	กีบ)

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 	 :	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 	 		93		ถนนรัชดาภิเษก		แขวงดินแดง		เขตดินแดง		กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 	 		โทร.	0-2009-9000		โทรสาร.	0-2009-9991

Call center		 	 :	0-2009-9999

Website		 	 :	http://www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญชี	 	 :	นางสาว	รุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3516

	 	 	 		บริษัท	สำานักงาน	อี	วาย	จำากัด	(เดิมชื่อ	บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ทแอนด์	ยัง	จำากัด)	

	 	 	 		เลขที่	193/	136-137		ชั้น	33		อาคารเลครัชดา	ถ.	รัชดาภิเษก	

	 	 	 		คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		

	 	 	 		โทรศัพท์	0-2264-0777	โทรสาร	0-2661-9192

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

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 	 :	นายกัปตัน		จีระเศรษฐ

	 	 	 		63	ซอย	1	ถนนเทศบาลนิมิตรใต้

	 	 	 		แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900

	 	 	 		โทร.	0-2580-7555	โทรสาร.	0-2954-2902-3

http://www.gllao.com
http://www.set.or.th/tsd
mailto:ernstyoung.thailand%40th.ey.com?subject=
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)

1 กลุ่มบริษัท	เอ.พี.เอฟ.ได้แก่

-Engine	Holdings	Asia	Pte.Ltd.1 402,565,553 28.205

-บริษัท	เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์	จำากัด2 158,911,191 11.134

2 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 198,405,889 13.901

3 SIX	SIS	LTD 185,846,489 13.021

4 นายสุทธิพงษ์	เวศย์วรุตม์ 54,474,700 3.817

5 บริษัท	คูการ์	แปซิฟิค	โฮลดิ้งส์	จำากัด 52,366,803 3.669

6 บริษัท	เค.อาร์.แคปิตอล	จำากัด 46,200,000 3.237

7
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด							

เพื่อผู้ฝาก
32,045,324 2.245

8 นายประยงค์		วนิชสุวรรณ 31,557,900 2.211

9. Merrill	Lynch,	Pierce,	Fenner	&	Smith	Inc. 21,701,700 1.520

10. นายราเชน		กฤษราลัมณ์ 21,593,200 1.513

รวม 1,205,668,749 84.473

หมายเหตุ	 :	1Engine	Holdings	Asia	Pte.Ltd.	ประกอบธุรกิจการลงทุน	มีผู้ถือหุ้นคือ	บริษัท	Wedge	Holdings	Co.,Ltd.	ซึ่งเป็น	

	 		บริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น	ถือหุ้นจำานวน	58	ล้านหุ้น	(หรือคิดเป็น	100%ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด)	

  	2บริษัท	เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์	จำากัด	ประกอบธุรกิจการลงทุน	มีผู้ถือหุ้น	คือ	บริษัท	ซันวา	เวิลด์	เซอร์วิส	จำากัด	ประกอบ

	 		ธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี	ซึ่งถือหุ้น	จำานวน	27	ล้านหุ้น	(หรือคิดเป็น		49%	ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด)	และ	บริษัท	 

	 		เอ.พี.เอฟแคปิตอล	ประเทศไทย	จำากัด	ประกอบธุรกิจการลงทุน		ถือหุ้นจำานวน	12	ล้านหุ้น	(หรือคิดเป็น	21.71%	 

	 		ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

 

ผู้ถือหุ้น
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	และ	หุ้นกู้	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	ประเภท	 :	ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	ของ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	7	(GL-W3)

 อายุ	 :	ไม่เกิน	2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	คือวันที่	2	ธ.ค.2556

 จำานวนที่ออก	 :	332,783,154	หน่วย

 จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ

	 การใช้สิทธิ	 :	341,568,986	หุ้น

 อัตราการใช้สิทธิ	 :	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น

 ราคาการใช้สิทธิ	 :	หุ้นละ	10.00	บาท	

 จำานวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	 :	629,763	หุ้น

 วันครบอายุ	 :	วันที่	30	พฤศจิกายน		2558

2.	 ประเภท	 :	ใบสำาคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามัญของบรษิทัครัง้ที	่5	เพือ่จดัสรรใหแ้กก่รรมการและ	พนกังาน-ESOP	

	 	 		ครั้งที่	4	(GL-WD)

 อายุ	 :	3		ปีนับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

 จำานวนที่ออก	 :	1,000,000	หน่วย

 จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ

	 การใช้สิทธิ	 :	1,000,000	หุ้น		(ก่อนการปรับสิทธิ)

 อัตราการใช้สิทธิ	 :	ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้	11.8360	หุ้น	

 ราคาการใช้สิทธิ	 :	หุ้นละ	1.65766	บาท

 จำานวนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ	 :	209,000	หน่วย	(ใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบอายุ)

 วันครบอายุ	 :	วันที่	14		พฤษภาคม		2558

3.	 ประเภท	 :	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	มีประกันบางส่วน	และ		มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

 ชื่อหุ้นกู้	 :	หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่1/2557	ครบกำาหนดไถ่ถอนปี	2560

 จำานวนเงิน	 :	500,000,000	บาท

 อายุ	 :	3	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้

 อัตราดอกเบี้ย	 :	27	สิงหาคม	2557	ถึง	29	กันยายน	2557	4.17%	ต่อปี

	 	 		30	กันยายน	2557	จนครบกำาหนดไถ่ถอน	4.55%	ต่อปี

 วันที่ออกหุ้นกู้	 :	27	กุมภาพันธ์	2557

 วันครบกำาหนดไถ่ถอน	 :	27	กุมภาพันธ์	2560

การออกหลักทรัพย์อื่น
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	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	 40	 จากกำาไรสุทธิหลังหัก

ภาษีเงินได้และเงินสำารองต่างๆ	ตามกฎหมาย

	 ปจัจยัท่ีใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงนิปนัผล	เชน่	ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการ

เงิน	สภาพคล่องของบริษัท	การขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องในการบริหาร

งานของบริษัท		โดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		เว้นแต่

จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 	 โดยให้แจ้ง

แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไปเพื่อทราบ

	 สว่นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั	มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่	รอ้ยละ	70	

ของกำาไรสุทธิ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท	เป็นดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 2557 2556 2555 2554

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.29 0.14 0.27 0.43 3.65

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น N/A 0.06 0.17 0.31 2.51

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ(%) N/A 45.68 64.52 69.79 68.85

**ปี	2555	และ	2556	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญเป็นมูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

**ปี	2553	ถึง	2554	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมตรวจสอบ

ฝายตรวจสอบภายใน

ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการบริหาร

หนวยงานพัฒนาธุรกิจตางประเทศ

ประธานเจาหนาที่พัฒนาธุรกิจตางประเทศ

ผูจัดการทั่วไป - การตลาด

ฝายการตลาด - สวนกลาง

ฝายการตลาด - ตางจังหวัด

ฝายบริหารสาขา

การตลาด - กรุงเทพฯ

การตลาด - ธนบุรี

ผูจัดการทั่วไป - ปฏิบัติการ

ผูสินเชื่อ

ฝายบุคคลและธุรการ

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝายปฏิบัติการและประมูล

ฝายติดตามหนี้ทางโทรศัพท

ฝายติดตามหนี้ภาคสนาม

ฝายยึดทรัพยสิน

ฝายติดตามหนี้สาขา

ผูจัดการทั่วไป - บริหารหนี้

หนวยงานธุรกิจประเทศไทย

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ ประธานเจาหนาที่การเงิน

ฝายบัญชี

ฝายการเงิน

ฝายนักลงทุนสัมพันธ

หนวยงานควบคุมการเงิน
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คณะกรรมการบริษัท

 โครงสร้างคณะกรรมการ
	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2558	คณะกรรมการบริษัทประกอบ

ดว้ยกรรมการจำานวน	10	คน	แบง่เปน็	กรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารจำานวน	

5	คน	และทีไ่ม่ใชผู่บ้รหิารจำานวน	5	คน	โดยมกีรรมการอสิระทีท่ำาหนา้ที่

กรรมการตรวจสอบ	จำานวน	4	คน	ซึ่งเกินกว่า	1	 ใน	3	ของจำานวน

กรรมการทั้งคณะ	 ทำาให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของ 

บริษัทฯ	 มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ	 	 โดยคณะ

กรรมการของบริษทัฯ	ประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย	

ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ	ได้แก่	ด้านการบริหาร	การเงิน	การบัญชี	และมี

กรรมการอย่างน้อย	 2	 คน	 ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 และ

กรรมการที่เป็นอิสระอย่างละ	1	คน	ที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจ

สินเชื่อเช่าซื้อ	ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

 วาระการดำารงตำาแหน่ง
	 มีการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะ

กรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท	 โดยให้

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดจำานวน	 1	 ใน	 3	 ของ

จำานวนกรรมการทั้งคณะ	หรือจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับ	1	

ใน	3	โดยปัจจุบันสำาหรับบริษัทฯ	คือ	4	คน	ในแต่ละปีที่

จะต้องออกตามวาระแต่ก็สามารถได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ

เลือกตั้งกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งเดิมได้ใหม่โดยที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 สำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	ปี		โดยสามารถต่อ

อายุได้เช่นกัน	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	ยังไม่มีการพิจารณา

กำาหนดจำานวนวาระท่ีกรรมการอิสระจะดำารงตำาแหน่ง

ติดต่อกันได้นานที่สุด

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำาแหน่งและวาระการดำารงตำาแหน่ง	รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม	ในปี	2558	เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง/ วาระการดำารงตำาแหน่ง

การประชุมคณะกรรมการ

จำานวนครั้ง

การประชุม

จำานวนครั้งที่

เข้าร่วมประชุม

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/	2558	–	2560 15 15

2.	นายทัตซึยะ		โคโนชิตะ1 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	

/	2556	–	2559
15 12

3.	นายมุเนะโอะ		ทาชิโร่ กรรมการ	/2557	–	2560 15 15

4.	นายสมชัย		ลิมป์พัฒนสิน กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	/	2558	–	2561 15 15

5.	นายวรศักดิ์		เกรียงโกมล กรรมการและกรรมการบริหาร	/2556	–	2559 15 15

6.	นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ2 กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	/	2558	–	2561 15 14

7.	พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์3 ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	2558	–	2561 15 14

8.	นายโศณิต		พิชญางกูร4 กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ/2557	–	2560 15 14

9.	ดร.	พลเดช		เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ/2557	–	2559 15 15

10.	นายกฤษณ์		พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ/2557	–	2559 15 15

สาเหตุการขาดประชุม	:		 1	ขาดประชุมรวม	3	ครั้ง	เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ	
2	ขาดประชุมรวม	1	ครั้ง	เนื่องจากป่วย
3	ขาดประชุมรวม	1	ครั้ง	เนื่องจากติดภารกิจสำาคัญเร่งด่วน
4	ขาดประชุมรวม	1	ครั้ง	เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศ
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
บริษัทกำาหนดไว้ตามข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่(1)		

บริษัทย่อย(2)	 บริษัทร่วม(3)	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(4)	 	 โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 

ผู้เกี่ยวข้องด้วย

	 ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง/พนักงาน/ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือน

ประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

	 ไม่มีความสัมพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนในลักษณะท่ีเปน็	บดิา	มารดา	

คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 กับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจ

ควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอชือ่เปน็ผูบ้รหิารหรอืผูม้อีำานาจควบคมุของบรษิทั	หรอื

บริษัทย่อย

	 ไม่มคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษิทั	บรษิทัใหญ	่บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืนติบุิคคล

ทีอ่าจมีความขดัแย้ง	ในลกัษณะทีอ่าจเปน็การขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอสิระและไมม่ี

ลกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็ได้อยา่งอสิระเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั

หมายเหตุ			 (1)	บริษัทใหญ่	หมายถึง	บริษัทที่ถือหุ้นของ	บมจ.	กรุ๊ปลีส	เกินกว่าร้อยละ	50	

	 	 (2)	บริษัทย่อย	หมายถึง	บริษัทที่	บมจ.	กรุ๊ปลีส	ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ	50		

	 	 (3)	บริษัทร่วม	หมายถึงบริษัทที่	บมจ.	กรุ๊ปลีสถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	20	แต่ไม่เกินร้อยละ	50

	 	 (4)	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	หมายรวมถึง	ผู้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ	10

 กรรมการอิสระทั้ง	 4	 ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและดำารงตำาแหน่งเป็น

กรรมการตรวจสอบดว้ย	ทัง้นี	้เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามขอ้กำาหนดเกีย่วกบักรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ	(ท่ี	กลต.ก.(ว)	32/2551ของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ณ	วันที่	5	มิถุนายน	2551)	
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การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
	 คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการได้	

เนือ่งจาก	กรรมการหลายทา่นไดด้ำารงตำาแหนง่ในบรษิทัอืน่เหลา่นัน้	กอ่นทีจ่ะเขา้มาเปน็กรรมการของบรษิทัฯ	โดยปจัจบุนัไมม่กีรรมการ

ที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน	5	แห่ง		อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯได้กำากับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	เป็นสำาคัญ		ซึ่ง

ที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	อย่างเต็มที่	โดยอาจสามารถดูได้จากสถิติการเข้าประชุม	ซึ่งในปี	2558	กรรมการ

ทุกคนมีสัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการ	เกินกว่าร้อยละ	75	ของการประชุม	ทั้งปี

	 สำาหรับผูบ้ริหารระดบัสงูนัน้	ทกุทา่นตอ้งปฏบัิตงิานประจำาอยูท่ีบ่รษิทัจงึไมส่ามารถดำารงตำาแหนง่กรรมการในบรษิทัอืน่ได	้ยกเว้น

การเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน	 	 จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านดำารงตำาแหน่งกรรมการใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น	ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย	สำาหรับปี	2558	เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง
จำานวนบริษัทจดทะเบียน
ที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ ประธานกรรมการ 1

นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ กรรมการ 2

นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่ กรรมการ 1

นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ กรรมการ -

นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน กรรมการ -

นายวรศักดิ์		เกรียงโกมล กรรมการ -

พล.อ.	สืบสันต์	ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ -

นายโศณิต	พิชญางกูร กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ -

ดร.พลเดช		เทอดพิทกัษว์านชิ กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ -

นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ 2

หมายเหตุ	รายละเอียดของบริษัทที่กรรมการดำารงตำาแหน่ง	แยกตามบริษัทจดทะเบียน	และไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	มีปรากฏใน	

เอกสารแนบ	1

ตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)
	 ตั้งแต่ปี	 2555	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร	 โดยให้ประธานกรรมการดำารงตำาแหน่งประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหารอีกตำาแหน่งหน่ึง	 และโดยที่ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่	 ดังนั้น	 จึงม่ันใจได้ถึงความทุ่มเทในการ

บรหิารธรุกจิใหเ้กดิผลกำาไรตอ่บรษิทัฯ	อยา่งไรกต็ามบรษิทัฯไดม้กีารแบง่แยกอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการและผูบ้รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน	

อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำาหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน
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อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติ 

ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำานาจหน้าที่ 

ที่สำาคัญได้ดังนี้

	 1.	กำาหนดแนวทาง	นโยบาย		กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ	 อนุมัติแผนธุรกิจ	 งบประมาณที่นำาเสนอโดยฝ่าย

จดัการ	และควบคมุกำากบัดแูลการบรหิารและการจดัการของคณะ

ผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้	 	 เว้นแต่ใน

เรือ่งดงัตอ่ไปนีท้ีค่ณะกรรมการตอ้งไดร้บัมตอินมุตัจิากทีป่ระชมุผู้

ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้อง

ไดร้บัมตอินมัุตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เชน่การเพิม่ทนุการลดทนุการ

ขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่

บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของ

บริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับเป็นต้น

	 2.	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญ

ประจำาปีภายใน	4	 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บรษิทัและพจิารณาระเบยีบวาระตา่งๆ	พรอ้มทัง้ใหค้วามเหน็	เพือ่

นำาเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	 อาทิเช่น	 การจ่าย

เงินปนัผล		คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการ

แต่งตั้ง	กรรมการ	เป็นต้น

	 3.	อนมุตักิารลงทนุทีส่ำาคญัของบริษทัฯ	รวมทัง้เงนิลงทนุ

ในบริษัทย่อย

	 4.	อนมุตันิโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ีและนโยบาย

อื่น	ๆ	ของบริษัทฯ	ตลอดจนระเบียบต่าง	ๆ	ที่ผ่านการกลั่นกรอง

จาก	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 หรือฝ่ายจัดการ	 และติดตามให้มี

การปฏิบัติตาม

	 5.	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	3	เดือน

ต่อครั้ง

	 6.	 จัดให้มีการทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท	ณ	วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ

บริษัทซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 7.	 อนุมัติการแต่งตั้ง	 หรือมอบอำานาจให้ผู้บริหาร	หรือ

บคุคลอืน่ใดใหด้ำาเนนิกจิการของบรษิทัภายใตก้ารควบคมุของคณะ

กรรมการ	หรอือาจมอบอำานาจเพือ่ใหบ้คุคลดงักลา่วมอีำานาจตาม

ที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็น

สมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขอำานาจดังกล่าวได้ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบ

อำานาจใหผู้บ้ริหารหรือบคุคลอืน่ทำาหนา้ทีแ่ทนในเรือ่งเกีย่วกบัการ

ดำาเนนิงานตามปกตธิรุกจิการมอบอำานาจดงักลา่วตอ้งเปน็ไปตาม

มติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือ

กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและหาก

กรรมการอสิระหรอืกรรมการทีเ่ปน็กรรมการตรวจสอบคดัคา้นการ

มอบอำานาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวใน

รายงานการประชุมให้ชัดเจน

	 8.	อนมุตักิารทำารายการเกีย่วโยง	หรอื	ซือ้	ขาย	หรอืโอน

ทรัพย์สินท่ีสำาคัญของบริษัทฯ	 เพื่อให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

โปรง่ใส	และมีการรายงานทีถ่กูตอ้งตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 9.	พจิารณาและอนมุตัโิครงสรา้งการบรหิารงาน	การแต่ง

ตั้ง	หรือเลิกจ้าง	พนักงานระดับสูง	ได้แก่	ระดับประธานเจ้าหน้าที่	

(Chief	Officer)	คณะกรรมการบรหิารกรรมการผูจ้ดัการ	จนถงึระดบั

ผู้จัดการทั่วไป

	 10.	 อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	 เช่น	 คณะ

กรรมการตรวจสอบ	และกำาหนดบทบาท	หนา้ท่ีของคณะกรรมการ

ชุดย่อย	 ตลอดจนการเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบ	 การต่ออายุ

คณะกรรมการชุดย่อย	 	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญต่อ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย	

	 11.	ตดิตามผลการดำาเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามแผนงานและ

งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

	 12.	อนมัุตกิารจดัซือ้จดัจ้าง	สินทรพัย์ถาวร	การซอ่มบำารงุ	

ในวงเงินเกิน	5,000,000	บาทขึ้นไป

	 13.	กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่ง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้น

ส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดใน

ห้างหุ้นส่วนจำากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัท

อืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนั

กับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อ

ประโยชนผ์ูอ้ืน่เว้นแตจ่ะได้แจง้ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะ

มีมติแต่งตั้ง

	 14.	กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า	หากมี

ส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้มในสัญญาทีบ่รษิทัทำาขึน้หรอื

ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท
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	 ทัง้นี	้การมอบอำานาจหนา้ทีด่งักลา่วข้างตน้ใหแ้กค่ณะกรรมการจะไมร่วมถงึการมอบอำานาจทีท่ำาใหค้ณะกรรมการหรอืผูร้บัมอบ

อำานาจจากคณะกรรมการ	 สามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

ทีข่ดัแยง้กบับรษิทั	หรอืบรษิทัยอ่ย	หรอืลกัษณะอืน่ใดทีเ่ปน็ไปตามทีก่ำาหนดตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย		ซึง่การ

อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ
	 1.	รบัผดิชอบในฐานะผูน้ำาของคณะกรรมการบรษิทั	ในการกำากบัดแูล	ตดิตาม	การบรหิารงานของกรรมการบรหิารในแตล่ะสาย

งาน	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

	 2.	ทำาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ	และ	ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	 3.	มีหน้าที่ในการลงคะแนนเสียงชี้ขาด	ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	มีเสียงการลงคะแนนเท่ากัน	ทั้งฝ่ายสนับสนุน	

และคัดค้าน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ	(Self	Assessment	of	Board	of	Directors)	เป็นประจำา

ทุกปี	และในปี	2558	นี้	คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพียงชุด

เดียวท่ีบริษัทได้จัดต้ังข้ึน	 	 โดยมุ่งเน้นการนำาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 และคณะ

กรรมการตรวจสอบ	 โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธันวาคมของทุกปีเลขานุการจะทำาการทบทวนแบบสอบถาม	 ซึ่งเป็นแบบท่ีได้รับการ

ปรบัปรงุจากหลกัเกณฑจ์ากตลาดหลกัทรพัย	์และนำาสง่	ใหแ้กก่รรมการทกุทา่นเพือ่ตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบดว้ย

หัวข้อหลักๆ	6	ข้อ	ดังนี้

	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

	 2.	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	 3.	การประชุมคณะกรรมการ

	 4.	การทำาหน้าที่ของกรรมการ

	 5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

	 6.	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

 

	 หลังจากได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว	 เลขานุการจะทำาการรวบรวมผลการประเมิน	 และรายงานผลให้ท่ีประชุมคณะ

กรรมการทราบ		ซึ่งโดยรวมแล้ว	ผลการประเมินสำาหรับปี	2558	นี้		ปรากฎว่า	ทั้งคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบมี

ผลการประเมินดีเยี่ยมในทุกหัวข้อ	ด้วยคะแนนเฉลี่ย	98.23%	และ	95.39%	ตามลำาดับ	ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ % ผลการประเมิน

คะแนนรวม 100 98.23 98.23 ดีเยี่ยม

1.		โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 28 27.5 98.2 ดีเยี่ยม

2.			การประชุมคณะกรรมการ 24 23.6 98.3 ดีเยี่ยม

3.		บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 40 39.3 98.25 ดีเยี่ยม

4.			อื่น	ๆ	: 8 7.8 97.5 ดีเยี่ยม

-	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

-	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ % ผลการประเมิน

รวม 76 72.5 95.39 ดีเยี่ยม

1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 12 12 100 ดีเยี่ยม

2.	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 24 23.25 96.88 ดีเยี่ยม

3.	บทบาท	หน้าที่	และความรับผิดชอบ 40 37.25 93.13 ดีเยี่ยม

 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 การฝึกอบรม		คณะกรรมการ	ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ

กำากับดูแลกิจการของบริษัท	ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ	สำาหรับทั้งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	ผู้

บริหาร	เลขานุการบริษัท	ตลอดจนพนักงานของบริษัท	โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท	และโดยสถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึก

อบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ	 เช่น	 	สภาวิชาชีพบัญชี	หรือกรมสรรพากร	ตลอดจนหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัท	 เช่น	

ตลาดหลักทรัพย์			สำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เป็นต้น

	 ในปี	2558	มีกรรมการตรวจสอบ	1	ท่าน	คือ	คุณกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา	เข้าร่วมสัมมนา	CG	Forum	2/2015	เมื่อวันที่	23	

มิถุนายน	 2558	 เรื่อง	 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการในการควบคุมภายใน	 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 การเตรียมการสำาหรับกรรมการใหม่	 	 ฝ่ายจัดการได้จัดเอกสารและข้อมูลสรุป	 เพื่อแนะนำาธุรกิจและแนวทางดำาเนินธุรกิจ

ของบรษิทัใหแ้กก่รรมการใหมป่ระกอบดว้ย	รายงานประจำาปขีองบรษิทัฯ	กฎบตัรคณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ		หนงัสอืรบัรอง

บริษัท	 ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ	 และ	 ข้อบังคับของบริษัท	 รวมท้ังคู่มือกรรมการ	 ที่จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เป็นต้น

 แผนพัฒนาและสืบทอดงาน	 ผู้จัดการทั่วไปได้รายงานให้ทราบเป็นประจำาถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน	 ในกรณีที่ตนไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 โครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหาร		คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหาร	โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็น

ประจำาทุกปี	ถึงสิ่งที่ได้ทำาไปในระหว่างปี	ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน

รายงานการถือหุ้นของกรรมการ	ผู้บริหาร	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประจำาปี	2558

ชื่อกรรมการและผู้บริหาร
จำานวนหุ้นที่ถือ เปลี่ยนแปลง

ระหว่างปี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ
มกราคม 2558 ธันวาคม 2558

กรรมการ

1.	นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ 291,946 512,884 +	220,938 N/A

2.	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ -0- 147,950 +147,950 N/A

3.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่ -0- 147,950 +147,950 -0-

4.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน 274,150 977,973 +703,823 -0-
5.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล 1,030,099 1,674,599 +644,500 -0-
6.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ 194,601 140,051 -54,550 -0-
7.	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์ 150,000 250,050 +100,050 -0-
8.	นายโศณิต	พิชญางกูร -0- 180,000 +180,000 -0-
9.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา -0- 147,950 +147,950 -0-
10.ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช -0- 147,950 +147,950 -0-
ผู้บริหาร
11.	นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ -0- -0- -0- -0-
12.	นายพรศักดิ์	อุรัจฉัทชัยรัตน์ -0- -0- -0- -0-
13.	นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ -0- -0- -0- -0-
14.	นายกำาพล	สินถาวร -0- -0- -0- -0-



26บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

 ผู้บริหาร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯ	มีผู้บริหาร	ตามคำานิยามของ	ก.ล.ต.	จำานวน	9	คน	รวมถึงผู้บริหารอื่นๆ	ตั้งแต่ระดับผู้

จัดการฝ่ายขึ้นไป	9	คน	รวมทั้งสิ้น		18		คนดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำาดับ รายชื่อผู้บริหาร * ตำาแหน่ง

1. นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล กรรมการบริหาร

3. นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่	พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

4. นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน ประธานเจ้าหน้าที่	ฝ่ายปฏิบัติการ

5. นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ ประธานเจ้าหน้าที่	ฝ่ายการเงิน

6. นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ ผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายการตลาด

7. นายพรศักดิ์	อุรัจฉัทชัยรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายปฏิบัติการ

8. นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ	 ผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายบริหารหนี้

9. นายกำาพล	สินถาวร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. น.ส.อัจฉรา		ชัยนา ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

11. น.ส.สุพรรษา		กัณหาลี ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

12. นายกัปตัน		จีระเศรษฐ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการนิติกรรมและสัญญา

13. นายปรีชา	คงเพชราทิพย์ ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้ภาคสนาม

14. นางสุพิชฌาย์	บุญรักพิทักษ์ ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

15. นายชินวัฒน์		เกตุพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารสินเชื่อ

16. นายชาญชัย		เลิศเจริญค้า ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารทรัพย์สิน

17. นายสมคิด		จารุไพบูลย์พันธ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

18. นายวีระวัฒน์		สกุลมีฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

* ลำาดับที่ 1 – 9 รายชื่อผู้บริหารตามนิยามของสำานักงาน ก.ล.ต. ลำาดับ 10 – 18 ผู้บริหารอื่นๆ ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป

อำานาจหนา้ทีข่องประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
1.	ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท

2.	 ติดตามและดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่

กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

3.	 อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่

ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

4.	พจิารณาการว่าจา้งและบรรจุในตำาแหน่งการแตง่ตัง้โยกย้ายการ

พ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างพนักงาน

5.	 เป็นผู้รับมอบอำานาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ข้อบังคับข้อกำาหนดคำาสั่ง

6.	 ดำาเนินการตกลงผูกพันในการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดย

สามารถพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานต่างๆของบริษัทในวงเงิน

ไม่เกินที่กำาหนดในอำานาจดำาเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบรษิทัแลว้มอบอำานาจหรอืมอบหมายใหบ้คุคล

อืน่ใดทีป่ระธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารเหน็สมควรทำาหนา้ทีแ่ทนในเรือ่ง

ที่จำาเป็นและสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร	ทัง้นีก้ารมอบอำานาจดงักล่าวตอ้งอยูภ่ายใตห้ลักเกณฑข์อง

กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

	 ทัง้นีก้ารมอบอำานาจหนา้ทีด่งักลา่วข้างตน้ให้แกป่ระธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหารจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน

ได้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือ

บรษิทัย่อยหรอืลกัษณะอ่ืนใดทีเ่ปน็ไปตามทีก่ำาหนดตามกฎเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการอนุมัติรายการใน

ลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัและ		

/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว

ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด



27บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

 เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติแต่งตั้งให้	นางสาวศิริเพ็ญ		พงศ์ชัยฤกษ์	ดำารงตำาแหน่ง

เป็นเลขานุการบริษัท	 ต้ังแต่	 วันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2554	 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของ 

เลขานุการบริษัทฯ		มีดังต่อไปนี้

 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท		
	 •	ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ

	 •	จัดทำาและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะ 

	 		กรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท

	 •	จัดทำาและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

	 •	จัดส่งสำาเนา	/	เก็บรักษา	รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือ 

	 		บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

	 •	จัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหารเพื่อ 

	 		แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

	 •	ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัทกับ	หน่วยงานกำากับดูแลภายนอก

	 		เช่น	ตลาดหลักทรัพย์	สำานักงานคณะกรรมการ	กลต.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	ฯลฯ

	 •	ดำาเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเลคโทรนิคของ

	 		ตลาดหลักทรัพย์	(ELCID)

	 •	เป็นผู้ประสานงานด้านนักลทุนสัมพันธ์	
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอำานาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท	ประจำาปี	2558

ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ	และ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(มี
อำานาจลงนามผูกพันบริษัท)	

/	7	มีนาคม	2550

49

ปริญญาตรี	
(กฏหมาย)	Osaka	
University	ประเทศ

ญี่ปุ่น

0.03 เป็นพี่ชายของนายทัตซึยะ		โคโนชิตะ

บริษัทจดทะเบียน

2555	–	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธาน	

เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2550	–	2555 ประธานกรรมการ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2549	–	2554 ประธานกรรมการ บริษัท	หลักทรัพย์	ยูไนเต็ด	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจหลักทรัพย์)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ GL	Leasing	(Lao)	Co.,Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ	และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด.(ธุรกิจให้บริการช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน ผู้อำานวยการ GL	Finance	Plc.(ธุรกิจให้บริการช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	 Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd.	(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น)

2552	–	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Engine	Holdings	Asia	Pte.,	Ltd.(ธุรกิจด้านการลงทุน)

2548	–	2551 กรรมการ บริษัท	เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์	จำากัด	(ธุรกิจการลงทุน)

นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ
กรรมการ	(มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)	และประธาน
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่าง
ประเทศ	/20	เมษายน	

2554

44

ปริญญาตรี	
(ประวัติศาสตร์)	
Osaka	University	
ประเทศญี่ปุ่น

0.01 เป็นน้องชายของนายมิทซึจิ	โคโนชิตะ

บริษัทจดทะเบียน

2556	–	ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
Wedge	Holdings	Co.,Ltd.	(ธุรกิการลงทุน)

2555	–	ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2554	–	2555 กรรมการ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2554	–	2556 กรรมการและประธานกรรมการ Wedge	Holdings	Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทุน)

2551	–	ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร	และ	ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
Showa	Holdings	Co.,Ltd.	(ธุรกิจการลงทุน)

2549	–	2554 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท	หลักทรัพย์	ยูไนเต็ด	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจหลักทรัพย์)

ไม่ใช่	บจ.

2553	–	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Asuka	Foods	Co.,Ltd.	(ธุรกิจอาหาร)
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายมุเนะโอะ		ทาชิโร่
กรรมการ(มีอำานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท)		
/	22	เมษายน	2552

43

ปริญญาตรี	
(วรรณคดี)	Osaka	
University		ประเทศ

ญี่ปุ่น

0.01 -

บริษัทจดทะเบียน

2556	–	ปัจจุบัน กรรมการ Wedge	Holdings	Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทุน)

2552	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2551	–	2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Wedge	Holdings	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจด้านการลงทุน)

2550	–	2551 กรรมการบริหารอาวุโส Wedge	Holdings	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจด้านการลงทุน)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Finance	Plc.(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

	2556	–	ปัจจุบัน กรรมการ Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd	(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น)

2554	–	2556 กรรมการ Asuka	Foods	Co.,Ltd.	(ธุรกิจอาหาร)

2552	–	ปัจจุบัน กรรมการ Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd.	(ธุรกิจด้านการลงทุน)

นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ
กรรมการ(มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)และประธาน

เจ้าหน้าที่การเงิน
/	7	มีนาคม	2550

42

ปริญญาโท	
(บริหารธุรกิจ)	
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

หลักสูตร	Directors	
Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	
62/2007

0.01 -

บริษัทจดทะเบียน

2555	–	ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

การเงิน
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2550	–	2555 กรรมการ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน กรรมการ	 GL	Finance	Plc	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน กรรมการ Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd	(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น)

2548	–	2550 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์		 บริษัท	มหพันธ์	ไฟเบอร์ซีเมนต์	จำากัด	(มหาชน)	(ผลิตและจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน
กรรมการ	(มีอำานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท)	และประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
/	15	มิถุนายน	2554

56

ปริญญาโท	
(บริหารธุรกิจ)		
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

หลักสูตร	Director	
Accreditation	

Program	(DAP)	รุ่นที่	
94/2012

0.08 -

บริษัทจดทะเบียน

2555	–	ปัจจุบัน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2554	–	2555 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด		(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Finance	Plc.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน กรรมการ Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd	(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น)

2550	–	2554
กรรมการ	และ	รองประธาน

อาวุโส
บริษัท	ซัมมิท	แคปิตอล	ลีสซิ่ง	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2537	–	2551 รองประธาน บริษัท	พาราซูมิ	ข	ไทย	ลิสซิ่ง	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล
กรรมการ(มีอำานาจลงนาม

ผูกพันบริษัท)	
/	15	มิถุนายน	2554

45

ปริญญาโท	
(บริหารธุรกิจ)	West-
ern	Illinois	University,	

USA.

0.11 -

บริษัทจดทะเบียน

2554	–	2558 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ GL	Finance	Plc(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน กรรมการ Group	Lease	Holdings	Pte.Ltd	(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น)

2554	–	ปัจจุบัน กรรมการ Engine	Holdings	Asia	Pte.,	Ltd.	(ธุรกิจการลงทุน)

2551	–	2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล	อินชัวรันส์	จำากัด	(ธุรกิจประกันภัย)

2544	–	2551 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ลิเบอร์ตี้	ประกันภัย	จำากัด		(ธุรกิจประกันภัย)

พลเอกสืบสันต์	ทรรทรา
นนท์

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ	

/	11	พฤษภาคม	2554

64

ปริญญาตรี	
(รัฐศาสตร์)	Norwich	
University,	USA.

วิทยาลัยป้องกันราช
อาณาจักร	(วปรอ.	

รุ่นที่	4414)
หลักสูตร	Director	
Certification	Pro-
gram	No.	98/2008
-Finance	for	Non-fi-
nancial	Director	No.	

39/2008

0.00 -

บริษัทจดทะเบียน

2554	–			ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน รองหัวหน้าสำานักงาน สำานักรัฐมนตรี	กระทรวงกลาโหม

2557	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ
บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2552	–		2555
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำานักงานปลัด

กระทรวงกลาโหมทำาหน้าที่
รองหัวหน้าสำานักงาน

สำานักรัฐมนตรี	กระทรวงกลาโหม

นายโศณิต	พิชญางกูร
กรรมการอิสระ	และ
กรรมการตรวจสอบ

/	11	พฤษภาคม	2554

65

ปริญญาโท	
(เศรษฐศาสตร์)	North	
Texas	State	Univer-

sity,	USA./
หลักสูตร	Director	
Certification	Pro-
gram	No.	33/2005

0.00 -

บริษัทจดทะเบียน

2554	–		ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2542	–	2547
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ

เช่าซื้อและกิจการสาขา
บงล.	เกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2552	–	2556 กรรมการบริหาร บริษัท	เอกธนา	วิศวกรรม	จำากัด	(ธุรกิจวิศวกรรม)

2549	–		ปัจจุบัน ผู้บริหาร บริษัท	ไทยฟิลาเท็กซ์	จำากัด	(มหาชน)	(ผลิตเส้นยางยืด)

2547	–	2549
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ

รายย่อย
บริษัทเงินทุน	เอไอจี	จำากัด	(ธุรกิจการเงิน)
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ดร.	พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช
กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ	/	20	
เมษายน	2554

47

ปริญญาเอก	
(วิศวกรรมศาสตร์)	
Lehigh	University,	

USA./
หลักสูตร	Director	
Accreditation	Pro-
gram	No.	89/2011

0.01 -

บริษัทจดทะเบียน

2554	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

ไม่ใช่	บจ.

2557	–	ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2555	–	ปัจจุบัน ผู้อำานวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา บริษัท	ว.และสหาย	คอนซัลแตนส์	จำากัด	(ที่ปรึกษาวิศวกรรม)

2550	–	2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท	วิศวกรที่ปรึกษา	อาร์เควี	จำากัด	(ที่ปรึกษาวิศวฯ)

2549	–	2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไอเอ็มเอ็มเอส	จำากัด	(วิศวกรรม)

นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา
กรรมการอิสระ	และ

กรรมการตรวจสอบ	/	20	
เมษายน	2554

47

ปริญญาโท	(การเงิน)	
University	of	Florida,	

USA./
หลักสูตร	Advanced	
Audit	Commit-
tee	Program	No.	

27/2009
-Director	Certifica-
tion	Program	No.	

86/2007
-MFM	1/2009,	

MFR	9/2009,	MIA	
6/2009,	MIR	7/2009
-CG	Forum	2/2015	
เรื่องความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

กับฝ่ายจัดการ	ในการ
ควบคุมภายใน

0.01 -

บริษัทจดทะเบียน

2554	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2554	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ผลิตภัณฑ์ตราเพชร	จำากัด	(มหาชน)

2549	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	สหโมเสคอุตสาหกรรม	จำากัด	(มหาชน)

2551	–	2557
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	ควอลิตี้	เฮ้าส์	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ไม่ใช่	บจ.

2558	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ	และกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	ทีพีบีไอ	จำากัด	(มหาชน)	(ผลิตถุงพลาสติก)	

ตค.58	–	ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท	ทิพยประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจประกันชีวิต)

2557	–	ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน GL	Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2557	–	ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ
บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด		(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2549	–	ก.ย.	58 กรรมการ บริษัท	รอยัล	ปอร์ซเลน	จำากัด	(มหาชน)

ก.ย.58	–	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จำากัด	(ที่ปรึกษาการลงทุน)

2554	–	2557 กรรมการ บริษัท	ไทยพรอสเพอริตี้	แอ็ดไวซอรี่	จำากัด

2549	–	2556 กรรมการ บริษัท	สหไทยสตีลไพพ์	จำากัด	(มหาชน)

นายพรศักด์ิ	อุรัจฉัทชัยรัตน์
ผู้จัดการท่ัวไปฝ่ายปฏิบัติการ

/	12	กันยายน	2555
52

ปริญญาโท	
(สถิติประยุกต์)	
สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์	
(นิด้า)

- -

2555	–	ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2549	–	2555
ผู้บริหารในกลุ่มธนาคารซีไอ

เอ็มบีไทย	:	ผู้อำานวยการอาวุโส	
ด้านปฏิบัติการและเทคโนโลยี

บริษัท	เซ็นเตอร์	ออโต้ลีส	(บีที	ลิสซิ่ง)	จำากัด
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ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 
(ปี)

คุณวุฒิทางการ
ศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ 
ผู้จัดการท่ัวไป	ฝ่ายการตลาด	

/	9	เมษายน	2556
51

ปริญญาตรี	
เศรษฐศาสตร์
อุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัย
รามคำาแหง

- -

2556	–	ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาด บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2553	–	2556 เจ้าของธุรกิจ บริษัท	เค	จรัสเจริญยนต์	จำากัด	(จำาหน่ายรถจักรยานยนต์)

2537	–	2553 	ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายการตลาด	 บริษัท	ซัมมิท	แคปิตอล	ลีสซิ่ง	จำากัด	(รุรกิจลีสซิ่ง)

2534	–	2536 เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ศรีธนา	จำากัด	(ธุรกิจการเงิน)

2531	–	2534
เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถ

บรรทุก
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	นครหลวงเครดิต	จำากัด	(ธุรกิจการเงิน)

2530–	2531 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	แปซิฟิค	จำากัด	(ธุรกิจการเงิน)

นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ	
ผู้จัดการท่ัวไป	ฝ่ายบริหารหน้ี	

/	15	มกราคม	2557
51

ปริญญาโท	
บริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา
- -

2557-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป	–	ฝ่ายบริหารหนี้ บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2554-2557
ผู้อำานวยการอาวุโส	สายงาน

พัฒนาธุรกิจ
บริษัท	อะมานะฮ์	ลีสซิ่ง	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2549	–	2554
ผู้อำานวยการ	สายงานธุรกิจ

เช่าซื้อ		
บริษัท	กรุงไทยธุรกิจ	ลีสซิ่ง	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2541	–	2549
ผู้จัดการฝ่าย	ฝ่ายทะเบียนและ

ประกันภัย		
บริษัท	โตโยต้าลีสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2536	–	2541
ผู้จัดการสำานักงานอำานวยสินเชื่อ	

จังหวัดชุลบุรี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์	ซิทก้า	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจการเงิน)

2527	–	2536
ช่วยบริหาร	ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ

บริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)	(ธนาคารพาณิชย์)

นายกำาพล	สินถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีสารสนเทศ
/	1	ธันวาคม	2557

46

ปริญญาตรี	คณะ
วิทยาศาสตร์		

สาขาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม	(อิเล็ก
ทรอนิคส์	)	สถาบัน
ราชภัฏฉะเชิงเทรา	/	

การอบรม	
-		IT	Risk	Manage-
ment	By	Nectec

-		Business	continui-
ty	management		By	

Nectec
-		Project	Manage-
ment	by	CMMU

- -

2557	–	ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

สารสนเทศ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการเช่าซื้อ)

2556	–	2557 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ		 บริษัท	ไทยเซ็มคอน	จำากัด

2555	–	2555 ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ		 บริษัท	คิงส์เทเลคอม	จำากัด

2553	–	2555
ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ		และ	ผู้
จดัการสว่นควบคมุการปฏบิตังิาน		

บริษัท	ซูซกิ	ลิสซิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ไทยแลนด์)		จำากัด.

2551	–	2553 ผู้จัดการส่วนสารสนเทศ	 บริษัท	ซูซกิ	ลิสซิ่ง	อินเตอร์เนชั่นแนล	(ไทยแลนด์)		จำากัด.

2548	–	2551
หัวหน้าพนักงานวิเคราะห์ระบบ

สารสนเทศ		
บริษัท	เคซีอี	อิเล็คทรอนิคส์	จำากัด	(มหาชน)

2547	–	2548
	หัวหน้าพนักงานสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ		
บริษัทปุ๋ยแห่งชาติ	จำากัด	(มหาชน)

2546	–	2547 วิศวกรซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ	 บริษัท	พร้อมเทคนิคอลเซอวิสเซส	จำากัด

2533	–	2545
พนักงานสนับสนุนระบบ

สารสนเทศ			
บริษัท	ปตท.	จำากัด	(มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล/ ตำาแหน่ง/

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ 

(ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท (%) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ

น.ส.ศิริเพ็ญ	พงศ์ชัยฤกษ์
เลขานุการบริษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/	

22	พฤศจิกายน	2554

58

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	(สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป)	
มหาวิทยาลัย	อัสสัมชัญ	/
-Company	Secretary	(CSP	1/2002)
-Effective	Minutes	Taking	(EMT	14/2009)
-Workshop,	เปิดเผยอย่างไรให้ถูกต้อง	วิธีปฏิบัติเมื่อเกิด
รายการได้มาจำาหน่ายไป		หรือ	รายการที่เกี่ยวโยงกัน	
-กฎหมายและระเบียบปฏิบัติสำาหรับเลขานุการบริษัท	ตาม
กฎหมายหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์ใหม่	ปี	2551	
-การอบรม/สัมมนาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ	งานในบทบาท
ของเลขานุการบริษัท		บรรษัทภิบาล	และนักลงทุนสัมพันธ์	
จัดโดย	ตลาดหลักทรัพย์,	สำานักงาน	กลต.,ชมรมเลขานุการ
บริษัทไทย

- -

2557	–	ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการ	
และคณะกรรมการตรวจ

สอบ

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด
(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2554-	ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัทและ

เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	
(ธุรกิจโฮลดิ้งส์และให้บริการ
เช่าซื้อ)

2534	–	2554
เลขานุการคณะกรรมการ	

(เลขานุการบริษัท)
บริษัทหลักทรัพย์	ยูไนเต็ด	จำากัด
(มหาชน)(ธุรกิจหลักทรัพย์)
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ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	บริษัทย่อย	และ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ปี	2558

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท

บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง

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.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ X,	C X 0 X X X

2.	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ /	// C

3.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่ / / / /	// / / 	/

4.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ /	// / / /	// /

5.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน /	// / / /	// /

6.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล /	// / X /	// / /

7.	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์ /// /// ////

8.	นายโศณิต	พิชญางกูร /// /// ////

9.	นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช /// /// ////

10.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา /// /// ////

11.	นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ 0

12.	นายพรศักดิ์	อุรัจฉัทชัยรัตน์ 0

13.	นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ	 0

14.	นายกำาพล	สินถาวร 0

	 หมายเหตุ	 	X	คือ	ประธานกรรมการ						 	 	 C			คือ			ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร				

	 	 	 /		คือ	กรรมการ																	 	 	 //			คือ			กรรมการบริหาร

	 	 	 ///		คือ	กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ			 ////				คือ			คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

	 	 	 0			คือ		ผู้บริหาร	 	



35บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

รายชื่อบริษัทย่อย Group Lease
Holdings Pte.Ltd. GL Finance Plc. บริษัท ธนบรรณ  จำากัด GL Leasing 

(Lao) Co., Ltd.รายชื่อกรรมการ

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ X 0 X X

2.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่ / / /	// /

3.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ / / /	// /

4.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน / / /	// /

5.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล / X /	// /

6.	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์ /// ////

7.	นายโศณิต	พิชญางกูร /// ////

8.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา /// ////

9.	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช /// ////

10.	นายคริสตอฟ	ฟอร์ซิเน็ตติ	* /	0 /

11.	นายเรจิส	มาร์แต็ง /	CFO /

12.	นายริกิ	อิชิกามิ /	CEO /

13.	Mr.	Tep	Rithivit ///

14.	Mr.	Kaname	Hahimoto 00

15.	Mr.	Fumio	Kyuma /// /

16.	.Mr.	Ith	Vichit ///

17.	.Mr.	Yusuke	Kozuma /

18.	Mr.	Kubo	Shungo / /

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	ปี	2558

*	ลาออกเมื่อ	5	พ.ค.	2558

หมายเหตุ	 X	คือ	ประธานกรรมการ					

	 	 /				คือ	กรรมการ

	 	 //			คือ	กรรมการบริหาร																	

	 	 ///			คือ	กรรมการอิสระ

	 	 ////			คือ	คณะกรรมการตรวจสอบภายใน

	 	 0			คือ		ผู้บริหาร

	 	 00		คือ	กรรมการผู้จัดการ



36บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1)	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
(ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ		ประกอบด้วยเบี้ยประชุม	และบำาเหน็จกรรมการ	

	 -	ค่าเบี้ยประชุม:		ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน	12,000	บาทต่อครั้ง

ที่เข้าประชุม	และกรรมการบริษัทและ	กรรมการตรวจสอบ	ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ	10,000	บาทเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม

กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

	 -	ค่าบำาเหน็จกรรมการ:		คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญโดยค่าบำาเหน็จของคณะ

กรรมการ	ประจำาปีนั้น	จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น		โดยในปี	2558	ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าบำาเหน็จกรรมการ	จำานวน		2	

เท่าของจำานวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน		ซึ่งในปี	2558	บริษัทฯ	ได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเฉลี่ยคนละ	6	เดือน		ดังนั้น	กรรมการ

จึงได้รับท่านละ	12	เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	

	 อนึ่ง	สำาหรับปี	2558	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ได้มีมติอนุมัติค่าบำาเหน็จให้แก่	คณะกรรมการตรวจสอบ	

เป็นจำานวน	6	เดือนของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน		ส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงได้รับในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	

(มหาชน)	ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน	ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส รวมคณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรม
การตรวจสอบ

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ	และประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร
180,000 - 144,000 324,000

2.	นายทัตซึยะ		โคโนชิตะ
กรรมการ	และ	ประธาน

เจ้าหน้าท่ีพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
120,000 - 120,000 240,000

3.	นายมุเนะโอะ		ทาชิโร่ กรรมการ 150,000 - 120,000 270,000

4.	นายสมชัย		ลิมป์พัฒนสิน
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ
150,000 - 120,000 270,000

5.	นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ
กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่

ฝ่ายการเงิน
140,000 - 120,000 260,000

6.	นายวรศักดิ์		เกรียงโกมล กรรมการและกรรมการบริหาร 150,000 - 120,000 270,000

7.	พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์*
ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	

กรรมการอิสระ
324,000 216,000 216,000 756,000

8.	นายโศณิต	พิชญางกูร*
กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการ

อิสระ
260,000 180,000 180,000 620,000

9.	นายกฤษณ์		พันธ์รัตนมาลา*
กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการ

อิสระ
280,000 180,000 180,000 640,000

10.ดร.	พลเดช		เทอดพิทักษ์วานิช*
กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการ

อิสระ
280,000 180,000 180,000 640,000

รวม 2,034,000 756,000 1,500,000 4,290,000

หมายเหตุ	*	เป็นกรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยด้วย	(บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด)	ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

สอบที่แจ้งไว้ข้างต้น	จึงได้รวมค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดังกล่าวไว้แล้ว
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	 (ข)		ค่าตอบแทนผู้บริหารในปี	2558	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน		ประกอบด้วย	เงินเดือน	และโบนัส	ให้กับผู้บริหาร

จำานวน		18	ราย	รวมทั้งสิ้น	51.62	ล้านบาท

จำานวนผู้บริหารและค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

จำานวนผู้บริหาร	(คน) 18 15 12

เงินเดือนและโบนัส	(ล้านบาท) 51.62 35.27 34.60

(2)	ค่าตอบแทนอื่น
	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

	 -ไม่มี-

	 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

	 -	เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

	 บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร	โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ	5	ของเงินเดือน	โดยในปี	2558	

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหาร	18	ราย	รวมทั้งสิ้น		2.04	ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร

	 -	โครงการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ให้แก่	กรรมการและพนักงานของบริษัท	ครั้งที่	4	(GL	–	WD)

	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น		เมื่อวันที่	27	เมษายน	2555		ได้อนุมัติให้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ

และพนักงาน	(ESOP)		จำานวน	1,000,000	หน่วยเพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัทโดยมีหลักเกณฑ์	

และวิธีการจัดสรร		คือ	ให้คณะกรรมการบริษัท	และ/หรือ	บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำาหนดรายชื่อพนักงานของบริษัทที่จะ

ได้รับการจัดสรร	 และกำาหนดจำานวน	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย	 โดยจะพิจารณาจากความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการทำางาน	ผลงาน	อัตราเงินเดือน	ตำาแหน่ง	และอายุงานตามความเหมาะสมทั้งนี้	ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	มีอัตรา

การใช้สิทธิ	1	ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ	11.8360	หุ้นสามัญของบริษัท	และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น	1.65766	บาทต่อหุ้น		โดยกรรมการ

ของบริษัทจำานวน	10	ราย	ได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	คิดเป็นสัดส่วนโดยรวม	ร้อยละ	12.5	เมื่อเทียบกับใบ

สำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ	ของทั้งโครงการ	หรือคิดเป็นจำานวน	12,500	หน่วยต่อราย

	 ในปี	2558		กรรมการและพนักงานของบริษัทได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำาคัญแสดงสิทธิ	ครั้งที่	4	(GL	–	WD)	นี้แล้ว	เมื่อวันที่	14		

พฤษภาคม		2558	ซึ่งเป็นการใช้สิทธิครั้งเดียวในวันหมดอายุ		โดยส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิก็จะหมดอายุไป
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บุคลากร
บริษัทฯ	มีจำานวนพนักงานทั้งสิ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม		ปี	2558		2557	และ	2556	แบ่งออกตามสายงานได้	ดังนี ้   

					หน่วย:	คน

ฝ่าย ปี 2558 ปี  2557 ปี 2556

ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด 269 250 160

ฝ่ายบริการเรียกเก็บ 265 265 144

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 33 32 12

ฝ่ายบุคคลและธุรการ 36 40 20

ฝ่ายปฏิบัติการ 84 75 56

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 15 12

รวม 720 677 404

 

	 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วย	 เงินเดือน	 โบนัส	 เงินประกันสังคม	 เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ		

และเงินสวัสดิการอื่น	ๆ	เช่น	การประกันสุขภาพหมู่	เป็นต้น				ในปี	2558		บริษัทได้จ่าย	ผลตอบแทนให้แก่พนักงาน	รวมจำานวนทั้งสิ้น		

288.77	ล้านบาท		นอกจากนี้		บริษัทย่อยในต่างประเทศ		ได้แก่	บริษัท	GL	Finance	Plc	(กัมพูชา).มีพนักงานรวม			623			คน	และ	GL	

Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	(ลาว)	มีพนักงานรวม		83		คน		ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท	หรือแตกต่าง

กันไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ		รวมประมาณ	93.6		ล้านบาท	และ.ประมาณ	0.45	ล้านบาท	ตามลำาดับ		

 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญใน

การปฏบัิตงิาน	โดยมุง่เนน้การบรกิารทีมี่ประสทิธภิาพและคณุภาพ	นอกจากนี	้บรษิทัยงัเนน้การดำาเนินธรุกจิดว้ยความโปรง่ใส	ตามหลกั

บรรษัทภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานโดยปราศจากการ

ขอ้งเกีย่วกบัการทจุรติคอรร์ปัชัน่ในทุกรปูแบบ	จดัใหม้กีารปฐมนเิทศสำาหรบัพนกังานใหม	่เพือ่ใหพ้นกังานมคีวามรู	้ความเขา้ใจในระบบ

การทำางาน	 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร	 นอกจากน้ี	 บริษัทยังจัดฝึกอบรม	 ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรม

ภายนอกอยา่งสม่ำาเสมอ	โดยเฉพาะในด้านธรุกิจเชา่ซือ้	ดา้นคอมพวิเตอร์	ดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษย์	ดา้นการบญัชแีละภาษอีากร	

เป็นต้น	ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสายงานที่พนักงานนั้นทำางานอยู่
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การกำากับดูแลกิจการ
 

	 คณะกรรมการบรษิทั	ไดต้ระหนกัถงึความสำาคญัของการกำากบัดแูลกจิการตามหลักบรรษทัภบิาล	

ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท	ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น,	พนักงาน,	คู่ค้า,	ลูกค้า	ตลอด

จนสังคมส่วนรวม	 ในระยะยาว	 	 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายกำากับดูแล

กิจการ	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ,	ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงานทุกคน		ซึ่งมีแนวทาง

ดังต่อไปนี้

 นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 1.	 ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	 โดยบริษัท	 สนับสนุนให้กรรมการ,	 ผู้บริหาร

ตลอดจนพนกังานทกุคน	ดำาเนนิกจิการงานตา่งๆ	อยา่งถกูตอ้งภายใตก้ฎหมาย	และจรยิธรรมในการดำาเนนิ

ธุรกิจ

	 2.	สร้างความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และ

ข้อบัญญัติต่างๆ	ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 3.	สร้างระบบควบคุมงานภายใน	 โดยการประสานงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจ

สอบ	และผู้บริหาร	เพื่อให้การดำาเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล	บริษัทจะมีการวัดผล	ทบทวน

แนวทาง	และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ

	 4.	ควบคุมดูแลธุรกรรม	อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	และก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ระหวา่งฝา่ยตา่งๆ		ระมดัระวงัใหเ้กดิความโปรง่ใส	และบรสิทุธิ	์ยตุธิรรม	โดยไมค่ำานงึถงึประโยชนข์องฝา่ย

หนึ่งฝ่ายใด

	 5.	 เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	 โดยบริษัท	 สนับสนุนให้มี

กิจกรรมซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทุกฝ่าย	เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

	 6.	เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น	ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม	โดยเท่าเทียม

กันในการประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนอำานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเสมอภาค

	 7.	 มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน	 ตลอดจนปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ	

ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

	 ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ในปี	 2558	 สามารถดูได้จาก	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์	/	การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการชุดย่อย
	 ปจัจบุนัคณะกรรมการไดม้กีารจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพยีงคณะเดยีวเปน็คณะกรรมการ

ชุดย่อยโดยไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเนื่องจากเห็นว่า

บริษัทฯ	เป็นองค์กรที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อนและมีจำานวนกรรมการไม่มากนัก	อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของ

กรรมการไมม่าก	จงึคดิวา่ยงัไมจ่ำาเปน็จะตอ้งจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา	ส่วนเรือ่งการกำาหนดค่าตอบแทน

นั้น	คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่ในการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ส่วนค่าตอบแทน

ของคณะกรรมการบริษัทฯจะถูกกำาหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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 คณะกรรมการตรวจสอบ
 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	4	คน		โดยมี	นายโศณิต	พิชญางกูร	เป็น

กรรมการตรวจสอบ	ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงนิของบรษิทั	รวมทัง้ประสบการณ	์โดยตรงดา้นธรุกจิเชา่ซือ้	ซึง่

เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ด้วย	ซึ่งประสบการณ์ในการทำางาน	ดังกล่าว		ปรากฏอยู่ใน	รายละเอียดของกรรมการ	

	 คณะกรรมการบริษัทฯได้กำาหนดให้	 คณะกรรมการตรวจสอบ	มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	 2	ปี	 และสามารถต่ออายุได้

คราวละ	2	ปี		โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง	เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2554	และได้รับการต่ออายุล่าสุดเมื่อ

วันที่	11	พฤษภาคม	2558

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	จำานวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ในปี	2558	มีดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำานวนครั้งการประชุม
จำานวนครั้งที่เข้าร่วม

ประชุม

1.	พลเอกสืบสันต์	ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 10 10

2.	นายโศณิต	พิชญางกูร กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ 10 10

3.	ดร.พลเด	เทอดพิทักษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ 10 10

4.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ 10 10

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการรวมทัง้การรายงานตอ่คณะกรรมการ

ดังต่อไปนี้

	 1.		สอบทานให้บรษิัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูก

ต้องและเพียงพอ

	 2.	สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและระบบ

การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจน

พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และให้

ความเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกย้าย	หรอืเลกิจ้างหวัหนา้

หนว่ยงานตรวจสอบภายในหรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีร่บัผิดชอบเก่ียว

กับการตรวจสอบภายใน

	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 4.	พจิารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิ

ระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน

สำาหรบับคุคลดงักลา่วรวมทัง้เข้ารว่มประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัชโีดย

ไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและข้อกำา

หนดของตลาดหลักทรัพย์

	 6.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิด

เผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	 ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เช่ือถือได้ของ

รายงานทางการเงินของบริษัท

•	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ

บริษัท

•	ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฏหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

•	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

•	ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

•	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วม

ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

•	ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บั

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

•	 รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท

	 7.		ปฏบิตังิานอ่ืนใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบ

หมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประสบผลสำาเรจ็ดว้ยด	ีใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมอีำานาจในการ

เชิญผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จ

จริง	 หรือร่วมประชุม	 หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำาเป็น		

รวมทั้งมีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา	หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบ

ของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษากรณีจำาเป็น

(สามารถดูรายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจ

สอบได้	ในเอกสารแนบ	5)
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 (1)		กรรมการอิสระ
	 ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ	 คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	

โดยขั้นต่ำาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำาหนด	โดย	สำานักงาน	ก.ล.ต.	ที่	กลต.ก.(ว)	32/2551	นอกเหนือจาก	

การพิจารณาจากคุณสมบัติขั้นต่ำาดังกล่าวแล้ว	คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา	คุณสมบัติเพิ่มเติม	โดย

อาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม	หรือ	 มีคุณสมบัติ	 ความรู้	 และประสบการณ์ของกรรมการ

ตรวจสอบ	ประกอบด้วย	อาทิเช่น	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	หรือ	ประสบการณ์

โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ	ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ	เป็นต้น	ทั้งนี้ทั้งนั้น	คณะกรรมการจะคำานึงถึง	

คณุสมบตัใินดา้นความเปน็อสิระเปน็สำาคญั	และจะเสนอใหท้ีป่ระชุม	คณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืท่ีประชุม

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	แล้วแต่กรณี

 (2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	(Nomination	Committee)	ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ

แต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	 	 คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความ

สามารถประสบการณ์วิสัยทัศน์และความน่าเชื่อถือตลอดจน	 ความรู้ความสามารถ	 และทักษะ	 ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	 รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 หรือมี

ประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ	 ซึ่งจะทำาให้สามารถบริหารงานให้บรรลุ

วัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดไว้ได้	 และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้วแต่กรณี

	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกคร้ังข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง

เป็นจำานวนหนึ่งในสาม	(1/3)	เป็นอัตราถ้าจำานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก

โดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ตำาแหนง่	กรรมการทีอ่อกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาดำารงตำาแหนง่ใหมก่ไ็ดโ้ดยบรษิทัฯจะระบรุายชือ่

ของกรรมการบริษัทฯที่ครบวาระในแต่ละปี	รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	หลังจากได้รับการเลือก

ตั้งกลับเข้าดำารงตำาแหน่งเรียงลำาดับตามการออกตามวาระ	 ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือ

หุ้น	และบันทึกไว้ในรายงานประชุมดังกล่าวด้วยทุกปี

การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 1.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมี

คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

	 2.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	

โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่า

จำานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกต้ังในลำาดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมออก

เสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

	 กรณทีีต่ำาแหนง่กรรมการวา่งลงเนือ่งจากเหตอุืน่นอกจากการครบวาระ		ใหค้ณะกรรมการพจิารณา

แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า	 2	 เดือน	 	 โดย

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่ง

ตนแทน		ทั้งนี้	มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	ใน	

4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บรษิทัยอ่ยของบรษัิทฯ	มบีรษิทัฯ	ถอืหุน้	100%		ดงันัน้	ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัฯไดพ้จิารณา

คัดเลือก	 กรรมการของบริษัทฯ	 ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย	 โดยจัดต้ังเป็นคณะ

กรรมการของบริษัทฯ	 ย่อย	 และให้มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น	 ทั้งนี้การ

ส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ

	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบริษัทฯได้กำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทฯ	 ต้อง

ดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำารายการเกี่ยวโยง		การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	หรือ

การทำารายการสำาคญัอ่ืนใดของบรษิทัดงักลา่ว	ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง	และใชห้ลกัเกณฑ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเปดิ

เผยข้อมูลและการทำารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ	ซึง่องิตามเกณฑข์องตลาด

หลักทรัพย์ฯ	 	 รวมถึงได้กำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	 และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ

สามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี		โดยได้กำาหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรใน		จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซึ่งได้รับการอนุมัติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการ	และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน		โดยสรุปสาระสำาคัญได้	

ดังนี้

	 •	ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัฯหรอืใหข้อ้มลูภายใน

แก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ

	 •	ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ	อย่างน้อย	7	วันก่อนที่บริษัทฯ	จะเผยแพร่งบการเงิน	หรือเผย

แพร่สถานะของบริษัทฯ	รวมถึงข้อมูลสำาคัญอื่นๆ

	 •	พนักงานท่ีใกล้ชิดกับข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯต้องรายงานการถือหลักทรัพย์	และการเปล่ียนแปลง	

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	 และ	หรือ	 สำานักงาน	ก.ล.ต.กำาหนดเพื่อป้องกัน

การซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

	 นอกจากนัน้	ทกุครัง้ทีม่กีรรมการ	หรอืผูบ้รหิารรายใหม	่ทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งจดัทำารายงานการถอืครอง

หลักทรัพย์	 ตามเกณฑ์	 ของสำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เลขานุการบริษัท	 จะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้น	

ทราบถึง	 หน้าที่ในการรายงานการถือครอง	 และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 ต่อ

สำานกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	ตามมาตรา	59	แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	

2535	ซึ่งต้องรายงานภายใน	30	วันกรณีรับตำาแหน่งใหม่	และภายใน	3	วัน		เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ

ถอืครองหลกัทรัพย	์และแจ้งใหเ้ลขานกุารบรษิทัรบัทราบเพือ่จดัทำาบนัทึกการเปลีย่นแปลง	และสรปุจำานวน

หลักทรัพย์ของกรรมการ	และผู้บริหารเป็นรายบุคคล	เพื่อนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการ

ประชุมครั้งถัดไป		

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในปี	 2558	 บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	 (Audit	 fee)	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	

จำานวน	1,870,000	บาท	โดยไม่มีค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
	 เนือ่งจากลกัษณะการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯไมม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่สภาพแวดลอ้ม	ดงันัน้	

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ	 จึงมุ่งเน้นที่	 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อพนักงาน	

ลูกค้า	คู่แข่ง	ฯลฯ	ด้วยความเป็นธรรม	และซื่อสัตย์สุจริต	และไม่สนับสนุนการกระทำาใดๆ	ที่อาจก่อให้เกิด

การคอรัปชั่น		คณะกรรมการบริษัทฯมีแนวทางการปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้

1	.	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
•	 บริษัทฯดำาเนินธุรกิจการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม	 ไม่โจมตี	 ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ของบริษัทโดยปราศจากเหตุผล

•		สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดโดย

ไม่มีการร่วมมือกับคู่แข่งขันเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องที่จะทำาให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย

•	ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า	

•	บริษัทฯไม่กระทำาการใด	ๆ 	ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา		รวมทั้งส่งเสริมให้

พนักงานใช้สินค้าหรือบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2.	การต่อต้านการทุจริต
	 บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน	 เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือ

ทางอ้อมต่อตนเองครอบครัวเพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบนทั้งที่

เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

โดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัดโดยกำาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

•	ตอ้งไมม่ผีลประโยชนท์ัง้ทางตรงและแอบแฝง	ทัง้สว่นตน	ครอบครัว	และพวกพอ้ง	กบับรษิทัเชน่	กระทำา

การ	ใดๆ	เพือ่ขายสนิคา้และบรกิารใหกั้บบรษัิท	หรอืแขง่ขันกบับรษิทัหลกีเลีย่งการรบัเลีย้งจากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น	ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

•	ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อให้ได้มา

ซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ

•	พนกังานทีก่ระทำาการทจุรติอนัเปน็การกระทำาผดิจรรยาบรรณซึง่จะตอ้งไดร้บัการพจิารณาทางวนิยัตาม

ระเบียบที่บริษัทฯกำาหนดไว้นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย

•	พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ต้อง

แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บรษิทัฯใหค้วามสำาคญัต่อการไมเ่กีย่วขอ้งกบัการละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรภีาพของบคุคลหรอื

กลุม่บคุคลใดๆทัง้ทางตรงและทางออ้มโดยมแีนวปฏบิตัเิชน่	ไมเ่ลอืกปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งไมเ่ทา่เทยีม

กันไม่ว่า	ด้วยความแตกต่างใดๆได้แก่	เชื้อชาติ	สีผิว	ศาสนา	ความเชื่อ	เพศ	ภาษา	สถานภาพสมรส	อายุ	

สงักดัทางการเมอืงชาตกิำาเนดิ	ความเบีย่งเบนทางเพศ	สภาพรา่งกายหรอืเรือ่งอ่ืนๆ	ไม่ใช้และไม่สนบัสนนุ

การใชแ้รงงานทีท่ำางานหรอืใหบ้ริการด้วยการบงัคบัไมว่า่ทางกาย	วาจาหรอืจติใจหรอืการขม่ขูว่า่จะลงโทษ	

เป็นต้น		ตัวอย่างเช่น	ปัจจุบันบริษัทมีพนักงานที่พิการทางการได้ยิน	จำานวน	8	คน	ซึ่งทุกคนจะได้รับค่า

จา้ง	และสวสัดกิารตา่ง	ๆ 	เทา่เทยีมกบัพนกังานปกตทิกุประการรวมทัง้ไดร้บัการมอบหมายงานดา้นเอกสาร	

ซึ่งเหมาะสมกับสถานภาพทางกาย
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4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	 มีแนวทางการปฏิบัติในการกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์

ประกอบ	ที่สำาคัญคือ

•	หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน

•	สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน

•	อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน

•	แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ		ตัวอย่างเช่น	 ในปี	2557	

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเพ่ิมเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานบริษัทฯทุกระดับชั้นจาก	

รัอยละ	3	เป็น		ร้อยละ	5	

5.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 ในการดำาเนินธุรกิจ	 บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	บนพื้นฐานของ

ความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด	 ซ่ึงโดยเฉพาะบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการทางการ

เงนิเพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคและเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืบรษิทัฯจงึมแีนวปฏบิตัใินการใหส้นิ

เชื่ออย่างรับผิดชอบ	ดังนี้

•	การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำาระของลูกค้า	(Capability)	บริษัทฯจะประเมินรูปแบบในการให้

สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายโดยคำานึงถึงพ้ืนฐานความต้องการของลูกค้า	 และความสามารถใน

การชำาระคนืรวมถงึไมใ่หส้นิเชือ่กบัลกูคา้ทีม่แีนวโนม้วา่จะมปีญัหาในการชำาระเงินคนืเพือ่ชว่ยเหลอืลกูคา้

ไม่ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลังหากต้องมีภาระหนี้ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง

•	การนำาเสนอผลติภัณฑแ์ละบรกิารทีช่ดัเจน	บรษิทัฯจะนำาเสนอขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารตลอด

จนเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ	 อย่างชัดเจน	 โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับ

ลูกค้า

•	การชว่ยเหลอืลกูคา้ทีป่ระสบภาวะวกิฤตทิางการเงนิ	(Debt-restructure)	บรษิทัฯอาจชว่ยเหลอืลกูคา้หาก

พบวา่ลกูคา้ประสบปญัหาทางการเงนิอนัเกดิจากภาะวกิฤตทีไ่มอ่าจควบคมุไดอ้าท	ิภยัธรรมชาต	ิการชมุนมุ

ทางการเมือง	เป็นต้น	โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป
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การควบคุมภายใน
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2559	เมื่อวันที่	15	มีนาคม	2559		โดยมีกรรมการ

อสิระ	ซึง่เปน็กรรมการตรวจสอบทัง้	4	ทา่น	เข้ารว่มประชมุดว้ย	คณะกรรมการไดป้ระเมนิระบบการควบคมุ

ภายในโดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อธิบายชี้แจงระบบต่างๆ	ที่ใช้ในการบริหารงานและควบคุมภายใน

รวมท้ังให้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่าจากการพิจารณาใช้ผลตามแบบ

ประเมนิทีส่ำานกังาน	ก.ล.ต.	ไดป้รบัปรงุ	และประกาศใชเ้มือ่เดือนสิงหาคม	2556	ตามกรอบแนวทางปฏบิตัิ

ด้านการควบคุมภายในของ	COSO	ฉบับปี	2013	ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน	5	

ด้าน	คือ	การควบคุมภายในองค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน		ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามที่มีการขยายความเป็นหลักการย่อยๆ	อีก	17	หลักการ	จาก

ผลการพจิารณาคณะกรรมการเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทัฯ	มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม	

โดยบริษัทฯ	ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ		รวมทั้งมี

ระบบควบคุมภายใน	 ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	 ให้สามารถป้องกัน

ทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารนำาไปใชโ้ดยมชิอบ	หรอืโดยไมมี่อำานาจ		

รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	อย่างเพียงพอแล้ว		สำาหรับ

การควบคุมภายใน	ในหัวข้ออื่น	คณะกรรมการเห็นว่า	บริษัทฯ	มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน			

ทั้งนี้	กรรมการอิสระ	หรือกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้ง	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	ไม่ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม	

หรือมีความเห็นว่าบริษัทฯ	มีข้อบกพร่องใดๆ	เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีดังนี้
1.	ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม
	 บริษัทมีการจัดการโครงสร้างขององค์กรขอบเขตอำานาจของฝ่ายบริหารต่างๆ	 เป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างชัดเจนและได้กำาหนดเป้าหมายของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจในอนาคตไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหาร

และพนักงานในระดบัตา่งๆ	ไดร้ว่มกนัทำางานเพือ่ไปสูเ่ปา้หมายรว่มกนัโดยเนน้ในเรือ่งความซือ่สัตยสุ์จรติ

ตอ่หนา้ท่ีความจงรกัภกัดตีอ่องคก์รความมคีณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารจดัการ	ซึง่ประกอบดว้ยขอ้

กำาหนดการหา้มฝา่ยบรหิารและพนกังานกระทำาการใดๆ	ทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั

บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าว

2.	ด้านการประเมินความเสี่ยง
	 ฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเป็นอย่างมากเนื่องจากธุรกิจของ

บรษิทัเปน็ธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัความเสีย่ง	จงึเพิม่ความรอบคอบและระมดัระวังในการบริหารจัดการ

ทางด้านการเงินการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อแก่ลูกค้า	 โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและ

กำาหนดมาตรการการป้องกันและการจัดการความเสี่ยง	 มีการประเมินความเส่ียงในด้านการจัดการฐาน

ข้อมูลสารสนเทศซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	 และได้กำาหนดมาตรการใน

การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างรัดกุม	 รวมถึงการประเมินความเส่ียงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ

3.	ด้านกิจกรรมการควบคุม
	 บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหารและขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ 

จงึมัน่ใจไดว้า่ฝ่ายบรหิารไดป้ฏบิตัติามกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและกฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ของบริษัท
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4.	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 บรษิทัใหค้วามสำาคญัในดา้นระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลูเพือ่ใหก้ารรวบรวมขอ้มลูและ

ประมวลผลข้อมลูไดอ้ย่างรวดเรว็ถกูตอ้งทนัเวลาและมกีารกำาหนดรปูแบบมาตรฐานในการปฏบิตังิานเพือ่

ใหพ้นกังานสามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสารอยา่งถกูตอ้งชดัเจน	รวมถงึมรีะบบชว่ยในการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร

และคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็วทั้งในด้านการแก้ไข

ปัญหาและวางแผนงานในอนาคต	โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน

5.	ด้านระบบการติดตาม
	 บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอเพื่อให้บริษัท

สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้	โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหารเพื่อรายงานผลการดำาเนินงานเป็น

ประจำาอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้งและมีการจัดการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะในกรณีที่มีปัจจัย

อื่นที่สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท	 นอกจากนี้ยังจัดให้มีหน่วยงานตรวจ

สอบภายในซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	ดำาเนนิการตรวจสอบการปฏบิตัหินา้ทีข่องทุกหนว่ย

งานภายในบริษัท	โดยมีวัตถุประสงค์

1)	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิงานของบรษิทัและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้รหิาร

2)	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3)	 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพ่ือดำาเนินการป้องกันได้

ทันต่อเหตุการณ์

4)	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	และพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบ

การควบคุมภายในที่กำาหนดไว้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	 นายวีระวฒัน	์สกุลมฤีทธิ	์ไดร้บัการแตง่ตัง้	ให้เขา้มาดำารงตำาแหนง่	ผูจั้ดการฝา่ยตรวจสอบภายใน

ของบริษัทฯ		เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2556		โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า	เป็นผู้ที่มี

วฒุกิารศกึษา	และประสบการณด์า้นการตรวจสอบภายใน	ในองค์กรทีมี่ธุรกจิเดียวกนักบับรษิทัฯ	จงึมีความ

เข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯ	เป็นอย่างดี	อีกท้ังยังได้รับการฝึกอบรม	ในหลักสูตรต่างๆ	ที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ในตำาแหน่งดังกล่าว	จึงเห็นว่านายวีระวัฒน์มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม

เพียงพอ		

	 ทั้งนี้	 การพิจารณาและอนุมัติ	 การแต่งตั้ง	ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ	จะตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	(กรณุาดรูายละเอยีด

ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ด้านล่าง)

การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 บริษัทฯ	กำาหนดนโยบาย	และกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ	ฝ่ายบริหาร

เป็นผู้รับผิดชอบในการกำาหนดและออกแบบระบบงาน	 รวมท้ังการระบุปัจจัยเส่ียง	 ซึ่งการวางแผนการ

ดำาเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานโดยคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยงด้วยนี้	 ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มี 

จุดควบคุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
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 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปี 2558

ชื่อ /ตำาแหน่ง /
วันที่รับตำาแหน่ง

อายุ การศึกษา/ อบรม

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครวั

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร

ประสบการณ์การทำางาน

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง บริษัท	/	ประเภทธุรกิจ

นายวีระวัฒน์	สกุลมีฤทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	/

1	กรกฎาคม	2556

39

ปริญญาตรี	สาขาบัญชี	มหาวิทยาลัย	

ธุรกิจบัณฑิต

-หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย

-หลักสูตรโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการ

ตรวจสอบภายใน

-การเมินระบบการควบคุมภายในแบบ	COSO	

-ERM	ของแต่ละระบบงาน

-การตรวจสอบทุจริต

-วิธีการเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน

-ขั้นตอนการตรวจสอบภายใน

-ประเด็นหลักมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่

-ประเด็นหลักมาตรฐานรายงานทางการเงิน	PAEs	

และ		NPAEs	ทั้งหมด

-โปรแกรมบัญชี	Dynamics	Ax

-ธรรมภิบาลทางด้าน	เทคโนโลยีสารสนเทศ

-การตรวจสอบ	IT

-การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

-ไม่มี- -ไม่มี-

2556	–	ม.ค.	59
ผู้จัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน

บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	

(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2554	–	2556

หัวหน้าส่วน

ควบคุมการ

ปฏิบัติงาน

บริษัท	ซูซูกิ	ลีสซิ่ง	อินเตอร์

เนชั่นแนล	(ไทยแลนด์)	จำากัด

(ธุรกิจให้บริการเช่าซื้อ)

2549	–	2553

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน	

และเลขานุการ	

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

บริษัท	สยามเจนเนอรัล	แฟคตอร่ิง	

จำากัด	(มหาชน)

(ธุรกิจการเงิน)

2547	–	2549 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
บริษัท	สำานักงาน	ปีติเสวี	จำากัด	

(สำานักงานตรวจสอบ)



48บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

รายการระหว่างกัน
	 จากงบการเงินของบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	มีรายการระหว่างบริษัท	บริษัทย่อย

และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท	บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ลักษณะความสัมพันธ์

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. บริษัทย่อย

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด บริษัทย่อย

GL	Finance	Plc. บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

GL	Leasing	(Lao)	Company	Limited บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

Asia	Partnership	Fund	Pte.	Ltd. กรรมการของบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd. กรรมการของบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd.
กรรมการร่วมกันกับ	GLF	(กรรมการได้ลาออกจากกรรมการของ	

GLFในระหว่างปี)

Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

Cambodian	People	Micro	Insurance	PLC. กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	และ	GLF

Tennis	Federation	of	Cambodia
กรรมการของ	GLF	เป็นเลขาธิการสมาคม	(กรรมการได้ลาออก

จากกรรมการของเลขาธิการของสมาคมในระหว่างปี)
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รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ
ผู้ขาย/ 
ผู้ให้

บริการ
ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท) นโยบายราคา ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

GL	Finance	Plc. บริษัทฯ

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 93 126 ตามสัญญา

บริษัทได้ทำาสัญญาให้เช่าซื้อ
เครื่องจักรทางการเกษตรกับ	
GL	Finance	Plc.	เพื่อบริจาค
เพื่อการศึกษา	โดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็น
ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

ดอกเบี้ยรับ 141 226

อัตราร้อยละ	7

บริษัทให้กู้ยืมกับ	 GL	 Finance	
Plc.	 เป็นไปเพื่อสนับสนุนการ
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ	 และ
มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อตัราดอกเบีย้ปกติซึง่บรษิทักูย้มื
จากธนาคาร

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด 3,397 3,383

เพิ่มขึ้น 141 227

ลดลง (3,536) (228)

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (2) 15

ยอดคงค้างยกไปปลายงวด - 3,397

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ
ขายผ่อนชำาระ

1,031 1,159

บริษัทได้ทำาสัญญาให้เช่าซื้อ
เครื่องจักรทางการเกษตรกับ	
GL	Finance	Plc.	เพื่อบริจาค
เพื่อการศึกษาโดยอัตรา
ดอกเบี้ยที่คิดระหว่างกันเป็น
ราคาตลาดซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 359 -

ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ	ทดรองจ่าย
แทน	GL	Finance	Plc	ซึ่งเป็น
ไปตามการประกอบธุรกิจโดย
ทั่วไป

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 334 1,057

ค่าใช้จ่ายที่	GL	Finance	Plc	
ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ	ซึ่งเป็น
ไปตามการประกอบธุรกิจโดย
ทั่วไป

Group	Lease	
HoldingsPte.	Ltd.

บริษัทฯ

รายได้อื่น
              

101
- ตามสัญญา

บริษัทได้ทำาสัญญาให้เช่าพื้นที่
และบริการกับ	Group	Lease	
Holdings	Pte.	Ltd.	โดยคิดค่าเช่า
ตามราคาตลาดซึ่งเป็นไปตาม
เงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

ดอกเบี้ยรับ 137,855 29,266

อัตราร้อยละ	7

บริษัทให้กู้ยืมกับ		Group	
Lease	Holdings	Pte.	Ltd.เป็น
ไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศ	และมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจาก
ธนาคาร

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด 764,515 200,499

เพิ่มขึ้น 4,240,572 564,016

ลดลง (1,009,524) -

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 20,827 -

ยอดคงค้างยกไปปลายงวด 4,016,390 764,515

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,096 -
ค่าใช้จ่ายซ่ึงบริษัทฯ	ได้ทดรองจ่าย	
เพื่อการดำาเนินธุรกิจตามปกติ



50บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ
ผู้ขาย/ 
ผู้ให้

บริการ
ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท) นโยบายราคา ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

Group	Lease	
Holdings	Pte.	Ltd.

บริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 49,826 -

บริษัทได้ทำาสัญญาจ้างบริการ
กับ	Group	Lease	Holdings	
Pte.	Ltd.	เพื่อบริการจัดการ
งานต่างๆ	ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทั่วไปและก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 236 -
Group	Lease	HoldingsPte.	Ltd.	
ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ	ซึ่งเป็น
ไปตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

บริษัท	ธนบรรณ	
จำากัด

บริษัทฯ

รายได้อื่น 91,583 37,703 ตามสัญญา

บริษัทได้ทำาสัญญาบริหารงาน
กับ	บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	
เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ	
ซึ่งเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วๆไปและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ดอกเบี้ยรับ 7,957 36,619

อัตราร้อยละ	
5.50

บริษัทให้กู้ยืมกับบริษัท
ธนบรรณ	จำากัดเป็นไปเพื่อ
ทดแทนเงินกู้ยืมเดิม	หลังจาก
การเข้าซื้อกิจการ	และมีอัตรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจาก
ธนาคาร

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด
      

422,254
-

เพิ่มขึ้น 7,957 903,778

ลดลง (430,211) (481,524)

ยอดคงค้างยกไปปลายงวด - 422,254

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8,859 7,569

บริษัทได้ทำาสัญญาบริหารงาน
กับ	บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	
เพื่อให้บริการบริหารงานต่างๆ	
ซึ่งเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วๆ	ไปและก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,571 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่นเป็นเงินรับ
ล่วงหน้าจากบริษัท	ธนบรรณ	
จำากัด	จากการให้บริการระบบ
โทรศัพท์	ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทั่วๆ	ไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	:	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไดส้อบทาน	และพจิารณารายการแลว้เหน็วา่	การใหกู้ย้มืเงนิดงักล่าวเปน็ไปเพือ่สนบัสนนุการขยายธรุกจิในตา่งประเทศ	
และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร	 	ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำาเป็น	 	และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท		การให้เช่าซื้อเครื่องจักร	นั้นเป็นไปเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษา	และอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ	ที่คิดระหว่างกันก็เป็น
ราคาตลาดซึง่เปน็ไปตามเงือ่นไขการค้าปกตแิละรายการดงักลา่ว	มปีระโยชนใ์นการประชาสมัพันธธ์รุกจิของบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศ	สว่นการ
ให้บริการบริหารงานนั้นเป็นไปเพื่อการบริหารงานต่างๆ	 	 ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	 (arm’s	 length	
basis)
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รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท) นโยบาย

ราคา
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

Devenco	
Management	
and	Consulting	
Co.,	Ltd.

Group	Lease
Holdings	Pte	Ltd

ดอกเบี้ยรับ 158 2,215

อัตราร้อยละ			
6-9	ต่อปี

Group	Lease	Holdings	Pte.	
Ltd.	ให้กู้ยืมกับ	Devenco	
Management	and	Consulting	
Co.,	Ltd.	เป็นไปเพื่อสนับสนุน
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ		
และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยปกติ

เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด 31,083 51,341

เพิ่มขึ้น 158 2,216

ลดลง (31,241) (22,661)

กำาไร(ขาดทุน)จาก
อัตราแลกเปลี่ยน

- 23

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการ
เงิน

- 164

ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด

- 31,083

Tennis	Federation	
of	Cambodia

Group	Lease	
Holdings	Pte	Ltd

ดอกเบี้ยรับ 89 315

อัตราร้อยละ
6-9	ต่อปี	

Group	Lease	Holdings	Pte.	
Ltd.	ให้กู้ยืมกับ		Tennis	
Federation	of	Cambodia	เป็นไป
เพื่อการ	ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใน
ต่างประเทศ	และมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ

เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด 5,049 3,821

เพิ่มขึ้น 89 1,370

ลดลง (5,138) (162)

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการ
เงิน

- 20

ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด

- 5,049

A.P.F.	Group
Co.,	Ltd.

GL	 Leasing	 (Lao)	
Company	Limited

รายได้อื่น	 –	 เงิน
สนับสนุน

         
13,130

-
ราคาตาม
สัญญา

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.	ให้เงิน
สนับสนุนกับ	GL	Leasing	(Lao)	
Company	Limited	เป็นไปเพื่อ
สนับสนุนการดำาเนินธุรกิจในต่าง
ประเทศจากการได้รับใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์ในประเทศลาว	
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รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ผู้ขาย/ผู้ให้
บริการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท) นโยบาย

ราคา
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

กรรมการของ
บริษัทย่อย

Group	Lease	
Holdings
Pte	Ltd

ดอกเบี้ยรับ - 14

อัตราร้อยละ			
6-9	ต่อปี

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	
ให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัทย่อย
เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการดำาเนิน
ธุรกิจหลังจากได้รับใบอนุญาต	 การ
ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	
ในประเทศลาวและมีอัตราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด 2,293 -

เพิ่มขึ้น 2,728 2,264

ลดลง (5,021) -

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

- 29

ยอดคงค้างยก
ไปปลายงวด

- 2,293

กรรมการของ
บริษัทฯ	และ
บริษัทย่อย

GL	Finance	Plc.
สินทรัพย์

หมุนเวียนอ่ืน
11,275 -

อัตราร้อยละ			
6		ต่อปี

GL	 Finance	Plc.	 ทดรองจ่ายแทน	
กรรมการของบริษัทฯ	 และบริษัท
ย่อย	 ซึ่งเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทั่วไป

A.P.F.	Group	
Co.,	Ltd.

GL	Finance	Plc.
สินทรัพย์

หมุนเวียนอื่น
4,872 -

GL	 Finance	Plc.	 ทดรองจ่ายแทน	
A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.	ซึ่งเป็นไป
ตามการประกอบธุรกิจทั่วไป

Engine	Holdings	
Asia	Pte.	Ltd

Group	Lease	
Holdings	Pte	

Ltd

สินทรัพย์
หมุนเวียนอื่น

2,813 -

Group	 Lease	 Holdings	 Pte	 Ltd	
ทดรองจ่ายแทน		Engine	Holdings	
Asia	 Pte.	 Ltd	 	 ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทั่วไป

Group	Lease	
Holdings	Pte	Ltd

A.P.F.	Group	
Co.,	Ltd.

ดอกเบี้ยจ่าย - 19

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	กู้
ยมืเงนิจาก		A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.	
เป็นไปเพือ่สนบัสนนุการขยายธรุกจิ
ในตา่งประเทศ		และมอีตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ

เงินกู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้าง

จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด 19,797 -

เพิ่มขึ้น 9,996 19,797

ลดลง (29,793) -

ยอดคงค้างยก
ไปปลายงวด

- 19,797

เงินมัดจำา - 70,217

ณ		วนัที	่31	ธนัวาคม	2557	เป็นเงนิ
มัดจำาที่	 Group	 Lease	 Holdings	
Pte.	 Ltd.	 วางเป็นหลักประกันกับ	
A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.	เพื่อช่วยใน
การเตรียมการออกหุ้นกู้กับสถาบัน
การเงนิแหง่หนึง่ตอ่มาไดย้กเลกิการ
ออกหุ้นกู้ส่งผลให้	 A.P.F.	 Group	
Co.,	Ltd.	ไดค้นืเงินมดัจำาดังกลา่วให้
กับ	 Group	 Lease	 Holdings	 Pte.	
Ltd.	ในเดือนกุมภาพันธ์	2558
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รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

ผู้ซื้อ/ผู้รับ
บริการ

ผู้ขาย/ผู้ให้
บริการ

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท) นโยบาย

ราคา
ความจำาเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57

GL	Finance	Plc.
Cambodian	
People	Micro	
Insurance	PLC.

ดอกเบี้ยจ่าย 289	 -

อัตราร้อยละ				
6	ต่อปี

GL	Finance	Plc.	กู้ยืมจาก	Cambo-
dian	People	Micro	Insurance	PLC.	
เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเช่าซื้อรถ
จกัรยานยนต์ในประเทศกัมพชูาและ
มีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยปกติ

เงินกู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้าง

จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด - -

เพิ่มขึ้น 3,545 -

ลดลง - -

ผลต่างจากการแปลง
ค่างบการเงิน

320 -

ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด

3,865 -

GL	Finance	Plc.
กรรมการของบ
ริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย

ดอกเบี้ยจ่าย 261	 -

อัตราร้อยละ			
6	ต่อปี

GL	Finance	Plc	กู้ยืมจากกรรมการ
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	เพื่อใช้
ในการขยายธุรกิจเช่าซ้ือรถจักรยาน- 
ยนต์	ในประเทศกมัพูชาและมอีตัรา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ีย
ปกติ

เงินกู้ยืมระยะสั้น
และดอกเบี้ยค้าง

จ่าย

ยอดยกมาต้นงวด - -

เพิ่มขึ้น 130,481 -

ลดลง (130,220) -

ผลต่างจากการ
แปลงค่างบการเงิน

(11) -

ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด

250 -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไดส้อบทาน	และพจิารณารายการแลว้เหน็วา่	ธรุกรรมทางการเงนิดงักล่าวเปน็ไปเพือ่สนบัสนนุกาขยายธรุกจิในตา่งประเทศ	
และมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีงกบัอตัราดอกเบีย้ปกตซิึง่บรษิทักูย้มืจากธนาคาร	ซึง่รายการดงักลา่วมคีวามจำาเปน็	และกอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การดำาเนนิ
ธุรกิจของบริษัท	(arm’s	length	basis)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
	 ในระยะเวลา	 3	 ปีที่ผ่านมาบริษัทตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบของบริษัท	

สามารถสรุปได้ดังนี้
 

งบการเงิน
ตรวจสอบ บริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่
ความเห็น

ของผู้สอบบัญชี

ปี	2558 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด นางสาว	รุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล 3516 ไม่มีเงื่อนไข

ปี	2557 บริษัท	สำานักงาน	อีวาย	จำากัด นางสาว	รุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล 3516 ไม่มีเงื่อนไข

ปี	2556
บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	

แอนด์	ยัง	จำากัด
นางสาว	พิมพ์ใจ	มานิตขจรกิจ 4521 ไม่มีเงื่อนไข
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ตารางสรุปงบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หน่วย	:	ล้านบาท	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า	เงินสด 1,044.89 9.71 357.45 4.92 320.55 5.83 552.22 5.52 71.16 0.99 86.16 1.58

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อน
ชำาระที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี						

3,198.88 29.71 3,172.39 43.62 2,208.37 40.18 2,095.26 20.93 2,330.50 32.38 2,145.49 39.22

ลกูหนีส้นิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสิีนทรพัย์
ค้ำาประกนัสว่นทีถ่งึกำาหนดชำาระภายใน
หนึ่งปี

113.09 1.05 - - - - - - - - - -

สินทรัพย์รอการขาย	 32.95 0.31 23.60 0.32 21.15 0.38 14.91 0.15 14.07 0.20 21.15 0.39

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั 2,152.93 20.00 24.78 0.34 23.37 0.43 18.78 0.19 - - - -

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบั
จากกิจการ	ที่เกี่ยวข้องกัน

- - 38.43 0.53 55.16 1.00 4,016.39 40.13 1,190.17 16.54 203.88 3.73

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 227.41 2.11 142.30 1.96 133.13 2.42 109.58 1.09 115.22 1.59 123.57 2.25

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 6,770.15 62.89 3,758.95 51.69 2,761.73 50.24 6,807.14 68.01 3,721.12 51.70 2,580.25 47.17

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน 0.33 0.01 0.32 0.01 0.31 0.01 0.33 0.01 0.32 0.01 0.31 0.01

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - - - - - - - - - - 330.82 6.05

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 1,200.12 11.99 1,071.21 14.88 110.70 2.02

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อน
ชำาระที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี

2,848.47 26.46 2,922.96 40.20 2,323.23 42.27 1,786.82 17.85 2,202.28 30.60 2,275.92 41.60

ลกูหนีส้นิเชือ่แกผู่บ้รโิภคโดยมสิีนทรพัย์
ค้ำาประกัน	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

28.06 0.26 - - - - - - - - - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 604.59 5.61 - - - - - - - - - -

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 115.98 1.08 100.64 1.38 70.88 1.29 73.82 0.74 62.42 0.87 61.02 1.12

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 101.07 0.94 95.92 1.32 105.07 1.91 15.50 0.15 6.45 0.09 - -

ค่าความนิยม 122.52 1.14 118.13 1.62 43.68 0.79 - - - - - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 62.87 0.58 112.65 1.55 60.98 1.11 51.32 0.51 70.81 0.98 60.98 1.11

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 111.08 1.03 162.35 2.23 130.63 2.38 74.10 0.74 63.00 0.87 50.47 0.92

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,994.97 37.11 3,512.97 48.31 2,734.78 49.76 3,202.01 31.99 3,476.49 48.30 2,890.22 52.83

รวมสินทรัพย์ 10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 5,496.51 100.00 10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 5,470.47 100.00
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หน่วย	:	ล้านบาท	/Unit:	Million	Baht

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

จำานวนเงิน
ร้อยละ	

%
จำานวนเงิน

ร้อยละ
%

จำานวนเงิน
ร้อยละ

%
จำานวนเงิน

ร้อยละ
%

จำานวนเงิน
ร้อยละ

%
จำานวนเงิน

ร้อยละ
%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 349.05 3.24 250.00 3.44 13.55 0.25 349.05 3.49 250.00 3.47 13.55 0.25

เจ้าหนี้การค้า 46.45 0.43 9.08 0.12 4.32 0.08 5.10 0.05 6.35 0.09 3.22 0.06

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่าย
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.11 0.04 19.80 0.27 - - - - - - - -

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด
ชำาระภาย	ในหนึ่งปี

1,557.85 14.47 2,547.81 35.04 1,808.59 32.90 1,522.18 15.21 2,547.81 35.40 1,808.59 33.06

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 53.32 0.50 - - 49.44 0.90 29.48 0.29 - - 45.48 0.83

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน 11.21 0.10 11.72 0.16 10.10 0.18 7.01 0.07 9.68 0.13 9.21 0.17

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 77.73 0.72 56.53 0.78 28.91 0.53 74.24 0.74 26.30 0.36 22.56 0.41

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 76.08 0.71 54.36 0.75 24.47 0.44 49.39 0.49 29.60 0.41 21.78 0.40

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,175.80 20.21 2,949.30 40.56 1,939.38 35.28 2,036.45 20.34 2,869.74 39.86 1,924.39 35.18

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	 -	 สุทธิจากส่วนที่ถึง
กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

504.59 4.69 1,312.05 18.04 1,288.93 23.45 360.49 3.60 1,312.05 18.23 1,288.93 23.56

หุ้นกู้ 493.61 4.58 488.30 6.71 - - 493.61 4.94 488.30 6.79 - -

ประมาณการหนี้สินระยะยาว
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน

7.48 0.07 6.38 0.09 4.16 0.08 7.48 0.07 6.38 0.09 4.16 0.08

เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2.18 0.02 2.32 0.03 2.30 0.04 2.06 0.02 2.20 0.03 2.30 0.04

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - - 0.66 0.01 - - - - - -

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,007.86 9.36 1,809.05 24.87 1,296.05 23.58 863.64 8.63 1,808.93 25.14 1,295.39 23.68

รวมหนี้สิน 3,183.66 29.57 4,758.35 65.43 3,235.43 58.86 2,900.09 28.97 4,678.67 65.00 3,219.78 58.86

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	 มูลค่าหุ้นละ	
0.50	บาท

713.64 6.63 542.88 7.47 512.35 9.32 713.64 7.13 542.88 7.55 512.35 9.37

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 4,254.63 39.52 1,084.25 14.91 933.68 16.99 4,254.63 42.51 1,084.25 15.06 933.68 17.07

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 981.05 9.11 - - 1.00 0.02 981.05 9.80 - - 1.00 0.02

ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ - - - - 0.54 0.01 - - - - 0.54 0.01

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - 3.58 0.05 2.22 0.04 - - 3.59 0.05 2.22 0.04

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้วสำารองตามกฎหมาย 76.96 0.72 72.09 0.99 72.09 1.31 76.96 0.77 72.09 1.00 72.09 1.32

ยังไม่ได้จัดสรร 1,283.83 11.93 774.52 10.65 715.40 13.02 1,082.78 10.82 816.13 11.34 728.81 13.31

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิทีเ่ปน็
เงินตราต่างประเทศ

271.35 2.52 36.25 0.50 23.80 0.43 - - - - - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 7,581.46 70.43 2,513.57 34.57 2,261.08 41.14 7,109.06 71.03 2,518.94 35.00 2,250.69 41.14

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 5,496.51 100.00 10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 5,470.47 100.00
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หน่วย	:	ล้านบาท	/Unit:	Million	Baht

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

จำานวนเงิน

Amount

ร้อยละ

%

รายได้จากการดำาเนินงาน

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 1,258.28 85.51 1,332.84 74.46 1,389.65 86.51 1,251.39 86.80

รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้
บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน

25.48 1.03 - - - - - - - - - -

รายได้อื่น 564.78 22.69 185.93 9.98 213.26 14.49 457.17 25.54 216.72 13.49 190.26 13.20

รวมรายได้ 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 1,471.54 100.00 1,790.01 100.00 1,606.37 100.00 1,441.65 100.00

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและ
บริหาร

784.37 31.52 547.64 29.41 362.84 24.66 476.32 26.61 353.96 22.03 318.48 22.09

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 356.57 14.33 494.86 26.57 343.64 23.35 322.57 18.02 441.37 27.48 342.42 23.75

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
รอการขาย

355.03 14.27 431.82 23.19 314.39 21.36 309.20 17.27 377.81 23.52 314.39 21.81

รวมค่าใช้จ่าย 1,495.97 60.12 1,474.32 79.16 1,020.87 69.37 1,108.09 61.90 1,173.14 73.03 975.29 67.65

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

992.73 39.89 388.03 20.84 450.67 30.63 681.92 38.10 433.23 26.97 466.36 32.35

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (266.77) (10.72) (250.42) (13.45) (145.71) (9.90) (256.91) (14.35) (250.39) (15.59) (145.71) (10.11)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (143.07) (5.75) (19.89) (1.07) (64.65) (4.40) (84.80) (4.74) (36.89) (2.30) (62.80) (4.36)

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 582.89 23.42 117.72 6.32 240.31 16.33 340.21 19.01 145.95 9.08 257.85 17.88

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 0.49 0.11 0.25 0.29 0.14 0.27
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ
 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556 ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร (Profitability Ratio)

อัตราดอกเบี้ยรับ	(%) 31.32 31.55 32.84 31.68 31.04 33.14

อัตราดอกเบี้ยจ่าย	(%) 7.09 6.48 5.97 7.02 6.50 5.97

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(%) 24.23 25.07 26.87 24.66 24.54 27.17

อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 23.42 6.32 16.33 19.01 9.09 17.89

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%) 11.55 4.93 12.49 7.07 6.12 13.45

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%) 6.46 1.84 5.36 3.95 2.30 5.77

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า) 0.28 0.29 0.33 0.21 0.25 0.32

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.42 1.89 1.43 0.41 1.86 1.43

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้	(เท่า) 1.63 1.37 1.57 1.15 1.16 1.55

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) n/a 56.63 69.23 			n/a			 45.68 64.52

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	(%) 5.56 8.42 7.94 6.96 8.71 8.09

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	(%) 8.44 6.86 2.59 11.13 8.02 2.65

อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ต่อสินเช่ือรวม	(%) 5.45 8.69 8.65 7.41 9.13 8.85
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	 บริษัทฯ	 เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทย่อยในปีที่แตกต่างกัน	 จึงส่งผลให้ฐานะการเงินและผลการ

ดำาเนินงานในปี	2556-2558	สำาหรับงบการเงินรวมมีความแตกต่างโดยผลของปัจจัยดังกล่าว	นอกเหนือ

จากผลจากการดำาเนินงานปกติ	ดังนี้

	 -	ปี	2555	เป็นปีแรกที่เริ่มมีการเข้าซื้อบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.	และจัดทำา						

งบการเงินรวม

	 -	ไตรมาสที่	3	ปี	2556	เป็นไตรมาสแรกที่รวมเอาผลประกอบการของบริษัท	GL	Finance	Plc.	

(บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา)	เข้ามาในงบการเงินรวม	

	 -	ไตรมาสที่	3	ปี	2557	มีการเข้าซื้อบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	และจัดทำางบการเงินรวม	

	 -	ไตรมาสที่	2	ปี	2558	เป็นไตรมาสแรกที่รวมเอาผลประกอบการของบริษัท	GL	Leasing	(Lao)	

Company	Limited	(บริษัทย่อยในประเทศลาว)	เข้ามาในงบการเงินรวม	

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
	 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	

และบางพื้นท่ีในต่างจังหวัด	 ซ่ึงรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ภาพรวมธุรกิจจึงได้รับ

อิทธิพลจากอุตสาหกรรมการผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์	โดยจำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน

ใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี	2558	มีจำานวน	418,774	คัน	โดยพิ่มขึ้นร้อยละ	1.06	จากปี	

2557	 ซึ่งมีจำานวน	 414,389	 	 คัน	 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะสามารถทรงตัวอยู่ได้	 แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ	

ประการทำาให้เศรษฐกิจยังไม่ฟ้ืนตัวอย่างชัดเจน	โดยเฉพาะการตกต่ำาของราคาสินค้าโภคภัณฑ์	การท่องเท่ียว	

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมในประเทศ	และการส่งออกที่ยังหดตัว	จากการที่ประเทศคู่ค้ายัง

มีภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา	โดยเฉพาะยุโรปและจีน		สำาหรับปี	2559	นั้น		น่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน

ขึน้	จากการกระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ	นำาโดยการใชจ้า่ยภาครฐัในโครงการขนาดใหญ	่และการทอ่งเทีย่ว

ซงึเหน็สญัญาณการฟืน้แลว้ในไตรมาส	4/2558	ขณะทีใ่นตา่งประเทศเศรษฐกจิอเมรกิาเริม่มคีวามเขม้แขง็

ขึน้	จนอาจชว่ยชดเชยการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิโลกไดบ้างสว่น	อยา่งไรกต็ามยงัคงมีความไม่แนน่อนสูงจาก

เศรษฐกิจที่ยังซบเซาในหลายๆ	 ประเทศ	 ทั้งยุโรป	ญี่ปุ่น	 โดยเฉพาะจีนที่หลายฝ่ายยังคงมีความกังวล	

เนื่องจากยังไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจได้	 ส่วนในปี	

2557	จำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	มีจำานวน	414,389	คัน	

โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.13	 จากปี	 2556	 ซึ่งมีจำานวน	 466,264	 คัน	 ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี	 2557	 มี 

แนวโน้มทรงตัวจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทั้งในและนอกประเทศ

	 อยา่งไรกต็ามเมือ่พจิารณาถงึภาพรวมของตลาดรถจกัรยานยนตซ์ึง่มีแนวโนม้ชะลอตวั	จากสภาวะ

เศรษฐกิจ	แตเ่มือ่พจิารณาฐานะทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัในปทีีผ่า่นมาพบวา่บรษิทัยงั

คงขยายสนิเชือ่ในอัตราทีล่ดลงและเนน้การคดักรองคณุภาพลกูหนี	้โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทั

มีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเท่ากับ	3,882.08	ล้านบาท	ลดลงจากสิ้นปี	2557	ซึ่งลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิ

เท่ากับ	4,532.78	ล้านบาท	ลดลงคิดเป็นร้อยละ	14.36	อย่างไรก็ตามบริษัทมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น	โดยใน

ป	ี2558	บรษิทัมีรายไดร้วมเทา่กบั	1,790.01	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากป	ี2557		ซึง่รายไดร้วมเทา่กบั	1,606.37		

ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.43	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเท่ากับ	4,532.78	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากสิน้ปี	2556	ซึง่ลกูหนีส้นิเชือ่เชา่ซือ้สทุธิเทา่กบั	4,421.41	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ	2.52	นอกจาก

นี้	บริษัทยังมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2557	บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ	1,606.37	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น

จากปี	2556		ซึ่งรายได้รวมเท่ากับ	1,441.65	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	11.43

คำาอธบิายและการวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดำาเนนิงาน
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รายได้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ของบริษัท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,332.84 74.46 1,389.65 86.51 1,251.39 86.80

รายได้อื่น 457.17 25.54 216.72 13.49 190.26 13.20

รวม 1,790.01 100.00 1,606.37 100.00 1,441.65 100.00

	 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทประมาณร้อยละ	 74	 เป็นรายได้ดอกผลเช่าซ้ือ	 โดยในปี	 2558	 รายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	

1,332.84	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	74.46	ของรายได้รวม)	ลดลงจากปี	2557	ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	1,389.65	ล้านบาท	หรือลดลง

คิดเป็นร้อยละ	 4.09	 จากการขยายสินเชื่อในอัตราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการคัดกรองคุณภาพลูกหนี้	 	 เมื่อพิจารณา

โครงสร้างรายได้พบว่าสัดส่วนรายได้ดอกผลเช่าซื้อลดลงจาก	86.51	ในปี	2557	เป็น	74.46	ในปี	2558	

	 สำาหรับปี	2557	รายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	1,389.65	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	86.51	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	

ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	1,251.39	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	11.05	จากการเติบโตของลูกหนี้เช่าซื้อปี	2557

	 รายได้อื่นๆ	ส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ย	 รายได้เบี้ยปรับผิดนัดชำาระค่างวด	 รายได้หนี้สูญรับคืน	 รายได้จากงานทะเบียน		

และรายได้ค่าบริหารงาน	สำาหรับปี	2558	บริษัทมีรายได้อื่น	เท่ากับ	457.17	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งรายได้อื่น	เท่ากับ	216.72	

ลา้นบาท	โดยเพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ	110.95	โดยรายไดอ้ืน่	นัน้เพิม่ขึน้อยา่งมีนยัสำาคัญตัง้แตป่	ี2555	ส่วนใหญเ่กดิจากการบรหิารจดัการ

หนี้ซึ่งได้ตัดจำาหน่ายหนี้สูญไปแล้ว

	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีรายได้อื่น	เท่ากับ	216.72	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2556	ซึ่งรายได้อื่น	เท่ากับ	190.26	ล้านบาท	โดย

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	13.91	

งบการเงินรวม

รายได้ของบริษัท
งบการเงินรวม

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้านบาท
ร้อยละของ

รายได้รวม
ล้านบาท

ร้อยละของ

รายได้รวม
ล้านบาท

ร้อยละของ

รายได้รวม

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 1,258.28 85.51

รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้บริโภค

โดยมีทรัพย์สินค้ำาประกัน
25.48 1.03 - - - -

รายได้อื่น 564.78 22.69 185.93 9.98 213.26 14.49

รวม 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 1,471.54 100.00

	 สำาหรับปี	 2558	 โครงสร้างรายได้ของงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 โดยรายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	

1,898.44	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	76.28	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	1,676.42	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ	 13.24	 จากการเติบโตของลูกหน้ีเช่าซ้ือโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา	 และจากการที่มี	 GL	 Leasing	 (Lao)	 Company	

Limited	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นในระหว่างปี	 2558	 เม่ือพิจารณาโครงสร้างรายได้พบว่ารายได้ดอกผลเช่าซ้ือลดลงจาก	 90.02	 ในปี	

2557	เป็น	76.28	ในปี	2558	อย่างไรก็ตาม	รายได้ในปี	2558	เป็นการรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบบริษัท	Group	Lease	Holdings	

Pte.,	Ltd.,	GL	Finance	Plc.,	GL	Leasing	(Lao)	Company	Limited		และบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ส่วนในปี	2557	เป็นการรวมงบการ

เงินเฉพาะกิจการ	งบบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.,	GL	Finance	Plc.	และบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด
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	 สำาหรับปี	2557	โครงสร้างรายได้ของงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	โดยรายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	

1,676.42	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	90.02	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	1,258.28	ล้านบาทหรือเพิ่ม

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ	33.23	จากการเติบโตของลูกหนี้เช่าซื้อโดยเฉพาะในประเทศกัมพูชา	และจากการที่มีบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ซึ่งเป็น

บรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้ในระหวา่งป	ี2557	เมือ่พจิารณาโครงสรา้งรายไดพ้บวา่รายไดด้อกผลเช่าซือ้เพิม่ขึน้จาก	85.51	ในป	ี2556	เปน็	90.02	

ในปี	2557	อย่างไรก็ตาม	รายได้ในปี	2557	เป็นการรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ	งบบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.	,	GL	

Finance	Plc.	และ	บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ส่วนในปี	2556	เป็นการรวมงบการเงินเฉพาะกิจการ	และงบบริษัท	Group	Lease	Holdings	

Pte.,	Ltd.	และ	บริษัท	GL	Finance	Plc.

ค่าใช้จ่าย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้านบาท
ร้อยละ

ของรายได้
รวม

ล้านบาท
ร้อยละ

ของรายได้
รวม

ล้านบาท
ร้อยละ

ของรายได้
รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 476.32 26.61 353.96 22.03 318.48 22.09

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 322.57 18.02 441.37 27.48 342.42 23.75

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 309.20 17.27 377.81 23.52 314.39 21.81

รวม 1,108.09 		61.90 1,173.14 73.03 975.29 67.65

	 ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้	ประกอบด้วย	3	ส่วนหลักได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการบริการและ

บริหาร	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการจำาหน่าย

ทรัพย์สินรอการขาย	

	 สำาหรับปี	2558	บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการ

เงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได	้เทา่กบั	1,108.09	ลา้นบาท	ลดลงจาก

ป	ี2557	ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใช้จ่ายทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษี

เงนิได	้เทา่กบั	1,173.14	ลา้นบาท	โดยลดลง	65.05	ลา้นบาท	หรอื

คิดเปน็ร้อยละ	5.54	การลดลงของคา่ใชจ่้ายกอ่นค่าใชจ้า่ยทางการ

เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	สำาหรับปี	2557	ลดลงในทิศทางตรง

ขา้มกบัรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทียบกบัป	ี2557	ทัง้นีห้ากพจิารณา

รายละเอียดพบว่าสาเหตุของการลดลงมาจาก

	 –	คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ	34.57	

เมื่อเทียบกับปี	 2557	 เพื่อรองรับและสนับสนุนการดำาเนินธุจกิจ

ของบรษัิท	และบรษิทัยอ่ยในประเทศตามแผนการขยายธรุกจิของ

กลุ่มบริษัทในภูมิภาคอาเซียน	โดยรายได้รวมของปี	2558	เพิ่มขึ้น

จากปี	2557		ร้อยละ	11.43	ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่าย

ในการบริการและบริหารต่อรายได้รวมในปี	 2558	 เพ่ิมขึ้นจากปี	

2557	ตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม	

	 –	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 ซึ่งประกอบด้วย	 หนี้สูญ

และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงระหว่างงวด	 เม่ือเทียบกับปี	

2557	โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ	26.92	จากคุณภาพของลูกหนี้ที่ดี

ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อ	 และการ

พัฒนาระบบการติดตามหนี้

	 –	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 ซึ่งเกิด

จากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินจาก

การประมูลขายทอดตลาด	 ลดลงร้อยละ	 18.16	 เมื่อเทียบกับปี	

2557	 จากราคาตลาดของทรัพย์สินรอการขายที่ทยอยปรับข้ึน

อย่างต่อเนื่องโดยปริมาณสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้นจากการ

ขยายสินเชื่อ	 ส่วนราคาตลาดของทรัพย์สินรอการขายยังมีราคา

คอ่นขา้งต่ำา	อยา่งไรกต็ามขาดทนุจากการจำาหนา่ยทรัพยส์นิรอการ

ขายลดลงสวนทางกับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นและเม่ือพิจารณา

อัตราส่วนขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายต่อลูกหนี้

เช่าซื้อและผ่อนชำาระ	พบว่าสำาหรับปี	2558	เท่ากับร้อยละ	7.41	

ลดลงจากปี	2557	ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ	7.61	และสำาหรับ

อัตราส่วนของจำานวนทรัพย์สินรอการขายที่ขายได้	 ต่อทรัพย์สิน

ยึดคืนรอการขาย		ในแต่ละรอบบัญชีพบว่ามีอัตราส่วนที่คงที่ในปี	

2557	–	2558	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อัตราส่วนการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดต่อรถยึดที่รอการขาย

หน่วย: คัน ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ทรัพย์สินยกมาต้นงวด 606 989 835

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด 18,890 18,639 16,152

ทรัพย์สินยึดคืนรอการขาย 19,496 19,628 16,987

ทรัพย์สินที่ขายได้ 18,850 19,022 15,998

ทรัพย์สินปลายงวด 646 606 989

อัตราส่วนการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดต่อรถยึดที่รอการขาย	 97% 97% 94%

	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	เท่ากับ	1,173.14	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปี	2556	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	เท่ากับ	975.29	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้น	197.85	ล้านบาท	หรือ

คดิเปน็รอ้ยละ	20.29	การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใช้จา่ยภาษเีงนิได	้สำาหรบัป	ี2557	เพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีว

กับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2556	ทั้งนี้หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจาก

	 –	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 11.14	 เม่ือเทียบกับปี	 2556	 เพื่อรองรับการขยายสินเช่ือท่ียังคงเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง	โดยรายได้รวมของปี	2557	เพิ่มขึ้นจากปี	2556		ร้อยละ	11.43	ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริการและ

บริหารต่อรายได้รวมในปี	2557	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ตามสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม	

	 –	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ซึ่งประกอบด้วย	หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด	เมื่อเทียบกับปี	2556	

โดยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ	 28.90	 ซึ่งเกิดจากปริมาณลูกหนี้ค้างชำาระมีจำานวนเพิ่มขึ้นตามวัฏจักรของการขยายสินเช่ืออย่างต่อเน่ืองใน

ช่วงที่ผ่านมา	และจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยังส่งผลต่องบการเงินปี	2557

	 –	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินจากการ

ประมูลขายทอดตลาด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	20.18	เมื่อเทียบกับปี	2556	จากปริมาณสินทรัพย์รอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสินเชื่อ	และ

ราคาตลาดของทรัพยส์นิรอการขายยงัมรีาคาคอ่นขา้งต่ำา	โดยขาดทุนจากการจำาหนา่ยทรพัย์สนิรอการขายเพิม่ข้ึนในสดัสว่นทีส่งูกวา่การ

เพิ่มขึ้นของรายได้รวมและเมื่อพิจารณาอัตราส่วนขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายต่อลูกหนี้เช่าซ้ือและผ่อนชำาระ	 พบว่า

สำาหรับปี	2557	เท่ากับร้อยละ	7.61	เพิ่มขึ้นจากปี	2556	ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ	6.54	และสำาหรับอัตราส่วนของจำานวนทรัพย์สิน

รอการขายที่ขายได้	ต่อทรัพย์สินยึดคืนรอการขาย		ในแต่ละรอบบัญชีพบว่ามีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2555	–	2557	

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท
ร้อยละของ
รายได้รวม

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 784.37 31.52 547.64 29.41 362.84 24.66

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 356.57 14.33 494.86 26.57 343.64 23.35

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 355.03 14.27 431.82 23.19 314.39 21.36

รวม 1,495.97 60.12 1,474.32 		79.17 1,020.87 69.37



63บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

	 สำาหรับปี	2558	บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการ

เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 1,495.97	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น

จากป	ี2557	ซึง่มคีา่ใช้จา่ยกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและค่าใช้จา่ย

ภาษีเงินได้	เท่ากับ	1,474.32	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

1.47	การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ่้ายกอ่นคา่ใชจ่้ายทางการเงนิและคา่ใช้

จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	2558	เป็นการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับ

รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปี	 2557	 โดยในงบการเงินรวม

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว	ยังมี

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 และมี	 GL	

Leasing	 (Lao)	Company	Limited	 	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นใน

ระหว่างปี	2558	และรวมถึงการตัดจำาหน่ายมูลค่าสิทธิ	(Exclusivity	

Right)	ตามอายุสัญญา

	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการ

เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 1,474.32	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น

จากป	ี2556	ซึง่มค่ีาใช้จา่ยก่อนค่าใช้จา่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ย

ภาษีเงินได้	เท่ากับ	1,020.87	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

44.42	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่า

ใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	 2557	 เป็นการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียว

กบัรายไดร้วมทีเ่พ่ิมขึน้เมือ่เทยีบกบัป	ี2556	โดยในงบการเงนิรวม

นอกจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว	ยังมี

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นเพื่อ

รองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ,	 และการขยายธุรกิจใน

ประเทศจากการที่มีบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่ม

ขึ้นในระหว่างปี	 2557	 และรวมถึงการตัดจำาหน่ายมูลค่าสิทธิ	 

(Exclusivity	Right)	ตามอายุสัญญา

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	 2558	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	

256.91	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	2.60	ส่วน

ใหญ่เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเพิ่มขึ้นในปี	 2558	

จำานวน	981.00	ลา้นบาท	เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิทัง้ในและตา่ง

ประเทศ	 ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงเป็น	

1,883	ล้านบาทในปี	2558	จาก	3,860	ล้านบาทในปี	2557		ทั้งนี้

ต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	7.02	เพิ่ม

ขึน้จากป	ี2557	ซึง่ตน้ทนุการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเฉลีย่เท่ากบั

ร้อยละ	6.50

	 สำาหรับปี	 2557	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	

250.39	 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 ซ่ึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน

เท่ากับ	145.71	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	71.84	ส่วน

ใหญ่เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น	

3,860	ล้านบาทในปี	2557	จาก	3,098	ล้านบาทในปี	2556	และ

จากการออกหุ้นกู้	 500.00	ล้านบาท	ในปี	2557	 เพื่อรองรับการ

ขยายธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศ		ทัง้นีต้น้ทนุการกูย้มืจากสถาบนั

การเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 6.50	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 ซึ่งต้นทุน

การกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	5.97	

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	 2558	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	

266.77	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	คิดเป็นร้อยละ	6.53	ส่วน

ใหญ่เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเพิ่มขึ้นในปี	 2558	

จำานวน	981.00	ลา้นบาท	เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิทัง้ในและตา่ง

ประเทศ	 ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงเป็น	

2,062.44	ล้านบาทในปี	 2558	จาก	3,860	ล้านบาทในปี	 2557		

ทั้งนี้ต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉล่ียเท่ากับร้อยละ	 7.09	

เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	 ซึ่งต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย

เท่ากับร้อยละ	6.48

	 สำาหรับปี	 2557	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	

250.42	 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการเงิน

เท่ากับ	145.71	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	71.86	ส่วน

ใหญ่เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพ่ิมข้ึนเป็น	

3,860	ล้านบาทในปี	2557	จาก	3,098	ล้านบาทในปี	2556	และ

จากการออกหุ้นกู้	 500.00	ล้านบาท	ในปี	2557	 เพื่อรองรับการ

ขยายธรุกจิทัง้ในและตา่งประเทศ		ทัง้นีต้น้ทนุการกูย้มืจากสถาบนั

การเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	 6.48	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2556	 ซึ่งต้นทุน

การกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	5.97	
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กำาไรสุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	 2558	บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 681.92	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	

2557	คิดเป็นร้อยละ	57.40	ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

รายได้รวมร้อยละ	11.43	และค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ	5.55	ซึ่ง

ประกอบด้วย	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 หน้ีสูญและหนี้

สงสัยจะสญู	และขาดทุนจากการจำาหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย	เหน็

ได้ว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูง	 และเมื่อหักค่าใช้จ่าย

ทางการเงนิแลว้บริษทัมกีำาไรกอ่นคา่ใช้จ่ายภาษเีงินได	้425.01	ลา้น

บาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ	

182.84	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	132.45

	 เมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยภาษเีงินได้แลว้	บรษิทัมกีำาไรสทุธสิำาหรบั

ปี	2558	 เท่ากับ	340.21	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งกำาไร

สุทธิเท่ากับ	145.95	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	133.10	

	 สำาหรับปี	 2557	บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 433.23	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	

2556	คิดเป็นร้อยละ	7.10	ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร	หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู	และ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	 โดยรวมแล้วค่าใช้

จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	 20.29	 แต่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 11.43	

เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น	และ

เมื่อหักค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วบริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้	182.84	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2556	ซึ่งกำาไรก่อนค่าใช้

จ่ายภาษีเงินได้คือ	 320.65	 ล้านบาท	 โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ	

42.98	

	 เมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยภาษเีงินได้แลว้	บรษิทัมกีำาไรสทุธสิำาหรบั

ปี	2557	เท่ากับ	145.95	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	ซึ่งกำาไรสุทธิ

เท่ากับ	257.85	ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	43.40	

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	 2558	บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 992.73	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	

2557	คดิเปน็รอ้ยละ	155.84	ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ

รายได้รวมร้อยละ	 33.63	 ส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ	

1.47	เห็นได้ว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายรวม

ทีเ่พิม่ขึน้และเมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิแลว้บรษิทัมกีำาไรกอ่นคา่

ใช้จ่ายภาษีเงินได้	725.96	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งมี

กำาไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดค้อื	137.61	ลา้นบาท	โดยเพิม่ขึน้คดิ

เป็นร้อยละ	427.55

	 เมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยภาษเีงินได้แลว้	บรษิทัมกีำาไรสทุธสิำาหรบั

ปี	2558	 เท่ากับ	582.89	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2557	ซึ่งกำาไร

สุทธิเท่ากับ	117.72	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	395.15	

	 สำาหรับปี	 2557	บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	 388.03	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	

2556	คิดเป็นร้อยละ	13.90	ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร	หนีสู้ญและหนีส้งสยัจะสญู	และ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	 โดยรวมแล้วค่าใช้

จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ	 44.42	 แต่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ	 26.56	

เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น	และ

เม่ือหักค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วบริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้	137.61	ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2556	ซึ่งมีกำาไรก่อนค่าใช้

จ่ายภาษีเงินได้คือ	 304.96	 ล้านบาท	 โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ	

54.88

	 เมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยภาษเีงินได้แลว้	บรษิทัมกีำาไรสทุธสิำาหรบั

ปี	2557	เท่ากับ	117.72	ล้านบาท	ลดลงจากปี	2556	ซึ่งกำาไรสุทธิ

เท่ากับ	240.31	ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	51.01	
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อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

หน่วย:ร้อยละ

Effective Interest Rate
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

		อัตราดอกเบี้ยรับ 31.32 31.55 32.84 31.68 31.04 33.14

		อัตราดอกเบี้ยจ่าย 7.09 6.48 		5.97 7.02 6.50 		5.97

		ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 24.23 25.07 26.87 24.66 24.54 27.17

		อัตรากำาไรสุทธิ 23.42 6.32 16.33 19.01 9.09 17.89

กำาไรสุทธิต่อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	 2558	 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษี

จำานวน	 340.21	 ล้านบาท	 มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

เต็มจำานวน	1,427	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้น

คิดเป็น	0.29	บาทต่อหุ้น	(จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยเท่ากับ	1,191	

ลา้นหุน้)	โดยมีกำาไรตอ่หุน้เพิม่ข้ึนรอ้ยละ	107.14	เมือ่เปรยีบเทยีบ

กับปี	2557

	 สำาหรับปี	 2557	 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษี

จำานวน	 145.95	 ล้านบาท	 มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว

เต็มจำานวน	1,086	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้น

คดิเปน็	0.14	บาทตอ่หุน้	(จำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่เท่ากบั		1,053	

ล้านหุ้น)	 โดยมีกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ	 48.15	 เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี	2556

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	

10,009.15	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี	 2557	 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวม	

7,197.61	ล้านบาท	เป็นจำานวน	2,811.54	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

คดิเปน็รอ้ยละ	39.06	โดยมลีกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่น

ชำาระเป็นสินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	3,882.08	ล้านบาท	 (คิดเป็น

ร้อยละ	38.79	ของสินทรัพย์รวม)	ลดลงจากสิ้นปี	2557	ซึ่งมีลูก

หนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นชำาระสทุธเิทา่กับ	4,532.78	ลา้น

บาท	เป็น	650.70	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	14.36	จาก

การขยายสินเช่ือในอัตราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยเน้นการ

คัดกรองคุณภาพลูกหนี้	 นอกจากนั้นยังมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและ

ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวน	 4,016.39	

ล้านบาท	 	 (คิดเป็นร้อยละ	 40.13	 ของสินทรัพย์รวม)	 เพิ่มขึ้นปี	

2557	 ซึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกันเท่ากับ	 1,190.17	 ล้านบาท	 เป็นจำานวน	 2,826.22	

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	2558	บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำานวน	

582.89	ลา้นบาท	มหีุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชำาระแลว้เตม็จำานวน	

1,086	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้นคิดเป็น	0.49	

บาทตอ่หุน้	(จำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่เทา่กบั	1,191	ลา้นหุ้น)	โดย

มีกำาไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ	345.45	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2557	

	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำานวน	

117.72	ลา้นบาท	มหีุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกชำาระแลว้เตม็จำานวน	

1,086	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้นคิดเป็น	0.11	

บาทตอ่หุน้	(จำานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่เทา่กบั	1,053	ลา้นหุ้น)	โดย

มีกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ	56.00	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2556	

 

ล้านบาท	 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 237.46	 เพื่อสนับสนุนการ

ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัยอ่ยในตา่งประเทศตามแผนการขยายธุรกจิ

ของกลุ่มบริษัทฯ

	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	

7,197.61	 ล้านบาท	 เพิ่มข้ึนจากส้ินปี	 2556	 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม	

5,470.47	ล้านบาท	เป็นจำานวน	1,727.14	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

คดิเปน็รอ้ยละ	31.57	โดยมลีกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่น

ชำาระเป็นสินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	4,532.78	ล้านบาท	 (คิดเป็น

ร้อยละ	62.98	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2556	ซึ่งมีลูก

หนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นชำาระสทุธเิทา่กับ	4,421.41	ลา้น

บาท	 เป็นจำานวน	 111.37	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

2.52	 นอกจากนั้นยังมีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ

บริษัทย่อย	เป็นจำานวนเงิน	629.70	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	8.7	

ของสินทรัพย์รวม)	
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งบการเงินรวม
	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	

10,765.12	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนจากสิ้นปี	 2557	 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวม	

7,271.92	ล้านบาท	เป็นจำานวน	3,493.20	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

คดิเปน็รอ้ยละ	48.04	โดยมลีกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่น

ชำาระ	 และลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันเป็น

สินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	 6,188.50	 ล้านบาท	 (คิดเป็นร้อยละ	

57.49	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	ซึ่งมีลูกหนี้ตาม

สัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระสุทธิเท่ากับ	 6,095.35	 ล้านบาท	

เป็นจำานวน	93.15	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	1.53	จาก

การขยายสินเชื่อในอัตราท่ีลดลงของบริษัทแม่ในประเทศโดยเน้น

การคัดกรองคุณภาพลูกหนี้	 และจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อของ

บริษัทย่อยในต่างประเทศ	 และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

ค้างรับเป็นจำานวน	2,152.93	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2557	ซึ่ง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียค้างรับเท่ากับ	 24.78	 ล้านบาท	

เป็นจำานวน	 2,128.15	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

8,588.18	 เพื่อสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่าง

ประเทศตามแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
	 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระซึ่งเป็นลูกหนี้ของการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัท

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	2557	และ	2556	ดังต่อไปนี้

อายุของลูก
หนี้ค้างชำาระ

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
หลังหักดอกผลเช่าซื้อและขาย
ผ่อนชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เงินประกันความเสียหาย

(ล้านบาท)

ร้อยละ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)
อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556

ยังไม่ถึงกำาหนด
ชำาระ

3,359.82 3,884.74 3,746.06 80.52 78.24 77.87 33.15 38.20 36.44 1.00 1.00 1.00

ค้างชำาระ

1	เดือน 269.18 295.46 298.63 6.45 5.95 6.21 26.68 29.14 29.23 10.00 10.00 10.00

2-3	เดือน 229.61 	298.13 295.33 5.50 6.01 6.14 45.58 58.89 57.97 20.00 20.00 20.00

4-6	เดือน 113.83 176.84 207.39 2.73 3.56 4.31 45.22 69.91 81.61 40.00 40.00 40.00

7-9	เดือน 99.91 119.89 142.98 2.40 2.41 2.97 59.60 71.18 84.55 60.00 60.00 60.00

10-12	เดือน 97.91 118.49 97.59 2.35 2.39 2.03 77.95 93.99 77.11 80.00 80.00 80.00

มากกว่า12	
เดือนขึ้นไป			

2.46 71.67 22.71 0.05 1.44 0.47 2.45 71.13 22.38 100.00 100.00 100.00

รวม 4,172.72 4,965.22 4,810.69 100.00 100.00 100.00 290.63 432.44 389.29 6.97 8.71 8.09

	 ณ	 ส้ินปี	 2557	 บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	

7,271.92	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากส้ินปี	 2556	 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม	

5,496.51	ล้านบาท	เป็นจำานวน	1,775.41	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

คดิเปน็รอ้ยละ	32.30	โดยมลีกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่น

ชำาระเป็นสินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	6,095.35	ล้านบาท	(คิดเป็น

ร้อยละ	83.82	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2556	ซึ่งมีลูก

หนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชำาระสุทธิเท่ากับ	 4,531.60	

ล้านบาท	 เป็นจำานวน	 1,563.75	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น

ร้อยละ	 34.51	 ซึ่งเกิดจากการขยายสินเช่ือของบริษัทแม่ใน

ประเทศ	 การขยายสินเช่ือจากการเข้าซื้อกิจการบริษัทย่อยใน

ประเทศ	 และจากการขยายสินเช่ือเช่าซื้อในต่างประเทศ	 และ

บรษิทัมีสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนและคา่ความนยิมเป็นจำานวน	214.05	

ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2556	ซึ่งมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่า

ความนยิม	เปน็จำานวน	148.75	ลา้นบาท	เปน็จำานวน	65.30	ลา้น

บาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 43.90	 จากการที่บริษัททำาการ

เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	ในปี	2557
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อายุของลูกหนี้ค้างชำาระ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	สิ้นปี	2558	และ	ณ	สิ้นปี	2557	สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ค้าง

ชำาระ	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	78.24	เป็นร้อยละ	80.52	หนี้ค้างชำาระ	1	เดือน	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	5.95	เป็นร้อยละ	6.45	หนี้ที่ค้างชำาระ	2	

–	3	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	6.01	เป็นร้อยละ	5.50		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	-	6	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	3.56	เป็นร้อยละ	2.73	หนี้ที่

ค้างชำาระตั้งแต่	7	–	9	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	2.41	เป็น	ร้อยละ	2.40	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	–	12	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	2.39	เป็น

ร้อยละ	2.35		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	12	เดือนขึ้นไป	ลดลงจากร้อยละ	1.44	เป็นร้อยละ	0.05

	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	สิ้นปี	2557และ	ณ	สิ้นปี	2556	สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ค้างชำาระ	

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	77.87	เป็นร้อยละ	78.24	หนี้ค้างชำาระ	1	เดือนลดลงจากร้อยละ	6.21	เป็นร้อยละ	5.95	หนี้ที่ค้างชำาระ	2	–	3	เดือน

ลดลงจากร้อยละ	6.14	เป็นร้อยละ	6.01		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	-	6	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	4.31	เป็นร้อยละ	3.56	หนี้ที่ค้างชำาระ

ตั้งแต่	7	–	9	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	2.97	เป็น	ร้อยละ	2.41	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	–	12	เดือน	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	2.03	เป็นร้อยละ	

2.39	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	12	เดือน	ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.47	เป็นร้อยละ	1.44

งบการเงินรวม
	 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระซึ่งเป็นลูกหนี้ของการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัท	ณ	 วันที่	

31	ธันวาคม	2558	2557	และ	2556	ดังต่อไปนี้

อายุของลูก
หนี้ค้างชำาระ

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
หลังหักดอกผลเช่าซื้อและขาย
ผ่อนชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เงินประกันความเสียหาย

(ล้านบาท)

ร้อยละ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)
อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556 2558 2557 2556

ยังไม่ถึงกำาหนด
ชำาระ

5,318.37 5,041.86 3,854.88 82.99 75.75 78.31 38.85 44.11 37.48 1.00 1.00 1.00

ค้างชำาระ

1	เดือน 379.73 474.28	 300.87 5.93 7.12 6.11 31.80 45.27 29.45 10.00 10.00 10.00

2-3	เดือน 322.03 514.22 295.72 5.03 7.73 6.01 62.10 101.05 58.05 20.00 20.00 20.00

4-6	เดือน 142.41 263.27 207.53 2.22 3.96 4.22 55.23 103.27 81.66 40.00 40.00 40.00

7-9	เดือน 118.57 168.39 142.98 1.85 2.53 2.90 69.10 99.38 84.55 60.00 60.00 60.00

10-12	เดือน 118.20 120.97 97.59 1.84 1.82 1.98 94.06 95.48 77.11 80.00 80.00 80.00

มากกว่า12	
เดือนขึ้นไป			

8.89 72.68 22.71 0.14 1.09 0.47 8.88 71.75 22.38 100.00 100.00 100.00

รวม 6,408.20 6,655.67 4,922.28 100.00 100.00 100.00 360.02 560.31 390.68 5.62 8.43 7.94
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	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	 สิ้นปี	 2558	 และ	ณ	 สิ้นปี	 2557	

สดัสว่นของลกูหนีเ้ชา่ซือ้และขายผอ่นชำาระ	ซึง่แบง่เปน็หนีท้ีย่งัไม่

ค้างชำาระ	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	75.75	 เป็นร้อยละ	82.99	หนี้ค้าง

ชำาระ	1	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	7.12	เป็นร้อยละ	5.93	หนี้ที่ค้าง

ชำาระ	2	–	3	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	7.73	เป็นร้อยละ	5.03		หนี้

ที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	-	6	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	3.96	เป็นร้อยละ	

2.22	หนีท้ีค่า้งชำาระตัง้แต	่7	–	9	เดอืน	ลดลงจากรอ้ยละ	2.53	เปน็	

ร้อยละ	1.85	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	–	12	เดือน	เพิ่มขึ้นจากร้อย

ละ	1.82	เป็นร้อยละ	1.84		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	12	เดือนขึ้นไป

ลดลงจากร้อยละ	1.09	เป็นร้อยละ	0.14

	 เม่ือเปรียบเทียบ	ณ	 ส้ินปี	 2557	 และ	ณ	 สิ้นปี	 2556	

สดัสว่นของลกูหนีเ้ชา่ซือ้และขายผอ่นชำาระ	ซึง่แบง่เปน็หน้ีทีย่งัไม่

คา้งชำาระ	ลดลงจากรอ้ยละ	78.31	เปน็รอ้ยละ	75.75	หนีค้้างชำาระ	

1	เดือน	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6.11	เป็นร้อยละ	7.12	หนี้ที่ค้างชำาระ	

2	–	3	เดือน	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6.01	เป็นร้อยละ	7.73		หนี้ที่ค้าง

ชำาระตั้งแต่	4	-	6	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	4.22	เป็นร้อยละ	3.96	

หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	7	–	9	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	2.90	เป็น	ร้อย

ละ	2.53	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	–	12	เดือน	ลดลงจากร้อยละ	

1.98	เป็นร้อยละ	1.82		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	12	เดือนขึ้นไป	เพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ	0.47	เป็นร้อยละ	1.09

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	สิน้ป	ี2558	คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเท่ากบั	290.63	ลา้น

บาท	ลดลงจาก	432.44	ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	32.79	

ซึง่สำารองลดลงในทกุระดบัชัน้	โดยเฉพาะกลุม่คา้งชำาระ	2-3	เดอืน	

ซึง่ตัง้สำารองรอ้ยละ	20	มคีา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั	45.58	ลา้น

บาท	ลดลงจาก	58.89	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	หรือลดลงร้อยละ	

22.60		กลุ่มค้างชำาระ	4-6	เดือน	ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	40	มีค่าเผื่อ

หนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั	45.22	ลา้นบาท	ลดลงจาก	69.91	ลา้นบาท	

ณ	สิ้นปี	2557	หรือลดลงร้อยละ	35.32	และ	มากกว่า	12	เดือน

ขึ้นไป	 ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	 100	 มีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากับ	

2.45	ล้านบาท	ลดลงจาก	71.13	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	หรือลด

ลงร้อยละ	96.56	โดยสาเหตุการลดลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มาจากการขยายสินเชื่อในอัตราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ	 โดย

มุ่งเน้นการคัดกรองคุณภาพลูกหน้ีจากความเข้มงวดในการอนุมัติ

สินเชื่อ	และการพัฒนาระบบการติดตามหนี้

	 ณ	สิน้ป	ี2557	คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเท่ากบั	432.44	ลา้น

บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 389.29	 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	

11.08	 ซึ่งมีการตั้งสำารองเพิ่มขึ้นหลายระดับชั้น	 โดยเฉพาะกลุ่ม

ค้างชำาระ	10-12	เดือน	ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	80	มีค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญเท่ากับ	93.99	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	77.11	ล้านบาท	ณ	สิ้น

ปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	21.89	และ	มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป	

ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	 100	 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	 71.13	

ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	22.38	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	หรือเพิ่มขึ้น

รอ้ยละ	217.83	และมีสดัสว่นคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตอ่ยอดลกูหนี้

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเท่ากับร้อยละ	8.71	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	

8.09	ณ	สิน้ป	ี2556	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของลูกหนี้

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ค้างชำาระมีจำานวนเพิ่มขึ้น	ตามวัฏจักร

ของการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง	 และจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ

และการเมอืง	ซึง่ปจัจบุนัสถานการณเ์ริม่เขา้สูภ่าวะปกตแิต่กย็งัสง่

ผลต่อค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญปี	2557	

งบการเงินรวม
ณ	สิ้นปี	2558	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	360.02	ล้านบาท	ลด

ลงจาก	560.31	ลา้นบาทหรอืลดลงคิดเปน็รอ้ยละ	35.75	ซึง่สำารอง

ลดลงในทุกระดับชั้น	 โดยเฉพาะกลุ่มค้างชำาระ	 2-3	 เดือน	 ซึ่งตั้ง

สำารองรอ้ยละ	20	มคีา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั	62.10	ลา้นบาท	

ลดลงจาก	 101.05	 ล้านบาท	ณ	 ส้ินปี	 2557	 หรือลดลงร้อยละ	

38.95	กลุ่มค้างชำาระ	4-6	เดือน	ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	40	มีค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	55.23	ล้านบาท	ลดลงจาก	103.27	ล้าน

บาท	ณ	สิ้นปี	2557	หรือลดลงร้อยละ	46.52	และ	มากกว่า	12	

เดือนขึ้นไป	 ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	 100	 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เท่ากับ	8.88	ล้านบาท	ลดลงจาก	71.75	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2557	

หรือลดลงร้อยละ	 87.62	 โดยมีสาเหตุของการลดลงเหมือนงบ

เฉพาะกิจการ

	 ณ	สิน้ป	ี2557	คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเท่ากบั	560.31	ลา้น

บาท	 เพิ่มขึ้นจาก	 390.68	 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	

43.42	ซึง่มกีารตัง้สำารองเพิม่ขึน้ในทกุระดบัชัน้	โดยเฉพาะกลุม่คา้ง

ชำาระ	2-3	เดือน	ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	20	มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

เท่ากับ	101.05	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	58.05	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	

2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	74.07	และ	มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป	ซึ่ง

ตั้งสำารองร้อยละ	100	มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	71.75	ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้นจาก	22.38	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2556	หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ	220.60	และมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้เช่า

ซือ้และขายผอ่นชำาระเทา่กบัรอ้ยละ	8.43	เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ	7.94	

ณ	สิ้นปี	2556	โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เช่า

ซือ้และขายผอ่นชำาระทีค้่างชำาระในบรษิทัแม่มจีำานวนเพ่ิมข้ึน	ตาม

วัฏจักรของการขยายสินเชื่ออย่างต่อเนื่อง	 และจากปัจจัยทาง

เศรษฐกิจและการเมือง	ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ

แตก่ย็งัส่งผลตอ่ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญป	ี2557	และจากการท่ีบรษิทั

มีลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้นจากการซื้อกิจการบริษัทย่อยในประเทศ

ระหว่างปี	2557	
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หนี้สิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 บริษัทมีหน้ีสินรวมเป็น

จำานวน	 2,900.09	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปี	 2557	

ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	 4,678.67	 ล้านบาท	 เป็น

จำานวน	1,778.58	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ	38.01	ซึง่หนีส้นิสว่นใหญค่อืเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงินและหุ้นกู้	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้สิน

เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ		

	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 บริษัทมีหน้ีสินรวมเป็น

จำานวน	4,678.67	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2556	

ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	 3,219.78	 ล้านบาท	 เป็น

จำานวน	1,458.89	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย

ละ	45.31	ซึง่หนีส้นิสว่นใหญค่อืเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงินและหุ้นกู้	 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้สิน

เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งในและต่างประเทศ		

และเพือ่การเขา้ซือ้บจ.ยอ่ย	(บรษิทั	ธนบรรณ	จำากดั)	

ในปี	2557	ทำาให้มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาว

อย่างต่อเนื่อง	

งบการเงินรวม
	 ณ	 สิ้นปี	 2558	 บริษัทมีหน้ีสินรวมเป็น

จำานวน	 3,183.66	 ล้านบาท	 ลดลงจากสิ้นปี	 2557	

ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	 4,758.36	 ล้านบาท	 เป็น

จำานวน	1,574.70	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อย

ละ	33.09	ซึง่หนีส้นิสว่นใหญค่อืเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงินและหุ้นกู้	 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นจาก

การกู้ยืมโดยบริษัทแม่	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ		

	 ณ	 สิ้นปี	 2557	 บริษัทมีหน้ีสินรวมเป็น

จำานวน	4,758.36	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2556	

ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	 3,235.43	 ล้านบาท	 เป็น

จำานวน	1,522.93	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อย

ละ	47.07	ซึง่หนีส้นิสว่นใหญค่อืเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงินและหุ้นกู้	 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึ้นจาก

การกู้ยืมโดยบริษัทแม่	ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ		

ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	สิ้นปี	2558	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	7,109.06	ล้านบาท	ประกอบ

ด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้วเท่ากับ	 713.64	 ล้านบาท	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	

4,254.63	ล้านบาท	 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	 981.05	ล้านบาท	และกำาไรสะสม	

1,159.74	 ล้านบาท	 โดยรวมแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	 2557	 เป็น	

4,590.11	ลา้นบาท	หรอืเพิม่ขึน้คดิเปน็รอ้ยละ	182.22	โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก

ทุนที่ออกและชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	170.76	ล้านบาท	และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มขึ้น	3,170.38	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	เงินรับล่วง

หน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	981.05	ล้านบาท	กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น	271.51	ล้านบาท	จาก

กำาไรเบด็เสรจ็รวมสำาหรบัป	ี338.18	ลา้นบาท	หกัออกดว้ยเงนิปนัผลจ่าย		66.67	

ล้านบาท

	 ณ	สิ้นปี	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	2,518.94	ล้านบาท	ประกอบ

ด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้วเท่ากับ	 542.88	 ล้านบาท	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	

1,084.25	 ล้านบาท	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 3.59	 ล้านบาท	

และกำาไรสะสม	 888.22	 ล้านบาท	 โดยรวมแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	

2556	เป็นจำานวน	268.25	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	11.92	โดยมี

สาเหตุหลักมาจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 181.08	 ล้านบาท	 โดย

ทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	30.53	ล้านบาท	และทำาให้ส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	150.55	ล้านบาท	นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากกำาไรสะสมที่

เพิ่มขึ้น	87.32	ล้านบาท	จากกำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	144.22	ล้านบาท	หัก

ออกด้วยเงินปันผลจ่าย	56.90	ล้านบาท

งบการเงินรวม
	 ณ	สิ้นปี	2558	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	7,581.46	ล้านบาท	ประกอบ

ด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์	 ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และผลต่างจากการ

แปลงคา่งบการเงนิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ	271.35	ลา้นบาท	และกำาไรสะสม	

1,360.78	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	514.19	ล้านบาท	จากปี	2557		โดยรวมส่วน

ของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	2557	เป็นจำานวน	5,067.89	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ	201.62

	 ณ	สิ้นปี	2557	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	2,513.57	ล้านบาท	ประกอบ

ด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์	 ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และผลต่างจากการ

แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	36.25	ล้านบาท	และกำาไรสะสม	

846.59	ล้านบาท	ซึ่งเพิ่มขึ้น	59.10	ล้านบาท	จากปี	2556		โดยรวมส่วนของผู้

ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	2556	เป็นจำานวน	252.48	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ	11.17
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สภาพคล่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	2558	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด	 เพิ่มขึ้นสุทธิ	 481.07	 ล้านบาท	 ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปมีจีำานวน	552.22	ลา้นบาท	ซึง่
บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	
965.78	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงาน
กอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิจำานวน	1,156.84	
ลา้นบาท	และมีลกูหนีเ้ชา่ซือ้รถจักรยานยนตล์ดลง	328.12	ลา้น
บาท	และสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	307.70	ล้านบาท	
	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	 2,846.00	
ลา้นบาท	โดยให้กูย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	4,102.72	
ล้านบาท	รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน	1,253.27	ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	59.24	ล้านบาท		จ่ายซื้อ
อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	36.94	ล้านบาท	
	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	
2,361.29	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	
834.00	ล้านบาท	จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	981.00	ล้าน
บาท	 จากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	
3,337.05	ล้านบาท	ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	2,817.85	ล้าน
บาท	และจ่ายเงินปันผล	66.67	ล้านบาท		
	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด	ลดลงสุทธิ	15.01	ล้านบาท	ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจำานวน	71.16	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทมี
เงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 เงินสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมดำาเนนิงานจำานวน	41.98	
ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้นิจำานวน	1,186.88	ลา้นบาท	
และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพ่ิมข้ึน	 552.75	 ล้านบาท	
และสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	360.08	ล้านบาท	
	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	 1,566.74	
ล้านบาท	 โดยใช้ไปในการซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 629.70	
ล้านบาท	ซื้อสินทรัพย์ถาวร	10.91	ล้านบาท		เงินให้กู้ยืมระยะ
สัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	1,401.91	ลา้นบาท	รบัชำาระคนืเงนิ
ใหกู้้ยืมระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั	445.16	ลา้นบาท	และ
ดอกเบี้ยรับ	36.59	ล้านบาท		
	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	 1,593.71	
ล้านบาท	โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	2,794.00	ล้าน
บาท	จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	236.45	ล้าน
บาท	จากการออกหุ้นกู้	500.0	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	179.57	ล้านบาท	ชำาระคืนเงิน
กู้ยืมระยะยาว	2,021.69	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผล	56.90	
ล้านบาท		

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	2558	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	
เพิ่มขึ้นสุทธิ	687.44	ล้านบาท	ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีมีจำานวน	1,044.87	ล้านบาท		ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่
ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 เงนิสดสทุธไิด้มาจากกจิกรรมดำาเนนิงานจำานวน	518.61	ลา้น
บาท	โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	 1,571.52	 ล้านบาท	 ลูกหนี้เช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์และลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคเพิ่มขึ้น	450.47	ล้านบาท	
และสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	356.81	ล้านบาท		
	 เงนิสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุจำานวน	2,586.31	ลา้นบาท	
โดยให้กู้ยืมระยะส้ัน	 2,192.93	 ล้านบาท	 ให้กู้ยืมระยะยาว	 607.37	
ล้านบาท	ดอกเบี้ยรับ	75.06	ล้านบาท		จ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน	 63.07	 ล้านบาท	 และรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	
170.39	ล้านบาท	
	 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	 2,515.91	
ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	 1,024.00	 ล้านบาท	
จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	 981.00	 ล้านบาท	 จากการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	3,337.05	ล้านบาท	ชำาระคืนเงินกู้
ยืมระยะยาว	2,836.03	ล้านบาท	และจ่ายเงินปันผล	66.67	ล้านบาท		
	 สำาหรับปี	2557	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สำาหรับปี	 2557	 เพิ่มขึ้นสุทธิ	 36.90	 ล้านบาท	 ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปมีจีำานวน	357.45	ลา้นบาท		ซึง่บรษิทั
มีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้
	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	39.78	ล้าน
บาท	โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	1,469.19	ล้านบาท	และมีลูกหนี้เช่า
ซือ้รถจกัรยานยนตเ์พิม่ขึน้	796.47	ล้านบาท	และสินทรพัยร์อการขาย
เพิ่มขึ้น	412.21	ล้านบาท		
	 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	678.83	ล้านบาท	
โดยใช้ไปในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 601.94	 ล้านบาท	 ซื้อ
สินทรัพย์ถาวร	43.31	ล้านบาท		จ่ายชำาระหนี้สินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทย่อย	46.96	ล้านบาท	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน	 3.29	 ล้านบาท	 และรับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เกี่ยวข้องกัน	22.66	ล้านบาท	
	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	746.44	ล้านบาท	
โดยเปน็เงนิสดรบัจากเงนิกูร้ะยะยาว	2,794.00	ล้านบาท	จากเงนิเบกิ
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	236.45	ล้านบาท	จากการออกหุ้นกู้	
500.0	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	
179.57	ลา้นบาท	ชำาระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวและเงนิกูย้มืสถาบนัการ
เงิน	 ณ	 วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	 2,888.74	 ล้านบาท	 จ่าย
เงินปันผล	56.90	ล้านบาท		
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โครงสร้างเงินทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัท	ณ	สิ้นปี		2558	2557	

และ	2556		บรษัิทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เปน็	

0.41	เท่า,	1.86	เท่าและ	1.43	เท่า	ตามลำาดับ	อัตราส่วนหนี้

สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มที่ลดลงในปี	2558	จากการ

เพิ่มขึ้นของแหล่งเงินทุนภายในส่วนของผู้ถือหุ้นจากการใช้

สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิและการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลง

สภาพ	

	 1.	 การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกลดลง	

ได้แก่	เงินเบิกเกินบัญชี	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	หุ้นกู้	และเงินกู้ยืม

ระยะยาวจากธนาคาร	 ซึ่งใช้เงินคืนเป็นงวดๆ	 โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวใกล้เคียงกับ	MLR	 	บางส่วนร้อยละ	5.25-

7.00	และบางสว่นเปน็ดอกเบีย้คงที	่6.00	บรษัิทมหีนีส้นิรวม

ลดลงจาก	 4,678.67	 ล้านบาท	 ในปี	 2557	 เป็น	 2,900.09	

ล้านบาท	ในปี	2558	โดยลดลง	1,778.58	ล้านบาท	คิดเป็น

ร้อยละ	 38.01	 ที่ผ่านมาบริษัทสามารถจ่ายชำาระคืนเงินต้น

และดอกเบี้ยได้ตามกำาหนดเวลาการคืนหนี้	 และปฏิบัติตาม

เงื่อนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม

	 2.	การเพิม่ขึน้ของแหลง่เงนิทนุภายในสว่นของผูถ้อื

หุ้น	ณ	สิ้นปี	 2558	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	 2,518.95	

ล้านบาท	ในปี	2557	เป็น	7,109.06	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้น	

4,590.11	 ล้านบาท	 คิดเป็นร้อยละ	 182.22	 โดยทุนที่ออก

และชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	170.76	ล้านบาท	และส่วนเกินมูลค่า

หุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	3,170.38	ล้านบาท	จากการใช้สิทธิตามใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึ้น	981.05	ล้าน

บาท	กำาไรสะสมเพิ่มขึ้น	271.51	ล้านบาท	จากกำาไรเบ็ดเสร็จ

รวมสำาหรับปี	338.18	ล้านบาท	หักออกด้วยเงินปันผลจ่าย		

66.67	ล้านบาท

	 อย่างไรกด็ใีนอนาคต	บรษิทัอาจพจิารณาจดัหาเงนิ

จากแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม	เช่น	จากการออกหุ้นกู้	การขอ

สินเชื่อจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ	 รวมถึงการขยาย

วงเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ	 ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับ

สภาวะตลาดและความจำาเป็นในการใช้เงินทุน	 เพ่ือให้โครง	

สร้างเงินทุนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น	 ต่อการดำาเนิน

ธุรกิจซึ่งจะเติบโตและก้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน	

งบการเงินรวม
	 โครงสรา้งเงินทนุของบรษิทั	ณ	สิน้ป	ี2558		2557	และ	2556	

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น	0.42	เท่า	1.89	เท่า	

และ	1.43	เท่า		ตามลำาดับ	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่ม

มีแนวโน้มที่ลดลงสอดคล้องกับงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคต
	 1.	สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง

	 การขยายตัวของธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือจักรยานยนต์	 ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอุตสาหกรรมการผลิตรถจักรยานยนต์	

ซึง่มกัจะมทีศิทางเดียวกนักบัภาพรวมของเศรษฐกจิ	สำาหรบัในป	ี2558	

สถานการณ์ทางการเมืองยังมีความสงบ	 และอยู่ระหว่างการดำาเนิน

การภายใต้	Road	Map	อันจะนำาไปสู่การเลือกตั้งในปี	2560	จึงยังไม่

น่าจะมีเหตุการณ์ใดๆ	ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลได้

ในระหว่างนี้	 จึงเป็นโอกาสท่ีรัฐบาลจะสามารถดำาเนินนโยบายต่างๆ	

เพื่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะการ

อนมุตัโิครงการขนาดใหญซ่ึง่สามารถกระตุน้เศรษฐกจิจากการบรโิภค

ภายในประเทศได้	 และการออกกฎระเบียบใหม่	 และปรับปรุงกฎ

ระเบยีบเดมิ	ซึง่จะเปน็รากฐานสำาคญัในการพฒันาเศรษฐกจิตอ่ไปใน

อนาคต									

	 2.	ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์

	 ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์อาจเกิดภาวะอิ่มตัวได้ใน

อนาคต	 เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของปริมาณรถจักรยานยนต์ท่ีจด

ทะเบยีนในเขตกรงุเทพมหานคร	ปรมิณฑล	และบางพืน้ทีใ่นตา่งจังหวัด	

ตลอดจนนโยบายรฐับาลบางอยา่ง	ซึง่อาจสง่เสรมิใหเ้กดิการใชพ้าหนะ

ทดแทนรถจักรยานยนต์โดยทางอ้อม	 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา

จากสภาพการจราจรและวิถกีารดำาเนนิชวีติของคนไทยในปจัจบุนั	เชือ่

ว่าจักรยานยนต์จะยังเป็นที่ต้องการต่อไปอีกหลายปี	

	 3.	การขยายธุรกิจในต่างประเทศ

บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการขยายการให้

บรกิารสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนตใ์นภมิูภาคอาเซยีนเพือ่ขยายฐาน

ลกูคา้	เพิม่ผลกำาไร	และกระจายความเสีย่ง	เนือ่งจากตลาดของการให้

บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	 ในหลายประเทศของภูมิภาค

อาเซียนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโตสูง
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	 ในปี	 2558	 บริษัทฯ	 ได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศลาว	 โดยก่อตั้งบริษัท	 GL	

Leasing	(Lao)	Co.,	Ltd.	หรือ	GLL	เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

ฮอนดา้	และ	รถแทรคเตอร	์คโูบตา้ในประเทศ	สปป.	ลาวโดยบรษิทัฯ	ถอืหุน้ผา่น	Group	

Lease	 Holding	 Pte,	 Ltd.ปัจจุบันได้เปิดจุดให้บริการสินเช่ืออยู่ในร้านของตัวแทน

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ฮอนด้า	จำานวน	39	แห่ง	ซึ่งครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศลาว	

ส่วนจุดให้บริการสินเชื่อของผลิตภัณฑ์คูโบต้า	 น้ัน	 GLL	 มีจุดให้บริการอยู่ทุกร้านของ

ตัวแทนจำาหน่ายคูโบต้าในประเทศลาว	รวมจำานวน	11	แห่ง	ส่งผลให้ในปัจจุบัน	GLL	

สามารถทำาไดถ้งึจดุคุม้ทนุแลว้	ดว้ยระยะเวลาการดำาเนนิการประมาณ	10	เดอืนเทา่นัน้

	 ในปี	2558	บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชาได้ขยายศูนย์บริการ	(POS	–	Point	

of	Sales)	เป็นจำานวน	เกือบ	200	แห่ง	ทั่วประเทศกัมพูชา	โดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

รถจกัรยานยนต์ฮอนดา้	121	แหง่	และใหส้นิเชือ่เครือ่งจกัรกลการเกษตรคูโบตา้	32	แหง่	

ซึ่งด้วยสิทธิในการให้บริหารสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวใน

ประเทศกมัพชูา	ทำาใหก้ารขยายธรุกจิเปน็ไปไดอ้ยา่งรวดเรว็	และเริม่สรา้งผลกำาไรใหก้บั

กลุ่มบริษัทแล้ว	และยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในระยะไม่นาน

	 บรษิทัยงัไดเ้ตรยีมความพรอ้มเพือ่เริม่ดำาเนนิธรุกจิในประเทศอนิโดนเีซยี	โดย

เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทย่อย	GLH	กับบริษัท	J-Trust	Asia	Pte.	Ltd.	และบริษัท	

PT	Wijaya	Infrastruktur	Indonesia	ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ	

นอกจากนั้นบริษัทได้ทำาการสำารวจศึกษาธุรกิจในประเทศอื่นๆ	 เพื่อหาช่องทางในการ

ขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างสม่ำาเสมอ	 รวมถึงมีข้อตกลงเสนอให้พิจารณาเพ่ือ

การเริ่มดำาเนินธุรกิจในหลายประเทศ	 โดยภาพรวมแล้วบริษัทจึงมีศักยภาพที่จะเติบโต

ในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ในหลายๆ	ประเทศ	ซึ่งในอนาคตจะช่วยให้ผลกำาไรเพิ่มมาก	
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	 คณะกรรมการบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)		เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการ

เงินและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจำาป	ีโดยงบการเงินดงักล่าว

จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้

นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม	 ตลอดจนการประมาณการท่ีผ่านการพิจารณาอย่าง

รอบคอบและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำาเนินธุรกิจ	 นอกจากน้ันยังมีการ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	โดยคำานึงถึงข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย	และสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย	์

และตลาดหลักทรพัย	์งบการเงนิดงักลา่วไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อยา่ง

ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	ครบถ้วน	เพียงพอ	และเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน	 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มี

ประสิทธภิาพ	โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

อิสระ	เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคมุภายใน	โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไวใ้นรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอยู่ในรายงานประจำาปีฉบับนี้

	 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน	ณ.	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ของ

บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	สามารถให้ข้อมูลทางการเงินที่มีความโปร่งใส	และ

เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ	

          

คณะกรรมการ
บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)

16	กุมภาพันธ์	2559

รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงิน

เหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและรบัผิด

ชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพื่อให้สามารถ

จัดทำา	 งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ขา้พเจา้เปน็ผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ตอ่งบการเงนิดงักล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชี	ซึง่กำาหนดใหข้า้พเจ้าปฏบิตัติามขอ้กำาหนดดา้นจรรยา

บรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่าง

สมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่

	 การตรวจสอบรวมถงึการใช้วิธกีารตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่หลกัฐาน

การสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธีการ

ตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช	ีซึง่รวมถงึการประเมนิ

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบ

การเงนิไมว่า่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	ในการประเมนิความเสีย่ง

ดงักล่าว	ผูส้อบบัญชีพจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทำาและ

การนำาเสนองบการเงนิโดยถกูตอ้งตามทีค่วรของกจิการ	เพือ่ออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ	์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดง

ความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกจิการ	การตรวจสอบรวม

ถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความ

สมเหตสุมผลของประมาณการ			ทางบญัชีทีจ่ดัทำาขึน้โดยผูบ้รหิาร	รวมทัง้การ

ประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม		

	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	

ธนัวาคม	2558	ผลการดำาเนนิงานและกระแสเงนิสดสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดียวกนั

ของบรษิทั	กรุป๊ลสี	จำากดั	(มหาชน)	และบรษิทัยอ่ย	และเฉพาะของบรษิทั	กรุป๊

ลีส	 จำากัด	 (มหาชน)	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน	

รุ้งนภา	เลิศสุวรรณกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน	3516

บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด
กรุงเทพฯ: 15 กุมภาพันธ์ 2559

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน

รวม ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) 

และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปี 

สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด 

(มหาชน) ด้วยเช่นกัน

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทกรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) 

ด้วยเช่นกัน
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)

และบ
ริษ

ัท
ย่อย

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8	 	1,044,886,024	 	357,445,769	 	552,224,270	 	71,158,776	

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี

9	 	3,198,880,188	 	3,172,393,481	 	2,095,264,423	 	2,330,499,874	

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

10	 	113,093,494	 	-	 	-	 	-	

สินทรัพย์รอการขาย	 11	 	32,947,584	 	23,596,872	 	14,909,047	 	14,070,500	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 12	 	2,152,933,578	 	24,776,473	 	18,780,000	 	-	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

22	 	-	 	38,424,749	 	4,016,390,195	 	1,190,165,904	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 13,	22 	227,409,807	 	142,305,248	 	109,574,461	 	115,224,229	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 	6,770,150,675	 	3,758,942,592	 	6,807,142,396	 	3,721,119,283	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน 14	 	329,357	 	324,368	 	329,357	 	324,368	

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 15	 	-	 	-	 	1,200,116,812	 	1,071,209,294	

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนด
ชำาระเกินกว่าหนึ่งปี	

9	 	2,848,471,416	 	2,922,957,101	 	1,786,822,120	 	2,202,279,224	

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

10	 	28,057,347	 	-	 	-	 	-	

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 16	 	604,588,151	 	-	 	-	 	-	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 17	 	115,982,350	 	100,641,844	 	73,823,521	 	62,422,194	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18	 	101,066,818	 	95,922,057	 	15,501,349	 	6,450,000	

ค่าความนิยม 5	 	122,518,835	 	118,132,325	 	-	 	-	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 19	 	62,868,061	 	112,649,921	 	51,323,356	 	70,807,645	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 20,	22 	111,083,572	 	162,345,120	 	74,088,855	 	63,004,536	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 	3,994,965,907	 	3,512,972,736	 	3,202,005,370	 	3,476,497,261	

รวมสินทรัพย์ 10,765,116,582	 	7,271,915,328	 	10,009,147,766	 	7,197,616,544	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 21	 	349,049,821	 	250,000,000	 	349,049,821	 	250,000,000	

เจ้าหนี้การค้า	 	46,446,506	 	9,075,132	 	5,097,900	 	6,350,905	

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

22	 	4,115,283	 	19,797,307	 	-	 	-	

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 23	 	1,557,853,528	 	2,547,808,506	 	1,522,177,013	 	2,547,808,506	

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 	53,316,344	 	-	 	29,475,140	 	-	

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน 	11,211,418	 	11,725,774	 	7,011,366	 	9,682,314	

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	77,724,014	 	56,526,476	 	74,244,259	 	26,302,045	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	76,076,543	 	54,359,411	 	49,387,435	 	29,598,922	

รวมหนี้สินหมุนเวียน 	2,175,793,457	 	2,949,292,606	 	2,036,442,934	 	2,869,742,692	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด
ชำาระภายในหนึ่งปี

23	 	504,593,084	 	1,312,047,016	 	360,490,003	 	1,312,047,016	

หุ้นกู้ 24	 	493,610,396	 	488,303,334	 	493,610,396	 	488,303,334	

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 26	 	7,480,315	 	6,379,382	 	7,480,315	 	6,379,382	

เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ 	2,180,907	 	2,325,393	 	2,063,646	 	2,196,263	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 	1,007,864,702	 	1,809,055,125	 	863,644,360	 	1,808,925,995	

รวมหนี้สิน 	3,183,658,159	 	4,758,347,731	 	2,900,087,294	 	4,678,668,687	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 27	

		ทุนจดทะเบียน

		หุ้นสามัญ		1,539,174,618	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	
(2557:	หุ้นสามัญ	1,441,852,272		หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)

	769,587,309	 	720,926,136	 	769,587,309	 	720,926,136	

		ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

		หุ้นสามัญ	1,427,285,251	หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท			
(2557:	หุ้นสามัญ	1,085,769,632		หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)

	713,642,626	 	542,884,816	 	713,642,626	 	542,884,816	

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 27	 	4,254,634,158	 	1,084,254,433	 	4,254,634,158	 	1,084,254,433	

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 25	 	981,049,328	 	-	 	981,049,328	 	-	

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28	 	-	 	3,584,428	 	-	 	3,584,428	

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย 30	 	76,958,731	 	72,092,614	 	76,958,731	 	72,092,614	

			ยังไม่ได้จัดสรร 	1,283,825,109	 	774,501,693	 	1,082,775,629	 	816,131,566	

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 	271,348,471	 	36,249,613	 	-	 	-	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	7,581,458,423	 	2,513,567,597	 	7,109,060,472	 	2,518,947,857	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,765,116,582	 	7,271,915,328	 	10,009,147,766	 	7,197,616,544	

	-	 	-	 	-	 	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กำาไรขาดทุน: (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 	1,898,441,467	 	1,676,419,961	 	1,332,835,932	 	1,389,653,953	

รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน 	25,484,564	 	-	 	-	 	-	

รายได้อื่น

			รายได้ดอกเบี้ย 	175,567,505	 	4,937,895	 	147,215,074	 	66,448,823	

			รายได้บริการค่าที่ปรึกษา 	72,679,900	 	35,906,650	 	-	 	-	

			อื่นๆ 	316,529,767	 	145,086,111	 	309,956,550	 	150,268,584	

รวมรายได้ 	2,488,703,203	 	1,862,350,617	 	1,790,007,556	 	1,606,371,360	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 	784,371,371	 	547,642,716	 	476,319,784	 	353,957,557	

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 	356,566,970	 	494,857,518	 	322,570,895	 	441,370,653	

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 	355,030,334	 	431,819,548	 	309,197,903	 	377,812,551	

รวมค่าใช้จ่าย 	1,495,968,675	 	1,474,319,782	 	1,108,088,582	 	1,173,140,761	

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	992,734,528	 	388,030,835	 	681,918,974	 	433,230,599	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(266,768,059) 	(250,417,641) 	(256,911,422) 	(250,390,976)

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 	725,966,469	 	137,613,194	 	425,007,552	 	182,839,623	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 19 	(143,075,473) 	(19,888,714) 	(84,795,909) 	(36,889,291)

กำาไรสำาหรับปี 	582,890,996	 	117,724,480	 	340,211,643	 	145,950,332	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

			งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 235,098,858	 12,448,340	 	-	 	-	

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ 
ประกันภัย

26	 (2,028,643) (1,725,353) (2,028,643) 	(1,725,353)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	233,070,215	 	10,722,987	 	(2,028,643) 	(1,725,353)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	815,961,211	 	128,447,467	 	338,183,000	 	144,224,979	

กำาไรต่อหุ้น 32

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสำาหรับปี 0.489	 0.112	 0.286	 0.139	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น) 1,190,878,781	 1,052,988,458	 1,190,878,781	 1,052,988,458	

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสำาหรับปี 0.464	 0.109	 0.271	 0.135	

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น) 1,256,644,934	 1,077,369,449	 1,256,644,934	 1,077,369,449	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 (หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่า

หุ้นสามัญ

เงินรับ
ล่วงหน้า
ค่าหุ้น

ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ

ส่วนทุน
จากการจ่าย
โดยใช้หุ้น	
เป็นเกณฑ์

กำาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วน
ของ

ผู้ถือหุ้น

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หุ้นกู้แปลง
สภาพ	-

องค์ประกอบ
ที่เป็นทุน

รวมองค์
ประกอบอื่น
ของส่วน 

ของผู้ถือหุ้น
จัดสรรแล้ว

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินที่เป็น

เงินตราต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 	512,353,479	 	933,680,028	 	996,839	 	535,689	 	2,223,017	 72,092,614	 715,399,894	 	23,801,273	 	-	 	23,801,273	 	2,261,082,833	

กำาไรสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 117,724,480	 	-	 	-	 	-	 	117,724,480	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(1,725,353) 	12,448,340	 	-	 	12,448,340	 	10,722,987	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 115,999,127	 	12,448,340	 	-	 	12,448,340	 	128,447,467	

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 	30,531,337	 	150,551,783	 	(996,839) 	(513,067) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	179,573,214	

โอนใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็น

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	-	 	22,622	 	-	 	(22,622) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,361,411	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,361,411	

เงินปันผลจ่าย	 29	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 (56,897,328) 	-	 	-	 	-	 	(56,897,328)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2557	-	หลังการปรับปรุง 	542,884,816	 1,084,254,433	 	-	 	-	 	3,584,428	 72,092,614	 774,501,693	 	36,249,613	 	-	 	36,249,613	 	2,513,567,597	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557
-	ตามที่รายงานไว้เดิม

	542,884,816	 1,084,254,433	 	-	 	-	 	3,584,428	 72,092,614	 773,206,490	 	36,249,613	 	-	 	36,249,613	 	2,512,272,394	

ผลสะสมจากการปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจ 5	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,295,203	 	-	 	-	 	-	 	1,295,203	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	(ปรับปรุงใหม่) 	542,884,816	 1,084,254,433	 	-	 	-	 	3,584,428	 72,092,614	 774,501,693	 	36,249,613	 	-	 	36,249,613	 	2,513,567,597	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 582,890,996	 	-	 	-	 	-	 	582,890,996	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(2,028,643) 	235,098,858	 	-	 235,098,858	 	233,070,215	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 580,862,353	 	235,098,858	 	-	 235,098,858	 	815,961,211	

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 27.3,	28 	170,757,810	 3,170,379,725	 	-	 	-	 (4,084,234) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	3,337,053,301	

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28	 	-	 	-	 	-	 	-	 	499,806	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	499,806	

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	องค์ประกอบที่เป็นทุน 25	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	268,410	 	268,410	 	268,410	

โอนหุ้นกู้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิเป็น

			เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 25	 	-	 	-	 981,049,328	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(268,410) 	(268,410) 	980,780,918	

เงินปันผลจ่าย	 29	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 (66,672,820) 	-	 	-	 	-	 	(66,672,820)

โอนกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 30	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	4,866,117	 	(4,866,117) 	-	 	-	 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 	713,642,626	 4,254,634,158	 981,049,328	 	-	 	-	 76,958,731	 1,283,825,109	 	271,348,471	 	-	 271,348,471	 	7,581,458,423	

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บ
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)

และบ
ริษ

ัท
ย่อย
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(หน่วย:	บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ

เงินรับล่วง
หน้าค่าหุ้น

ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ์

กำาไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม
หุ้นกู้แปลงสภาพ	-	

องค์ประกอบที่เป็นทุนจัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556 	512,353,479	 	933,680,028	 	996,839	 	535,689	 	2,223,017	 	72,092,614	 	728,803,915	 	-	 	2,250,685,581	

กำาไรสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	145,950,332	 	-	 	145,950,332	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(1,725,353) 	-	 	(1,725,353)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	(ปรับปรุงใหม่) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	144,224,979	 	-	 	144,224,979	

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 	30,531,337	 	150,551,783	 	(996,839) 	(513,067) 	-	 	-	 	-	 	-	 	179,573,214	

โอนใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญเป็น

			ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	-	 	22,622	 	-	 	(22,622) 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 	-	 	-	 	-	 	-	 	1,361,411	 	-	 	-	 	-	 	1,361,411	

เงินปันผลจ่าย 29 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(56,897,328) 	-	 	(56,897,328)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		 	542,884,816	 1,084,254,433	 	-	 	-	 	3,584,428	 	72,092,614	 	816,131,566	 	-	 	2,518,947,857	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 	542,884,816	 1,084,254,433	 	-	 	-	 	3,584,428	 	72,092,614	 	816,131,566	 	-	 	2,518,947,857	

กำาไรสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	340,211,643	 	-	 	340,211,643	

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(2,028,643) 	-	 	(2,028,643)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	338,183,000	 	-	 	338,183,000	

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 27.3,	28 	170,757,810	 3,170,379,725	 	-	 	-	 	(4,084,234) 	-	 	-	 	-	 	3,337,053,301	

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 28 	-	 	-	 	-	 	-	 	499,806	 	-	 	-	 	-	 	499,806	

ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	-	องค์ประกอบที่เป็นทุน 25	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	268,410	 	268,410	

โอนหุ้นกู้แปลงสภาพจากการใช้สิทธิเป็น

			เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 25	 	-	 	-	 981,049,328	 	-	 	-	 	-	 	-	 	(268,410) 	980,780,918	

เงินปันผลจ่าย	 29	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 (66,672,820) 	-	 	(66,672,820)

โอนกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมาย 30 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	4,866,117	 (4,866,117) 	-	 	-	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 	713,642,626	 4,254,634,158	 981,049,328	 	-	 	-	 	76,958,731	 1,082,775,629	 	-	 	7,109,060,472	

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	 	-	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

งบกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี 	725,966,469	 	137,613,194	 	425,007,552	 	182,839,623	

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)

			จากกิจกรรมดำาเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคา 	28,422,704	 	17,168,127	 	10,873,145	 	9,444,964	

			ค่าตัดจำาหน่าย 	19,354,827	 	19,636,931	 	596,950	 	-	

			หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 	357,322,921	 	626,315,816	 	322,570,895	 	441,370,653	

			ขาดทุน	(กำาไร)	จากการจำาหน่าย/ตัดจำาหน่ายอุปกรณ์ 	186,970	 	(364,213) 	50,464	 	(384,247)

			ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	-	 	47,222	 	-	 	-	

			ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 	355,030,334	 	431,819,548	 	309,197,902	 	377,812,551	

			โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 	(7,575,560) 	(13,198,121) 	(2,334,698) 	(10,654,575)

			ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินให้กู้ยืม

						เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	-	 	1,074,541	 	-	

			ขาดทุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	662,547	 	1,802,758	 	(20,814,961) 	(3,305)

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	425,130	 	812,684	 	425,130	 	812,684	

			ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 	499,806	 	1,361,411	 	499,806	 	1,361,411	

			รายได้ดอกเบี้ย 	(175,543,203) 	(4,242,337) 	(147,215,074) 	(66,111,095)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 	248,140,221	 	234,359,688	 	238,702,840	 	234,333,023	

			ตัดจำาหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม 	11,547,089	 	10,773,839	 	11,547,089	 	10,773,839	

			ตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 	7,080,748	 	5,284,114	 	6,661,494	 	5,284,114	

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

			และหนี้สินดำาเนินงาน 	1,571,521,003	 	1,469,190,661	 	1,156,843,075	 	1,186,879,640	

สินทรัพย์ดำาเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

			ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 	(309,323,943) 	(796,473,206) 	328,121,659	 	(552,748,666)

			ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน 	(141,150,841) 	-	 	-	 	-	

			สินทรัพย์รอการขาย 	(356,805,486) 	(412,210,322) 	(307,701,751) 	(360,076,700)

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(64,639,174) 	50,199,533	 	7,871,888	 	9,538,526	

			สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	50,742,376	 	(30,671,686) 	(6,034,448) 	(12,572,496)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

			เจ้าหนี้การค้า 	37,371,374	 	4,758,106	 	(1,253,005) 	3,131,855	

			เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน 	(514,357) 	1,626,639	 	(2,670,948) 	468,246	

			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	20,713,122	 	19,768,973	 	47,649,863	 	(4,096,388)

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 	(1,860,000) 	(746,910) 	(1,860,000) 	(746,910)

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	10,802,355	 	(23,060,962) 	19,552,864	 	7,818,176	

			เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ 	(144,486) 	23,523	 	(132,617) 	(105,608)

เงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 	816,711,943	 	282,404,349	 	1,240,386,580	 	277,489,675	

			จ่ายดอกเบี้ย 	(247,613,418) 	(226,513,810) 	(239,309,622) 	(226,506,652)

			จ่ายภาษีเงินได้ 	(50,488,927) 	(95,672,347) 	(35,300,512) 	(92,959,304)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมดำาเนินงาน 	518,609,598	 	(39,781,808) 	965,776,446	 	(41,976,281)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

(หน่วย:	บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น 	(4,989) 	(6,313) 	(4,989) 	(6,313)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(หมายเหตุ	5) 	-	 	(601,936,567) 	-	 	(629,696,415)
จ่ายชำาระหนี้สินแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทย่อย 	-	 	(46,956,326) 	-	 	-	
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง 	(69,629) 	40,058	 	(69,629) 	40,058	
เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์ 	-	 	444,579	 	-	 	444,579	
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์ 	(35,467,280) 	(43,307,953) 	(14,375,985) 	(10,910,274)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 	(27,601,682) 	(6,646,429) 	(22,562,250) 	(6,450,000)
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	-	 	(3,287,093) 	(4,102,717,335) 	(1,401,909,495)
รับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	31,680,508	 	22,661,084	 	1,253,270,795	 	445,159,495	
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น	 	(2,192,927,692) 	-	 	(20,700,000) 	-	
รับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 	170,394,737	 	-	 	1,920,000	 	-	
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาว 	(607,372,320) 	-	 	-	 	-	
ดอกเบี้ยรับ 	75,061,762	 	162,317	 	59,239,707	 	36,592,269	
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(2,586,306,585) 	(678,832,643) 	(2,845,999,686) 	(1,566,736,096)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 	100,000,000	 	236,450,122	 	100,000,000	 	236,450,122	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	151,469,042	 	19,777,800	 	-	 	-	
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	(167,991,332) 	-	 	-	 	-	
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 	1,024,330,200	 	2,794,000,000	 	834,000,000	 	2,794,000,000	
ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 	(2,836,034,788) 	(2,021,690,000) 	(2,817,850,000) 	(2,021,690,000)
ชำาระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	ณ	วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	-	 	(867,047,373) 	-	 	-	
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 	-	 	500,000,000	 	-	 	500,000,000	
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ 	-	 	(16,980,780) 	-	 	(16,980,780)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 	981,000,000	 	-	 	981,000,000	 	-	
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 	(6,241,747) 	-	 	(6,241,747) 	-	
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะสั้น 	(1,001,087) 	(20,748,320) 	-	 	(20,748,320)
เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 	3,337,053,300	 	179,573,214	 	3,337,053,300	 	179,573,214	
จ่ายเงินปันผล 	(66,672,819) 	(56,897,328) 	(66,672,819) 	(56,897,328)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 	2,515,910,769	 	746,437,335	 	2,361,288,734	 	1,593,706,908	
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	 	239,226,473	 	9,077,458	 	-	 	-	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 	687,440,255	 	36,900,342	 	481,065,494	 	(15,005,469)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 	357,445,769	 	320,545,427	 	71,158,776	 	86,164,245	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	(หมายเหตุ	8) 	1,044,886,024	 	357,445,769	 	552,224,270	 	71,158,776	

	-	 	-	 	-	 	-	
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด
			โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้ว
						และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 	-	 	996,839	 	-	 	996,839	
			โอนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 	-	 	513,068	 	-	 	513,068	
			โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 	128,695,411	 	-	 	128,695,411	 	330,815,218	
			โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์เป็นส่วนเกิน
						มูลค่าหุ้นสามัญ 	4,084,234	 	-	 	4,084,234	 	-	
โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 	981,049,328	 	-	 	981,049,328	 	-	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

1. ข้อมูลทั่วไป
	 บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	จัดตั้งขึ้น

เป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาในประเทศไทย	 ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเชื่อ

เช่าซื้อ	 และให้บริการสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำา

ประกัน	 นอกจากนี้	 ธุรกิจหลักของบริษัทย่อยในต่าง

ประเทศคือที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารสินเชื่อแก่

ธุรกิจ	และจัดการเงินลงทุนอื่น

	 ท่ีอยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	 อยู่ที่เลขที่	 63	 

ซอย	 1	 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	

กรุงเทพมหานคร	

	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ	 Engine	 Holdings	

Asia	Pte.	 Ltd.	 (จัดตั้งในประเทศสิงคโปร์)	 ซึ่ง	 มี	Wedge	

Holdings	Co.,	Ltd.	(จดัต้ังในประเทศญีปุ่น่)	เปน็บรษิทัใหญ ่

และบริษัท	เอ.พี.เอฟ.	โฮลด้ิงส์	จำากัด	(จัดต้ังในประเทศไทย)

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
2.1	 งบการเงินนี้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี	 พ.ศ.	 2547	 โดยการแสดง

รายการในงบการเงนิเปน็ไปตามขอ้กำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกจิ

การค้าลงวันที่	28	กันยายน	2554	ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การบัญชี	พ.ศ.	2543

	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็น

ทางการตามกฎหมาย	งบการเงนิฉบับภาษาองักฤษแปลมาจากงบการ

เงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงนิน้ีไดจ้ดัทำาขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดมิเวน้แตจ่ะไดเ้ปดิ

เผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2	เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม

	 ก)	 งบการเงินรวมนี้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท 

กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทฯ”)	และบริษัทย่อย 

(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

	 ข)	 บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือ

บริษัทย่อยได้	 หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผล

ตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุและสามารถใชอ้ำานาจในการสัง่

การกิจกรรมทีส่ง่ผลกระทบอยา่งมนียัสำาคญัตอ่จำานวนเงนิผลตอบ	

แทนนั้นได้

	 ค)	บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำา

งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัท

ย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น		

	 ง)	 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาข้ึนโดยใช้นโยบายการ 

บัญชีท่ีสำาคัญเช่นเดียวกันกับนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญของบริษัทฯ

	 จ)	 สินทรัพย์และหน้ีสินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัด

ตัง้ในตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลง 

ค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน 

ชื่อบริษัท
สถานที่จด
ทะเบียน

อัตราร้อยละของ
การถือหุ้นโดยบริษัทฯ ลักษณะของธุรกิจ

2558 2557

บริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	(“GLH”) ประเทศสิงคโปร์ 100 100
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหาร
สินเชื่อแก่ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอื่น

บริษัท	GL	Finance	Plc.	(ถือหุ้นโดย	Group	Lease	
Holdings	Pte.	Ltd.)	(“GLF”)

ประเทศกัมพูชา 100 100
ธุรกิจเช่าซื้อ	(รถจักรยานยนต์	เครื่องมือ

และเครื่องจักรทางการเกษตร)

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด	(“TNB”) ประเทศไทย 100 100
ธุรกิจเช่าซื้อและสินเชื่อแก่ผู้บริโภค

โดยมีสินทรัพย์	ค้ำาประกัน

บริษัท	GL	Leasing	(Lao)	Ltd.	(ถือหุ้นโดย	Group	
Lease	Holdings	Pte.	Ltd.)	(“GLL”)

ประเทศลาว 100 100
ธุรกิจเช่าซื้อ	(รถจักรยานยนต์	เครื่องมือ

และเครื่องจักรทางการเกษตร)

ผลต่างซ่ึงเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ 

“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ”	ใน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น		

	 ฉ)	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รายการค้า

ระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแล้ว	 

ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของ 

บริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการ

เงินรวมแล้ว

	 ช)	ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	คือ	จำานวน

กำาไรหรอืขาดทนุและสินทรพัยสุ์ทธิของบรษิทัยอ่ยส่วนทีไ่มไ่ดเ้ปน็

ของบริษัทฯ	 และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไร

หรอืขาดทนุรวมและสว่นของผูถ้อืหุ้นในงบแสดงฐานะการเงนิรวม

2.3	 บรษิทัฯจดัทำางบการเงนิเฉพาะกจิการ	โดยแสดงเงนิลงทนุใน

บริษัทย่อย	ตามวิธีราคาทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชี

ปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี

ปัจจุบัน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้นำามาตรฐานการรายงานทางการ

เงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2557)		และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภา

วิชาชีพบัญชี	 ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน

หรอืหลงัวันท่ี	1	มกราคม	2558	มาถอืปฏบัิต	ิมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี

เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ	 โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์	 การ

ตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน	

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้

ไม่มผีลกระทบอย่างเปน็สาระสำาคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯและ

บริษัทย่อย	อย่างไรก็ตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงินตาม

ที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำาคัญซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2557)

	 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงนี้กำาหนดให้กิจการต้องรับ

รู้รายการกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยัทนัทใีนกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ในขณะทีม่าตรฐานการ

บญัชีฉบบัเดมิอนญุาตใหก้จิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักลา่วทันทใีน

กำาไรขาดทุน	 หรือในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 หรือทยอยรับรู้ใน

กำาไรขาดทุนก็ได้		

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงการรับรู้รายการกำาไร

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัยในปี

ปัจจุบันจากการรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุนไปเป็นรับรู้ทันทีใน

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและได้ทำาการปรับปรุงรายการของปี

ปจัจบุนัและปรับยอ้นหลงังบการเงนิปกีอ่น	ทีน่ำามาแสดงเปน็ขอ้มูล

เปรยีบเทยีบเสมอืนวา่บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยใช้นโยบายบญัชีนีม้า

ต้ังแต่แรก	ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่ว

แสดงอยู่ในหมายเหตุ	4

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	10

	 เรื่องงบการเงินรวม	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 10	 กำาหนดหลัก

เกณฑเ์กีย่วกบัการจดัทำางบการเงนิรวม	โดยใชแ้ทนเนือ้หาเกีย่วกบั

การบัญชีสำาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกำาหนดอยู่ในมาตรฐาน 

การบัญชี	 ฉบับที่	 27	 	 เร่ือง	 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการ	มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการ

พิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำานาจการควบคุมหรือไม่	กล่าวคือ	ภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่าตน

ควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้	 หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้

เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน	 และตนสามารถใช้

อำานาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินผล

ตอบแทนนัน้ได	้ถงึแม้วา่ตนจะมีสัดส่วนการถอืหุน้หรอืสทิธใินการ

ออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่กึง่หนึง่กต็าม	การเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญั

นี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่า

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอำานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุน

หรือไม่และจะต้องนำาบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำางบการเงิน

รวมบ้าง

	 การเปลีย่นแปลงหลกัการนีไ้มม่ผีลกระทบตอ่งบการเงนิของ	

บริษัทฯและบริษัทย่อย

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	12

	 เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบันีก้ำาหนดเร่ืองการเปดิ

เผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย	 การ

ร่วมการงาน	 บริษัทร่วม	 รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว	

มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย	

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	13

	 เรื่องการวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำาหนดแนวทาง

เกีย่วกบัการวัดมลูคา่ยตุธิรรมและการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ก่ียวกบัการ

วัดมูลค่ายุติธรรม	กล่าวคือ	หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของ

สนิทรพัยห์รอืหนีส้นิใดตามขอ้กำาหนดของมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องอืน่	

กจิการจะตอ้งวดัมลูคา่ยตุธิรรมนัน้ตามหลกัการของมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับน้ีและใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการ

รับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี้	

	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีไ้มมี่ผลกระทบอยา่ง

เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข.	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีจ่ะมผีลบงัคบัในอนาคต

	 ในระหวา่งปปีจัจบุนั	สภาวิชาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง	(ปรับปรุง	2558)	และฉบับ

ใหม่		รวมถงึแนวปฏบิตัทิางบญัชี	จำานวนหลายฉบบั	ซึง่มผีลบงัคบั

ใช้สำาหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	

1	มกราคม	2559	มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ

การปรบัปรุงหรอืจดัใหมี้ขึน้เพือ่ใหมี้เนือ้หาเทา่เทยีมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ

เช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับ

ใหม่		รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง

เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนือ่งจากการนำามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่
มาถือปฏิบัติ
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีที่สำาคัญตามที่กล่าวในหมายเหตุ	 3	 เน่ืองจาก

การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับ

ปรับปรุงมาถือปฏิบัติ	ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บัญชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

จำานวนเงินของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบตอ่รายการในงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ	มีดังนี้	

5. ผลสะสมจากการปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจ 

	 ในไตรมาสสามของปี	 2557	 บริษัทฯ	 ได้ลงทุนในหุ้นสามัญ

ของ	TNB	ในสัดส่วนร้อยละ	100	โดยบริษัทฯ	ได้จ่ายชำาระเงินเพื่อ

ซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	629.7	ล้านบาท

	 ในระหว่างปี	2558	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการให้มีการวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา	ณ	 วันซื้อกิจการ	

เพื่อปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว	 โดยการวัด

มูลค่านี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วในไตรมาสที่	 2	 ของปี	 2558	 ซึ่งอยู่

ภายในระยะเวลา	12	เดอืนนบัจากวนัทีซ่ือ้กจิการตามทีก่ำาหนดไว้

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 3	 (ปรับปรุง	 2555)	

เรื่อง	 การรวมธุรกิจ	 บริษัทฯจึงได้ทำาการปรับย้อนหลังมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้ สินที่รับมา	 ณ	 วันซื้อกิจการ 

(2	กรกฎาคม	2557)	โดยมผีลให	้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนลดลงประมาณ	

33.4	ลา้นบาท	คา่ความนยิมเพิม่ขึน้ประมาณ	26.7	ลา้นบาท	และ

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชเีพิม่ขึน้ประมาณ	6.7	ลา้นบาท	

	 งบการเงินของ	 TNB	 ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของ 

บรษิทัฯ	ตัง้แตว่นัที	่บรษิทัฯ	มอีำานาจควบคมุเมือ่วนัท่ี	2	กรกฎาคม	

2557	โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	

กำาไรขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง (2,156) (2,156)

ค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้น 431 431

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลขาดทุนจากการประมาณ

ตามหลักคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น	
(1,725) (1,725)

กำาไรต่อหุ้น	(บาท)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น	 0.002 0.002

กำาไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 0.001 0.001

(หน่วย:	พันบาท)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 629,741

หัก:	มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (557,869)

ค่าความนิยม 71,872

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 629,741

หัก:	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของ

บริษัทย่อย
(27,804)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

-	สุทธิจากเงินสดและรายการเทียบ

		เท่าเงินสดที่ได้รับ

601,937
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	 	 ท้ังนี้ผลสะสมของการปรับปรุงการปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	 จำานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	มีดังนี้	

	(หน่วย:	พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,804 27,804

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 1,384,638 1,384,638

สินทรัพย์รอการขาย 8,856 9,066

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 6,247 6,247

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(หมายเหตุ	18) 783 783

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 30,250 30,208

สินทรัพย์อื่น	ๆ 119,138 119,138

รวมสินทรัพย์ 1,577,716 1,577,884

หนี้สิน

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย 867,047 867,047

หนี้สินอื่น	 152,800 152,800

รวมหนี้สิน 1,019,847 1,019,847

รวมสินทรัพย์สุทธิ 557,869 558,037

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ	TNB	ณ	วันซื้อกิจการ	(2	กรกฎาคม	2557)	เป็นดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

สัดส่วนการลงทุน	(ร้อยละ) 100

สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย 557,869

ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ 71,872

ราคาซื้อ 629,741

หัก:	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (27,804)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท 601,937
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	 รายการปรบัปรงุดงักลา่วไมม่ผีลกระทบตอ่งบแสดงฐานะการเงนิรวม	ณ	วนัที	่1	มกราคม	2557	เนือ่งจาก	บรษิทัฯ	มีอำานาจควบคมุ	

TNB	เมื่อวันที่	2	กรกฎาคม	2557

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

งบแสดงฐานะการเงิน	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง-สุทธิ (31,771) (31,771)

ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 26,712 26,712

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพิ่มขึ้น
6,354 6,354

กำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น (1,295) (1,295)

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

2557

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารลดลง (1,619)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 324

กำาไรสำาหรับปีเพิ่มขึ้น 1,295

กำาไรต่อหุ้น	(บาท)

กำาไรขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.0012

กำาไรต่อหุ้นปรับลดเพิ่มขึ้น 0.0012

6. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
6.1	การรับรู้รายได้

	 ก)	 รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

	 	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูร้ายไดด้อกผลเชา่ซือ้โดยการ

ปันส่วนดอกผลเช่าซื้อตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง	โดยจะรับรู้ในวันที่ถึงกำาหนดชำาระค่างวด	ไม่ว่า

จะเกบ็เงินไดห้รอืไม	่อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะหยดุ

รับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า	4	งวด

	 ข)	 รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำา

ประกัน

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเชื่อแก่

ผูบ้รโิภคโดยมสีนิทรพัยค์้ำาประกัน		โดยการปนัสว่นดอกผลเชา่ซือ้

ตลอดระยะเวลาของสญัญาตามวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ	โดยจะ

รับรู้ในวันที่ถึงกำาหนดชำาระค่างวด	 ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่	

อย่างไรกต็าม	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะหยดุรบัรูร้ายไดเ้มือ่ลกูหนี้

ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า	4	งวด

	 ค)	 รายได้จากค่าปรับล่าช้า

	 	 รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็นรายได้ตามจำานวนที่ได้

รับจริง

	 ง)	 รายได้บริการค่าที่ปรึกษา

	 	 รายได้บริการค่าที่ปรึกษารับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้ว	 โดย

พิจารณาถึงขั้นความสำาเร็จของงาน

	 จ)	 รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น

	 	 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นราย

ได้ตามเกณฑ์คงค้าง

	 ฉ)	 ดอกเบี้ยรับ

	 	 ดอกเบีย้รบัถอืเปน็รายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคำานงึถงึ

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

	 ช)	 เงินปันผลรับ

	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับ

เงินปันผล
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6.2	การรับรู้ค่าใช้จ่าย

	 ก)	 ดอกเบี้ยจ่าย

	 	 ดอกเบีย้จา่ยถอืเปน็คา่ใชจ้า่ยตามเกณฑค์งคา้ง	ในกรณ ี

ท่ีดอกเบ้ียได้คิดรวมอยู่ในต๋ัวเงินจ่ายแล้ว	ดอกเบ้ียน้ันจะตัดจำาหน่าย	

เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่าๆ	กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

	 ข)	 ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ

	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้า

และค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือ

สำาหรับสัญญาเช่าซื้อ	 โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบ้ียตลอดอายุของ

สัญญาเช่าซื้อ	

	 	 รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิ

จากคา่นายหนา้และคา่ใชจ้า่ยทางตรงทีเ่กดิขึน้เมือ่เริม่แรกจากการ

ให้เช่าซื้อ

6.3	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด	หมายถงึ	เงนิสดและเงนิ

ฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง	 ซ่ึงถึง

กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	 3	 เดือน	นับจากวันที่ได้

มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

6.4	 ลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 ลกูหนีต้ามสัญญาเชา่ซือ้และขายผอ่นชำาระแสดงดว้ยจำานวน

หนีค้งเหลอืตามสญัญาหกัดว้ยดอกผลเชา่ซือ้และดอกเบีย้ทีย่งัไม่

ถือเป็นรายได้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำาหรับลูก

หนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระตามผลขาดทุน	 โดยประมาณที่อาจ

จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้	 โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของ

ลูกหน้ีคงค้าง	ความสามารถในการชำาระหน้ีของลูกหน้ี	ประสบการณ์	

และข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

6.5	 สินทรัพย์รอการขาย

	 สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซึ่งได้ยึดมาจากลูกหนี้เช่า

ซื้อและขายผ่อนชำาระ	 และได้แสดงไว้ในราคาทุน	 (ซ่ึงส่วนใหญ่

ประกอบด้วยค่างวดที่ค้างชำาระสุทธิ)	 หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ

ขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	 โดยการต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่า

สำาหรับสินทรัพย์ที่ยึดคืน

6.6	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน	 บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจาก

การด้อยค่า	 (ถ้ามี)	ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

6.7	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	/	ค่าเสื่อมราคา

	 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดง

มลูคา่ตามราคาทนุหลงัหักคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผือ่การด้อย

ค่าของสินทรัพย์	 (ถ้ามี)	 ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย	ราคาซื้อ

และต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้งานได้	 ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์	 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ

กำาไรหรือขาดทุน	

	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุน

ของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ	 การให้ประโยชน์โดย

ประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

	 อาคาร	 20	ปี

	 ส่วนปรับปรุงอาคาร	 5,	10	ปี

	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน	 5,	10	ปี

	 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที่เช่าตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้น

ตรงตามอายุสัญญาเช่า

	 คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ	์และยานพาหนะคำานวณคา่เสือ่ม

ราคาตามวิธีผลรวมจำานวนปีตามระยะเวลา	3	-	5	ปี

	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยตดัรายการทีด่นิ	อาคาร	และอปุกรณ	์

ออกจากบัญชี	 เม่ือจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่าย

สินทรัพย์	รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	

(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจำาหน่าย 

สินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)	จะรับรู้ในส่วนของ

กำาไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์

นั้นออกจากบัญชี

6.8	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์

ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	 ภายหลัง

การรบัรูร้ายการเริม่แรก	สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนแสดงมลูคา่ตามราคา

ทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม	 (ถ้ามี)	

ของสินทรัพย์นั้น

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น	และจะประเมินการด้อย

คา่ของสนิทรพัยด์งักลา่วเมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่สนิทรพัยน์ัน้อาจเกดิการ

ด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัด

จำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าว

ทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย	 ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วน

ของกำาไรหรือขาดทุน
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	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

  อายุการให้ประโยชน์

สัญญาสิทธิพิเศษ	 5	ปี	10	เดือน

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 3,	10	ปี

6.9	 ค่าความนิยม

	 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยบนัทกึมูลคา่เริม่แรกของคา่ความนยิม

ในราคาทุน	 ซึ่ ง เท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	 หากมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์ท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	 บริษัทฯและบริษัท

ย่อยจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ทันที

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหัก

ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ

นิยม	ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า	 บริษัทฯและ

บรษิทัย่อยจะปนัสว่นคา่ความนยิมทีเ่กดิข้ึนจากการรวมกจิการให้

กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	 (หรือกลุ่มของหน่วย

สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

จากการรวมกจิการ	และบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะทำาการประเมนิ

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงนิสดแตล่ะรายการ	(หรอืกลุม่ของหนว่ยของสนิทรพัย์ท่ีกอ่ใหเ้กดิ

เงินสด)	หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่

กอ่ใหเ้กดิเงินสดต่ำากวา่มลูคา่ตามบญัช	ีบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยจะ

รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	 และ

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อย

ค่าได้ในอนาคต

6.10	รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 บคุคลหรอืกจิการทีเ่ก่ียวขอ้งกนักบับรษิทัฯ	หมายถงึ	บคุคล

หรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่

ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	 หรืออยู่ภายใต้การควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯ

	 นอกจากนี้	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง

บริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม	

ซึง่ทำาใหมี้อิทธพิลอยา่งเปน็สาระสำาคญัตอ่บริษัทฯ	ผูบ้รหิารสำาคญั	

กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯทีม่อีำานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

6.11	การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ

ทำาการประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและ

อปุกรณห์รอืสนิทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตนอืน่ของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย

หรือไม่	หากมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ

ทำาการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	หากพบ

ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดร้บัคนื	แสดงวา่สนิทรพัย์ดงักลา่วเกดิการดอ้ยคา่	บรษิทัฯและ

บริษัทย่อยจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่า

จะไดร้บัคืน	ทัง้นี	้มูลค่าทีค่าดวา่จะไดรั้บคืนหมายถงึมูลคา่ยุตธิรรม

หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

แลว้แตร่าคาใดจะสงูกวา่	ในการประเมนิมลูคา่จากการใชส้นิทรพัย์	

บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่

กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปจัจบุนัโดยใช้อตัราคดิลดกอ่นภาษท่ีีสะท้อนถงึการประเมนิความ

เสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่	 ใน

การประเมินมูลค่ายตุธิรรมหกัตน้ทนุในการขาย	บรษิทัฯและบรษิทั

ย่อยใช้แบบจำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซ่ึงเหมาะสมกับ

สินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจาก

การจำาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย	 โดยการ

จำาหน่ายนั้น	 ผู้ซ้ือกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลก

เปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อย

ค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6.12	ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรู	้เงนิเดอืน	ค่าจา้ง	โบนสั	และเงนิ

สมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

	 บริษทัฯและพนกังานได้รว่มกนัจดัตัง้กองทนุสำารองเลีย้งชพี	

ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย

สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้

แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบ

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

	 บริษัทฯ	 มีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงาน

เมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	ซึง่บรษิทัฯถอืวา่เงนิชดเชย

ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	

	 บริษัทฯคำานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออก

จากงานของพนักงาน	โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการ

ไว้	 (Projected	 Unit	 Credit	 Method)	 โดยฝ่ายบริหารได้ทำาการ

ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	

	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิต- 

ศาสตร์ประกันภัย	(Actuarial	gains	and	losses)	สำาหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

	 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงาน	 ประกอบด้วย	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม

โครงการผลประโยชน์	หักด้วย	ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับ

รู	้และผลกำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์

ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้

6.13	การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำาระด้วยตราสารทุน

	 	 บริษัทฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ณ	วัน

ให้สิทธิ	 ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น	 โดยบันทึกเป็นค่าใช้

จ่ายตามอายุของสิทธิซื้อหุ้น	และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่าย

โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผู้ถือหุ้น

	 	 ในการประมาณมลูคา่ยตุธิรรมของการจา่ยโดยใชหุ้้นเปน็

เกณฑ์ดังกล่าว	ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่า	รวมทั้งสมมติฐาน

ตา่งๆท่ีเหมาะสม	เชน่	อายขุองสทิธซ้ืิอหุน้	ความผนัผวนของราคา

หุ้น	และอัตราเงินปันผล	เป็นต้น

6.14	ภาษีเงินได้

	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บรษิทัฯและบรษัิทยอ่ยบันทกึภาษีเงินได้ปจัจบุนัตามจำานวนทีค่าด

วา่จะจ่ายใหกั้บหนว่ยงานจัดเกบ็ภาษขีองรฐั	โดยคำานวณจากกำาไร

ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผล

แตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	

ณ	วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษขีองสนิทรพัยแ์ละหน้ี

สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงาน	

	 บริษทัฯและบรษิทัยอ่ยรบัรูห้นีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี

ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่

ใช้หักภาษี	รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำานวนเท่าที่

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯและบริษัทย่อย	 จะมีกำาไร

ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่าง

ชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิน-

ทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี	ณ	ทกุส้ินรอบระยะเวลารายงาน

และจะทำาการปรบัลดมลูคา่ตามบญัชดัีงกลา่ว	หากมคีวามเปน็ไป

ไดค้อ่นขา้งแนว่า่บรษิทัฯและบรษัิทยอ่ยจะไมม่กีำาไรทางภาษเีพยีง

พอตอ่การนำาสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชีท้ังหมดหรอืบาง

ส่วนมาใช้ประโยชน์

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับ

รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น	

6.15	เงินตราต่างประเทศ

	 บรษิทัฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเปน็

สกุลเงินบาท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

รายการตา่งๆของแตล่ะกจิการทีร่วมอยูใ่นงบการเงนิรวมวัดมูลค่า

ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น

	 รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาทโดย

ใช้อัตราแลกเปล่ียน	ณ	 วันท่ีเกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่

เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงิน

บาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

	 กำาไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลก

เปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

6.16	ต้นทุนการกู้ยืม

	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด

รายการ	ตน้ทนุการกู้ยมืประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทนุอืน่ทีเ่กดิ

ขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

6.17	สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

	 บริษัทฯรับรู้จำานวนสุทธิของดอกเบ้ียที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่

คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้

จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง	

6.18	ประมาณการหนี้สิน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ใน

บญัชเีมือ่ภาระผกูพนัซึง่เปน็ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้

แล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัท

ยอ่ย	จะเสยีทรพัยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภาระผกูพัน

นั้น	 และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ

ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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6.19	การวัดมูลค่ายุติธรรม

	 มลูคา่ยตุธิรรม	หมายถงึ	ราคาทีค่าดวา่จะไดร้บัจากจากการ

ขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินให้ผู้อื่น

โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้

ซือ้และผูข้าย	(ผูร้ว่มในตลาด)	ณ	วนัทีว่ดัมลูคา่	บรษัิทฯและบรษิทั

ยอ่ยใช้ราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคลอ่งในการวดัมลูคา่

ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิซึง่มาตรฐานการรายงานทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องกำาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	ยกเว้น

ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่

มลัีกษณะเดยีวกนัหรือไมส่ามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่

มสีภาพคลอ่งได	้บรษิทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมลูคา่ยตุธิรรม

โดยใชเ้ทคนคิการประเมนิมลูคา่ทีเ่หมาะสมกบัแตล่ะสถานการณ	์

และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์

หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด	

	 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม	

ดังนี้

	 ระดับ	1		 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือ

หนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

	 ระดับ	2	 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์

หรือหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

	 ระดับ	3	 ใชข้อ้มลูท่ีไมส่ามารถสงัเกตได	้เชน่	ขอ้มลูเกีย่ว

กับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น	

	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะ

ประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมสำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่	ณ	วันสิ้นรอบ

ระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

7. การใช้ดลุยพนิจิและประมาณการทางบญัชทีีส่ำาคญั
	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณในเรื่อง

ที่มีความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ

ดงักลา่วนีส่้งผลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและตอ่

ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ผลที่เกิดขึ้นจริงจึง

อาจแตกตา่งไปจากจำานวนทีป่ระมาณการไว	้การใชด้ลุยพนิจิและ

การประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญดังนี้

7.1	สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนิน

งานหรอืสญัญาเชา่ทางการเงนิ		ฝา่ยบรหิารไดใ้ชด้ลุยพนิิจในการ

ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า	

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผล

ประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

7.2	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

	 ในการประมาณคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี	้ฝา่ยบรหิาร

จะประมาณอตัราค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีแ้ตล่ะอาย	ุโดย

พิจารณาข้อมูลสถิติต่างๆ	ในอดีตประกอบกับการประเมินความ

เสี่ยงของลูกหนี้	 ลักษณะของหลักประกัน	 และผลเสียหายที่เกิด

ขึ้นจริงจากลูกหนี้ในอดีต	โดยยึดหลักความระมัดระวังเป็นสำาคัญ

7.3	ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย	 ฝ่าย

บริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ี

คาดวา่จะเกดิขึน้จากสนิทรพัยร์อการขายแตล่ะรายการ	โดยคำานงึ

ถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้	

การใช้ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขายในอดีต	 อายุของ

สินทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน 

ขณะนั้น

7.4	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	 บริษทัฯและบรษิทัยอ่ยจะรบัรูสิ้นทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดั

บญัชีสำาหรบัผลแตกตา่งช่ัวคราวทีใ่ช้หกัภาษเีม่ือมีความเปน็ไปได้

ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว	ในการ

นี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย

ควรรบัรูจ้ำานวนสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อตดับญัชเีปน็จำานวนเทา่ใด	

โดยพจิารณาถงึจำานวนกำาไรทางภาษทีีค่าดวา่จะเกดิในอนาคตใน

แต่ละช่วงเวลา

7.5	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

	 ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่าย

บริหารจำาเปน็ตอ้งทำาการประมาณอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่า

คงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	 และต้องทบทวน

อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยน	

แปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

	 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของ

ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณใ์นแตล่ะช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจาก

การดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต่ำากวา่มูลค่าตาม

บญัชีของสินทรพัยน์ัน้	ในการนีฝ้า่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งใชด้ลุยพนิจิ

ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสด 1,415 854 190 177

เงินฝากธนาคาร 1,043,471 356,592 552,034 70,982

รวม 1,044,886 357,446 552,224 71,159

7.6	ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์

ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภาย

หลงั	ฝา่ยบรหิารจำาเปน็ตอ้งประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวา่จะ

ไดร้บัในอนาคตจากสนิทรพัย	์หรอื	หนว่ยของสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิ

เงินสด	รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหา

มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

7.7	ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการ

ผลประโยชน์	

	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงาน	 ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้อง

อาศยัขอ้สมมตฐิานตา่งๆในการประมาณการนัน้	เชน่	อตัราคดิลด	

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	 อัตรามรณะ	 และอัตราการ

เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน	เป็นต้น

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี
รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 4,511,899 4,558,881 3,716,413 3,689,276 8,228,312 8,248,157

ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ 177,116 182,973 - - 177,116 182,973

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

(1,517,253) (1,604,012) (872,735) (804,051) (2,389,988) (2,408,063)

รวมลูกหนี้ปกติ 3,171,762 3,137,842 2,843,678 2,885,225 6,015,440 6,023,067

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 317,815 476,576 189,981 365,203 507,796 841,779

ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ 36,425 54,280 - - 36,425 54,280

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

(103,989) (173,335) (47,491) (90,126) (151,480) (263,461)

รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา 250,251 357,521 142,490 275,077 392,741 632,598

รวมลูกหนี้ 3,422,013 3,495,363 2,986,168 3,160,302 6,408,181 6,655,665

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (223,133) (322,969) (137,697) (237,345) (360,830) (560,314)

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ 3,198,880 3,172,394 2,848,471 2,922,957 6,047,351 6,095,351

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.05	-	0.70	ต่อปี	

และร้อยละ	0.30	-	0.85	ต่อปี	ตามลำาดับ	(เฉพาะบริษัทฯ:	ร้อยละ	0.05	-	0.37	ต่อปี	และ	ร้อยละ	0.37	-	0.50	ต่อปี	ตามลำาดับ)

9. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
9.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระประกอบด้วย
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี
รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 2,976,575 3,391,811 2,255,932 2,804,616 5,232,507 6,196,427

ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ 112,322 134,927 - - 112,322 134,927

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

(1,026,751) (1,233,609) (486,474) (633,937) (1,513,225) (1,867,546)

รวมลูกหนี้ปกติ 2,062,146 2,293,129 1,769,458 2,170,679 3,831,604 4,463,808

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี
รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 267,337 381,251 181,155 284,834 448,492 666,085

ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ 31,915 47,983 - - 31,915 47,983

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

(93,148) (138,708) (46,148) (73,942) (139,296) (212,650)

รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา 206,104 290,526 135,007 210,892 341,111 501,418

รวมลูกหนี้ 2,268,250 2,583,655 1,904,465 2,381,571 4,172,715 4,965,226

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (172,986) (253,155) (117,643) (179,292) (290,629) (432,447)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	
-	สุทธิ

2,095,264 2,330,500 1,786,822 2,202,279 3,882,086 4,532,779
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9.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	(สุทธิจากดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้)

และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำาแนกตามอายุหนี้ค้างชำาระได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ระยะเวลาค้างชำาระ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 5,318,370 5,041,858 38,847 44,109 5,279,523 4,997,749

ค้างชำาระ

1	เดือน 379,728 474,283 31,801 45,277 347,927 429,006

2	-	3	เดือน 322,027 514,216 62,104 101,049 259,923 413,167

4	-	6	เดือน 142,406 263,272 55,231 103,271 87,175 160,001

7	-	9	เดือน 118,566 168,393 69,909 99,379 48,657 69,014

10	-	12	เดือน 118,198 120,967 94,057 95,478 24,141 25,489

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป 8,886 72,676 8,881 71,751 5 925

รวม 6,408,181 6,655,665 360,830 560,314 6,047,351 6,095,351

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลาค้างชำาระ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
และขายผ่อนชำาระ

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 3,359,815 3,884,740 33,147 38,197 3,326,668 3,846,543

ค้างชำาระ

1	เดือน 269,183 295,458 26,684 29,145 242,499 266,313

2	-	3	เดือน 229,607 298,133 45,580 58,895 184,027 239,238

4	-	6	เดือน 113,826 176,842 45,216 69,911 68,610 106,931

7	-	9	เดือน 99,914 119,887 59,596 71,178 40,318 48,709

10	-	12	เดือน 97,912 118,492 77,953 93,992 19,959 24,500

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป 2,458 71,674 2,453 71,129 5 545

รวม 4,172,715 4,965,226 290,629 432,447 3,882,086 4,532,779
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9.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต่ำาตามสัญญาเช่าซื้อและมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูก

หนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

เงินลงทุนขั้นต่ำา
ตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

เงินลงทุนขั้นต่ำา
ตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 5,043,255 3,422,013 5,272,710 3,495,363

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 3,906,394 2,986,168 4,054,479 3,160,302

รวม 8,949,649 6,408,181 9,327,189 6,655,665

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (2,541,468) (2,671,524)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย 6,408,181 6,655,665

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

เงินลงทุนขั้นต่ำา
ตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

เงินลงทุนขั้นต่ำา
ตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ
จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 3,388,149 2,268,250 3,955,972 2,583,655

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,437,087 1,904,465 3,089,450 2,381,571

รวม 5,825,236 4,172,715 7,045,422 4,965,226

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ (1,652,521) (2,080,196)

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย 4,172,715 4,965,226
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9.4	 เมือ่วนัท่ี	30	เมษายน	2547	สมาคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชี

รบัอนญุาตแหง่ประเทศไทย	โดยความเหน็ชอบของสำานกังานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำาหนดแนว

ปฏิบัติทางการบัญชีสำาหรับธุรกิจสินเชื่อเพ่ือการอุปโภคบริโภค	

(Consumer	 Finance)	 โดยให้หยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ที่ค้าง

ชำาระค่างวดเกินกว่า	3	งวด		อย่างไรก็ตาม	แนวปฏิบัติดังกล่าวได้

ให้ทางเลือกไว้โดยหากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัตินี้ไม่เหมาะ

สมให้เปิดเผยแนวทางที่บริษัทใช้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมี 

นโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือที่

ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า	4	งวด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	

2557	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหนี้เช่า

ซื้อและที่ค้างชำาระเกินกว่า	3	งวดแต่บริษัทฯยังคงรับรู้รายได้เป็น

จำานวนเงินประมาณ	395.2	ล้านบาท	และ	635.3	ล้านบาท	ตาม

ลำาดบั	(เฉพาะบรษิทัฯ:	349.4	ลา้นบาท	และ	512.7	ลา้นบาท	ตาม

ลำาดับ)

	 นอกจากนี้หากบริษัทฯและบริษัทย่อยต้องหยุดรับรู้รายได้

ตามแนวทางปฏบิตัดิงักล่าว	จะมีผลทำาให้รายไดส้ำาหรบัปีสิน้สดุวัน

ที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลดลงเป็นจำานวนเงินประมาณ	

14.0	ล้านบาท	และ	24.1	ล้านบาท	ตามลำาดับ	 (เฉพาะบริษัทฯ:	

13.1	ล้านบาท	และ	21.8	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

9.5	 สัญญาเช่าซื้อของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีระยะเวลาในการ

เช่าตามสัญญาโดยประมาณ	1	-	4	ปี	และค่าเช่ากำาหนดในอัตรา

คงที่ตลอดอายุสัญญาเช่า

9.6	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯและบริษัท

ยอ่ยไดโ้อนสทิธเิรยีกรอ้งในลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้	(กอ่นหกัดอก

ผลเชา่ซ้ือทีย่งัไมถ่อืเปน็รายได)้	จำานวน	3,615	ลา้นบาท	และ	5,895	

ล้านบาท	ตามลำาดับ	(เฉพาะบริษัทฯ:	3,373	ล้านบาท	และ	5,048	

ล้านบาท	 ตามลำาดับ)	 เพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเช่ือที่ได้รับจาก

ธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	21	และ	23

10. ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน
10.1	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ2557	ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันประกอบด้วย

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค
โดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันที่
ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค
โดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันที่
ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหน่ึงปี

รวม

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์

ค้ำาประกัน 158,325 - 35,280 - 193,605 -

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,136 - - - 5,136 -

หัก:	ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ (47,878) - (6,669) - (54,547) -

รวมลูกหนี้ปกติ 115,583 - 28,611 - 144,194 -

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน 782 - 194 - 976 -

ดอกเบี้ยค้างรับ 114 - - - 114 -

หัก:	ดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ (253) - (44) - (297) -

รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา 643 - 150 - 793 -

รวมลูกหนี้ 116,226 - 28,761 - 144,987 -

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,133) - (704) - (3,837) -

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค้ำาประกัน	-	สุทธิ

113,093 - 28,057 - 141,150 -
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10.2	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน	(สุทธิจากดอกเบี้ยรับที่ยังไม่ถือเป็น

รายได้)	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำาแนกตามอายุหนี้ค้างชำาระได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ระยะเวลาค้างชำาระ

มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อแก่

ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์

ค้ำาประกัน

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลค่าลูกหนี้สินเชื่อแก่

ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์	

-	สุทธิ

2558 2557 2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน

ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 127,330 - 1,273 - 126,057 -

ค้างชำาระ

1	เดือน 11,419 - 1,142 - 10,277 -

2	-	3	เดือน 5,445 - 1,089 - 4,356 -

4	-	6	เดือน 714 - 285 - 429 -

7	-	9	เดือน 79 - 48 - 31 -

10	-	12	เดือน - - - - - -

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป - - - - - -

รวม 144,987 - 3,837 - 141,150 -

10.3	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต่ำาตามสัญญาสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันและ

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

2558 2557

เงินลงทุนขั้นต่ำา

ตามสัญญาสินเชื่อ

แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ค้ำาประกัน

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

เงินลงทุนขั้นต่ำา

ตามสัญญาสินเชื่อ

แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ค้ำาประกัน

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 164,357 116,226 - -

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 35,474 28,761 - -

รวม 199,831 144,987 - -

หัก:	ดอกเบี้ยรับที่ไม่ถือเป็นรายได้ (54,844) -

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย 144,987 -

10.4	สัญญาสินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกันของบริษัทย่อยมีระยะเวลาในการกู้ตามสัญญาโดยประมาณ	1	-	3	ปี	และ

กำาหนดชำาระในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญากู้
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11. สินทรัพย์รอการขาย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สินทรัพย์รอการขายของบริษัทฯแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ยึดคืน 43,080 41,305 23,758 25,254

หัก:	ค่าเผื่อการลดมูลค่า (10,132) (17,708) (8,849) (11,183)

สินทรัพย์รอการขาย	-	สุทธิ 32,948 23,597 14,909 14,071

12. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
	 ในระหว่างปี	2558	บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์	(GLH)	ได้

เข้าทำาสัญญา	Master	dealership,	financing	services	and	other	

services	agreement	กับบริษัทแห่งหนึ่ง	โดยสัญญาดังกล่าวทำาให้	

GLH	เป็นผู้เดียวที่ได้สิทธิพิเศษในการให้บริการด้านการขาย,	การ

จัดหาเงิน,	การตลาด,	ที่ปรึกษา,	SME	finance,	Project	finance,	

Inventory	 finance,	 Refinance,	 การขายลูกหน้ี	 และบริการอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของคู่สัญญาและบริษัทที่

เกี่ยวข้อง	ข้อความข้างต้นนี้เป็นนิยามของ	SME	

	 ในระหว่างปี	2558	และ	2557	GLH	ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่

บริษทั	SMEs	และบรษิทัอืน่	ซึง่สว่นหน่ึงอยูภ่ายใตส้ญัญาดงักลา่ว

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับมีระยะเวลา	3	-	12	

เดือน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	10	 -	 17	ต่อปี	 และค้ำาประกันโดย

บุคคล	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	สัญญาค้ำาประกัน	หุ้นสามัญของ

บริษัทในประเทศ	และทรัพย์สินของผู้กู้	

	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืม

ระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัทฯและบริษัทย่อยดังกล่าว

คิดเป็นจำานวนเงิน	 363.61	 ล้านบาท	 และ	 48.81	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	 (2557:	 11.3	 ล้านเยน	 และ	 0.7	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา)	(เฉพาะบริษัทฯ:	18.78	ล้านบาท	(2557:	ไม่มี))

13. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

รายได้ค้างรับ 7,567 8,291 2,793 10,950

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 135,765 92,083 67,348 85,715

ลูกหนี้อื่น	-	ขายสินทรัพย์รอการขาย 12,569 15,014 11,308 12,419

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 13,314 -

ลูกหนี้อื่น	-	ที่ปรึกษาทางการเงิน 7,218 5,015 - -

ลูกหนี้อื่น 43,705 20,178 5,216 4,150

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ 1,106 1,295 1,036 1,295

อื่นๆ 22,006 2,955 11,085 3,221

รวม 229,936 144,831 112,100 117,750

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ 227,410 142,305 109,574 115,224
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14. เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน
	 ยอดคงเหลอืนีค้อืเงนิฝากประจำาซึง่บรษิทัฯได้นำาไปวางไวก้บัธนาคารเพือ่ค้ำาประกนัการออกหนงัสอืค้ำาประกนัจากธนาคารตาม

ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	35.4

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด
565,000	
พันบาท

565,000
พันบาท

100 100 629,696 629,696 - -

Group	Lease	Holdings
Pte.	Ltd.	

22,912	
พันเหรียญ
สิงคโปร์

17,694	
พันเหรียญ
สิงคโปร์

100 100 570,208 441,513 - -

GL	Leasing	(Lao)
Company	Limited

1,040,000
พันกีบลาว

- 5 - 213 - - -

1,200,117 1,071,209 - -

	 เมื่อวันที่	 12	 	 ธันวาคม	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการของ	

บริษัทฯมีมติอนุมัติเพ่ิมทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	 GLH	

จำานวน	5.22	ล้านหุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่ออกจำาหน่าย

ทั้งหมด)	 ราคาตามมูลค่าตราไว้	 1	 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น	 รวม

จำานวนเงินทั้งสิ้น	5.22	ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ	128.70	

ลา้นบาทโดยบรษิทัฯมมีตอินมุตัแิปลงเงนิใหกู้ย้มืและดอกเบีย้ค้าง

รับจาก	GLH	จำานวน	129.74	ล้านบาทเป็นเงินลงทุนดังกล่าวตาม

สัญญาแปลงหนี้เป็นทุน	บริษัทย่อย	GLH	จดทะเบียนเพิ่มทุนดัง

กล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อ

วันที่	10	เมษายน	2558

	 เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ย่อย	GLH	ได้มีมติจัดตั้งบริษัท	GLL	เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง

ในประเทศลาว	มทีนุจดทะเบยีน	1,040	ลา้นลาวกบี	หรอืประมาณ	

ชื่อบริษัท

ทุนชำาระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปี

2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท) (พันบาท)

ถือหุ้นโดยบริษัท	Group	Lease		
Holdings	Pte.	Ltd.
GL	Finance	Plc.

10,300
พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

3,300
พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
100 100 359,470 102,717 - -

GL	Leasing	(Lao)	Company	
Limited

1,040,000
พันกีบลาว	

- 95 - 4,030 - - -

363,500 102,717 - -

4.2	 ล้านบาท	 โดยได้ดำาเนินการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่	21	เมษายน	2557	

	 ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อย	GLH	ลงทุนร้อยละ	5	และร้อย

ละ	95	ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว	ตามลำาดับ	จากการ

ทีบ่รษิทัฯถอืเงนิลงทนุในบรษิทัดงักลา่วผา่นบรษิทัยอ่ย	GLH	ทำาให	้	

บริษัทฯจัดประเภทเงินลงทุนใน	GLL	เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	

	 ในเดือนพฤษภาคม	2558	บริษัท	GLL	ได้รับใบอนุญาตการ

ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัเชา่ซือ้ในประเทศลาว	และเริม่ดำาเนินธุรกจิ

ในไตรมาสสองของปีปัจจุบัน

	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยทีถ่อืหุน้โดยบรษิทัยอ่ยของบรษัิทฯ	มี

รายละเอียดดังต่อไปนี้
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	 ในเดือนพฤษภาคม	2557	บริษัทย่อย	GLH	ทำาสัญญาให้เงิน

กู้ยืมแก่	GLF	จำานวน	2.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีกำาหนดจ่าย

เงนิคนืเมือ่ทวงถามโดยไมค่ดิดอกเบีย้	จากนัน้ในวนัที	่19	มถินุายน	

2557	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทัย่อย	GLH	มมีตอินมุตักิาร

เพิ่มทุนของ	GLF	จำานวนเงิน	3.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ

ประมาณ	96.49	ลา้นบาทและมีมตอินมุตัแิปลงเงนิให้กูยื้มดังกลา่ว

เป็นเงินลงทุน	 พร้อมกับจ่ายเงินเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ	 บริษัทย่อย	

GLF	 จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจที่

ประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อวันที่	5	มกราคม	2558

	 ณ	วนัที	่2	มกราคม	2558	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั

ย่อย	GLH	มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ	GLF	จำานวนเงิน	4.0	ล้าน

เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ	 131.25	 ล้านบาทและมีมติ

อนมุัติแปลงเงนิใหกู้้ยมืและดอกเบีย้คา้งรบัดงักลา่วเปน็เงนิลงทนุ	

บริษัทย่อย	 GLF	 จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกรมทะเบียนการค้าและ

ธุรกิจที่ประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อวันที่	28	กันยายน	2558

	 เม่ือวนัที	่7	กนัยายน	2558	ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบรษิทั

ย่อย	 GLH	 มีมติอนุมัติจัดต้ังบริษัทย่อยที่จดทะเบียนจัดตั้งใน

ประเทศอินโดนเีซยี	มทีนุจดทะเบยีน	100	พนัลา้นรเูปยีอนิโดนีเซยี	

โดยได้ลงนามในสัญญาจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2558	

บริษัทย่อย	GLH	ร่วมทุนกับบริษัท	J	Trust	Asia	Pte.	Ltd.	และ

บริษัท	PT	Wijaya	 Infrastruktur	 Indonesia	 โดย	GLH	ถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ	65	ของเงินลงทุนในกิจการดังกล่าว	ซึ่งปัจจุบันอยู่

ระหว่างการจดทะเบียนจัดตั้งกิจการ

16. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
	 ในระหว่างปี	2558	บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์	(GLH)	ได้

เข้าทำาสัญญา	Master	dealership,	financing	services	and	other	

services	agreement	กับบริษัทแห่งหนึ่ง	โดยสัญญาดังกล่าวทำาให้	

GLH	เป็นผู้เดียวที่ได้สิทธิพิเศษในการให้บริการด้านการขาย,	การ

จัดหาเงิน,	การตลาด,	ที่ปรึกษา,	SME	finance,	Project	finance,	

Inventory	 finance,	 Refinance,	 การขายลูกหนี้	 และบริการอื่นท่ี

เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของคู่สัญญาและบริษัทที่

เกี่ยวข้อง	ข้อความข้างต้นนี้เป็นนิยามของ	SME	

	 ในระหว่างปี	2558	และ	2557	GLH	ได้มีการให้เงินกู้ยืมแก่

บรษิทั	SMEs	และบริษัทอืน่	ซึง่สว่นหนึง่อยูภ่ายใตส้ญัญาดงักลา่ว

เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวมีระยะเวลา	2	-	3	ปี	อัตราดอกเบี้ย

รอ้ยละ	6	-	25	ตอ่ป	ีและค้ำาประกนัโดยบคุคล	หุน้สามญัของบรษิทั

ในประเทศ	และทรัพย์สินของผู้กู้	

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	ยอดคงเหลอืของเงนิใหกู้ยื้มระยะ

ยาวดังกล่าวคิดเป็นจำานวนเงิน	16.75	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	

17. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สถานที่เช่า

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

คอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหว่าง
ทำา

รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2557 35,983 45,553 13,154 25,203 18,569 25,729 - 164,191

ซื้อเพิ่ม - - 1,510 4,010 11,745 5,703 20,340 43,308

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (7) (2,045) (1,211) (484) - (3,747)

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

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	TNB - - - 10,865 3,971 - - 14,836

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

- - 22 47 129 100 204 502

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

ซื้อเพิ่ม - - 892 6,399 14,951 5,386 7,839 35,467

จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (15) (5,772) (2,268) (455) - (8,510)

โอนเข้า	(ออก) - - 4,945 189 8,186 - (8,143) 5,177

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

- - 1,090 678 1,702 1,044 413 4,927

31	ธันวาคม	2558 35,983 45,553 31,810 41,938 60,842 37,067 109 253,302
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สถานที่เช่า

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยาน
พาหนะ

งาน
ระหว่าง
ทำา

รวม

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2557 - 39,770 5,406 19,128 13,561 15,451 - 93,316

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 354 1,438 3,034 6,640 5,702 - 17,168

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (7) (2,023) (1,192) (444) - (3,666)

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	TNB - - - 6,476 2,112 - - 8,588

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

- - 1 12 132 48 	- 193

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 354 3,975 5,094 13,737 5,263 - 28,423

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย - - (12) (5,590) (2,266) (454) - (8,322)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

- - 153 159 741 567 - 1,620

31	ธันวาคม	2558 - 40,478 10,954 26,290 33,465 26,133 - 137,320

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31	ธันวาคม	2558 35,983 5,075 20,856 15,648 27,377 10,934 109 115,982

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2557 17,168

2558 28,423
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	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน อาคาร
ส่วนปรับปรุง
อาคารและ
สถานที่เช่า

เครื่องตกแต่ง
และเครื่องใช้
สำานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

1	มกราคม	2557 35,983 45,553 13,003 23,364 15,249 18,139 151,291

ซื้อเพิ่ม - - 1,385 1,413 5,608 2,503 10,909

จำาหน่าย - - (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

ซื้อเพิ่ม - - 409 2,543 7,772 3,652 14,376

ตัดจำาหน่าย - - (14) (4,872) (2,244) (455) (7,585)

โอนเข้า	(ออก) - - - - 7,949 - 7,949

31	ธันวาคม	2558 35,983 45,553 14,776 21,289 33,199 23,355 174,155

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2557 - 39,770 5,396 18,843 12,373 13,892 90,274

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 354 1,273 1,367 3,464 2,987 9,445

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ
ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย

- - (7) (1,140) (1,134) (445) (2,726)

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

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 354 1,461 1,552 5,061 2,445 10,873

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ
ส่วนที่จำาหน่าย/ตัดจำาหน่าย

- - (12) (4,827) (2,242) (454) (7,535)

31	ธันวาคม	2558 - 40,478 8,111 15,795 17,522 18,425 100,331

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

31	ธันวาคม	2558 35,983 5,075 6,665 5,494 15,677 4,930 73,824

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2557 9,445

2558 10,873
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558		และ	2557	บริษัทฯมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชี

ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	 76.4	 ล้านบาท	 และ	 71.9	 ล้านบาท	 ตามลำาดับ 

(เฉพาะ	บริษัทฯ:	72.2	ล้านบาท	และ	70.7	ล้านบาท	ตามลำาดับ)

	 บริษัทฯได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	21.4	ล้านบาท	(2557:	21.4	ล้าน

บาท)	 ไปค้ำาประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน	 และเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ	 21 

และ	23

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

สัญญา
สิทธิพิเศษ

คอมพวิเตอร์
ซอฟต์แวร์

สิทธิการเช่า
ซอฟต์แวร์
ระหว่าง
พัฒนา

รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 115,202 1,515 - 1,338 118,055

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	ราคาทุน - 91 - 6,555 6,646

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	TNB	(ปรับปรุงใหม่) - 1,007 150 - 1,157

ตัดจำาหน่าย - - (150) - (150)

โอนเข้า	(ออก) - 4,182 - (1,332) 2,850

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 524 90 - (6) 608

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	(ปรับปรุงใหม่) 115,726 6,885 - 6,555 129,166

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	ราคาทุน - 10,793 19 16,790 27,602

โอนเข้า	(ออก) - 3,918 - (14,060) (10,142)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 10,973 181 - 32 11,186

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 126,699 21,777 19 9,317 157,812
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา รวม

ราคาทุน

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 - - -

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	ราคาทุน - 6,450 6,450

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 - 6,450 6,450

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	ราคาทุน 10,000 12,562 22,562

โอนเข้า/ออก 1,146 (14,060) (12,914)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 11,146 4,952 16,098

การตัดจำาหน่าย

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 - - -

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี - - -

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 - - -

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 597 - 597

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 597 - 597

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557 - 6,450 6,450

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 10,549 4,952 15,501

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

สัญญา

สิทธิพิเศษ

คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

สิทธิการ

เช่า

ซอฟต์แวร์

ระหว่างพัฒนา
รวม

การตัดจำาหน่าย

ณ	วันที่	1	มกราคม	2557 12,800 185 - - 12,985

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 19,005 619 13 - 19,637

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	TNB	(ปรับปรุงใหม่) - 284 90 - 374

ตัดจำาหน่าย - - (103) - (103)

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 341 10 - - 351

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	(ปรับปรุงใหม่) 32,146 1,098 - - 33,244

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 17,756 1,597 2 - 19,355

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศ 4,054 92 - - 4,146

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 53,956 2,787 2 - 56,745

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	(ปรับปรุงใหม่) 83,580 5,787 - 6,555 95,922

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 72,743 18,990 17 9,317 101,067
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สัญญาสิทธิพิเศษ

	 กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่หนึง่ไดท้ำาสญัญาสทิธพิเิศษ	(Exclu-

sive	right	agreement)	เปน็ระยะเวลา	5	ป	ี(สามารถตอ่อายสุญัญา

ได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี	 เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็น

ลายลกัษณอั์กษรทีจ่ะไมด่ำาเนนิการตอ่อายสุญัญาภายในหกเดอืน

กอ่นวนัหมดอายสุญัญา)	กบับรษิทัตวัแทนจำาหนา่ยรถจกัรยานยนต์

ยี่ห้อฮอนด้าแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา	 โดยสัญญาดังกล่าวระบุ

ให้สิทธิพิเศษแก่กิจการที่เก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็น

ตัวแทนให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้

เดียว	เมื่อวันที่	2	พฤษภาคม	2555	กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้โอน

สิทธิดังกล่าวแก่	 GLF	 โดยคิดค่าธรรมเนียม	 100,000	 เหรียญ

สหรฐัอเมรกิา	และทำาสญัญา	Deposit	agreement	มลูคา่	2.9	ลา้น

เหรียญสหรัฐอเมริกาในการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทำาหน้าที่เป็น

ตัวแทนติดต่อกับบริษัทตัวแทนจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า	

โดยมีเงื่อนไขว่าหาก	GLF	 ไม่สามารถทำายอดขายขั้นต่ำาต่อปีตาม

ทีต่กลงไว	้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัแหง่นัน้จะทำาการยดึเงนิมดัจำาตาม

สัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี	2556	-	2561		 	

	 ในระหว่างปี	 2558	GLF	สามารถทำายอดขายขั้นต่ำาต่อปีได้

ตามที่ตกลงไว้	 จึงได้บันทึกเงินมัดจำาคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไว้ใน

สัญญา	Deposit	agreement	มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษ

ที่นำาเสนอในงบการเงินรวมได้ปรับปรุงแล้ว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	มูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษดัง

กล่าวคิดเป็นจำานวนเงิน	2.02	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดง

อยู่ในงบการเงินรวม	(2557:	2.54	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
	 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สรุปได้ดังนี้

	 จำานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสำาหรับปีส้ินสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 

และ	2557	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 92,786 41,533 64,805 46,288

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

50,289 (45,216) 19,991 (9,399)

ผลแตกต่างชั่วคราวจากการซื้อบริษัทย่อย	TNB - 23,572 - -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 143,075 19,889 84,796 36,889

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
507 431 507 431

รวม 507 431 507 431
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	 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สามารถแสดงได้ดังนี้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 725,966 137,613 425,008 182,840

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ	20	และ	17 ร้อยละ	20	และ	17 ร้อยละ	20 ร้อยละ	20

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี 166,871 25,540 85,002 36,568

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่

ไม่สามารถนำามาบวก	(หัก)	ทางภาษีได้
(33,542) 200 (206) 321

ผลแตกต่างชั่วคราวจากการตีมูลค่ายุติธรรม

ของสัญญาสิทธิพิเศษ
- (788) - -

อื่นๆ 9,746 (5,063) - -

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
143,075 19,889 84,796 36,889

(หน่วย:	พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 71,562 115,621 60,351 88,714

			ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย 2,027 3,542 1,770 2,237

			สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน 1,496 1,276 1,496 1,276

			ขาดทุนสะสมยกมา - 12,213 - -

			อื่นๆ 77 2,734 - -

			ค่านายหน้ารอตัดบัญชี (10,353) (17,085) (10,353) (17,085)

			ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าตัดจำาหน่าย - (1,317) - -

			ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (1,278) (2,339) (1,278) (2,339)

			ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะสั้น (663) (1,995) (663) (1,995)

รวม 62,868 112,650 51,323 70,808
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20. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 70,220 67,266 66,482 60,485

เงินมัดจำา 34,689 93,740 1,519 1,445

อื่นๆ 6,175 1,339 6,088 1,075

รวม 111,084 162,345 74,089 63,005

21. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557		เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ	ค้ำาประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตาม

สัญญาเช่าซื้อ	 และการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในภายหน้า	 และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตาม

หนังสือแจ้งจากผู้ให้กู้ของบริษัทฯและ	บริษัทย่อย	และจำานำาหุ้นทั้งหมดของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

22. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	บริษัทย่อยและบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้

ดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราดอกเบี้ย

2558 2557 2558 2557

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) (พันบาท)

เงินกู้ยืมระยะสั้น 5.25	-	7.00 5.00	-	8.00 349,050 250,000

รวม 349,050 250,000

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการ
กำาหนดราคา

2558 2557 2558 2557

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ - - 93 126 ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยรับ - - 145,953 66,111 อัตราร้อยละ	7	ต่อปี

รายได้อื่น - - 91,684 37,703 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ 247 2,544 - - อัตราร้อยละ	6	-	9	ต่อปี

รายได้อื่น	-	เงินสนับสนุน 13,130 - - - ราคาตามสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย 550 19 - - อัตราร้อยละ	6	ต่อปี
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ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้	

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. บริษัทย่อย

GL	Finance	Plc. บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

GL	Leasing	(Lao)	Company	Limited บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด บริษัทย่อย

Asia	Partnership	Fund	Pte.	Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd. กรรมการร่วมกันกับ	GLF	(กรรมการได้ลาออกจากกรรมการของ	GLF	ในระหว่างปี)

Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน

Cambodian	People	Micro	Insurance	PLC. กรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ	และ	GLF

Tennis	Federation	of	Cambodia
กรรมการของ	GLF	เป็นเลขาธิการสมาคม	(กรรมการได้ลาออกจากกรรมการของ	
เลขาธิการของสมาคมในระหว่างปี)

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

กับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

บริษัทย่อย

GL	Finance	Plc. - - 1,031 1,159

รวม - - 1,031 1,159

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. - - 4,016,390 764,515

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด - - - 422,254

GL	Finance	Plc. - - - 3,397

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทย่อย - 2,293 - -

Devenco	Management	and

Consulting	Co.,	Ltd. - 31,083 - -

Tennis	Federation	of	Cambodia - 5,049 - -

รวม - 38,425 4,016,390 1,190,166
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

บริษัทย่อย

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. - - 4,096 297

GL	Finance	Plc. - - 359 -

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด - - 8,859 7,569

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 11,275 - - -

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd. 4,872 - - -

Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd 2,813 - - -

รวม 18,960 - 13,314 7,866

เงินมัดจำา	(แสดงเป็นส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd. - 70,217 - -

รวม - 70,217 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 250 - - -

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

Cambodian	People	Micro	Insurance	PLC. 3,865 - - -

รวม 4,115 19,797 - -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

บริษัทย่อย

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. - - 49,826 -

GL	Finance	Plc. - - 334 1,057

GL	Leasing	(Lao)	Company	Limited - - 77 -

รวม - - 50,237 1,057

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

บริษัทย่อย

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. - - 236 -

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด - - 1,571 -

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย 92 - - -

รวม 92 - 1,807 -
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	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	เงินมัดจำาที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมคิดเป็นจำานวนเงิน	70.2	

ล้านบาท	เป็นเงินมัดจำาของ	GLH	ที่วางเป็นหลักประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อช่วยในการเตรียมการออกหุ้นกู้กับสถาบันการเงิน

แห่งหนึ่งในระหว่างไตรมาสหนึ่งปี	2558	ต่อมา	GLH	ยกเลิกการออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วส่งผลให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้คืนเงินมัดจำาดัง

กล่าวให้กับ	GLH	ในเดือนกุมภาพันธ์	2558

	 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีปัจจุบันแสดงได้ดังนี้

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวให้กู้ยืมโดยบริษัทย่อย	GLH	เป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยจากต้นทุนเงินกู้ของ

ผู้ให้กู้บวกร้อยละ	6.75	-	7.50	ต่อปี	(2557:	อัตราร้อยละ	6.75	-	7.50	ต่อปี)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่
1	มกราคม	2558

ในระหว่างปี ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่
31	ธันวาคม	2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทย่อย 2,293 2,728 (5,021) -

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd. 31,083 158 (31,241) -

Tennis	Federation	of	Cambodia 5,049 89 (5,138) -

รวม 38,425 2,975 (41,400) -

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.50	-	7.00		ต่อปี

	(2557:	7.00	-	11.00		ต่อปี)

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่	

1	มกราคม	2558

ในระหว่างปี กำาไร	(ขาดทุน)
จากอัตรา
แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ
ณ	วันที่	

31	ธันวาคม	2558
เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย
ค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. 764,515 4,240,572 (1,009,524) 20,827 4,016,390

บริษัท	ธนบรรณ	จำากัด 422,254 7,957 (430,211) - -

GL	Finance	Plc. 3,397 141 (3,536) (2) -

รวม 1,190,166 4,248,670 (1,443,271) 20,825 4,016,390
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	 รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีปัจจุบันแสดงได้ดังนี้

	 เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.00	-	10.00	ต่อปี	(2557:	ร้อยละ	6.00	ต่อปี)	

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหวา่งปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2558	และ	2557	บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมีค่าใช้จา่ยผลประโยชนพ์นกังานของกรรมการและผูบ้รหิาร

ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ

ณ	วันที่	

1	มกราคม

2558

ในระหว่างปี
ผลต่างจาก

การแปลงค่า

งบการเงิน

ยอดคงหลือ

ณ	วันที่	

31	ธันวาคม

2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย - 130,481 (130,220) (11) 250

A.P.F.	Group	Co.,	Ltd. 19,797 9,996 (29,793) - -

Cambodian	People	Micro	Insurance	PLC. - 3,545 - 320 3,865

Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd - 7,998 (7,998) - -

รวม 19,797 152,020 (168,011) 309 4,115

งบการเงินรวม

2558 2557

พันบาท
พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
พันบาท

พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

ผลประโยชน์ระยะสั้น 54,613 342 37,490 347

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,800 - 932 -

รวม 56,413 342 38,422 347

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 52,573 37,490

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,800 932

รวม 54,373 38,422
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ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร

	 เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2555	บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-WD)	ให้แก่กรรมการและผู้บริหารจำานวน	16	

ท่าน	จำานวน	255,500	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	25.55	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น

	 เม่ือวนัที	่2	ธนัวาคม	2556	บรษิทัฯไดอ้อกใบสำาคญัแสดงสทิธซิือ้หุน้สามญั	(GL-W3)	ให้แกผู่ถ้อืหุน้เดมิทีเ่ปน็กรรมการและผูบ้รหิาร

จำานวน	9	ท่าน	จำานวน	731,151	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.22	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น

23. เงินกู้ยืมระยะยาว
	 เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศ	มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี เงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้น

2558 2557

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	26	พฤษภาคม	2554

วงเงินสินเชื่อที่	1 1,449,160 2,384,890
อัตราร้อยละ

MLR	-	1.0	ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดยเร่ิมชำาระงวด
แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	21	มิถุนายน	2556

วงเงินสินเชื่อที่	1 33,150 233,110
อัตราดอกเบี้ย	

THBFIX1M	+	1.50	
ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดยเร่ิมชำาระงวด
แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	17	กันยายน	2556

วงเงินสินเชื่อที่	1 79,670 279,830
อัตราดอกเบี้ย	

THBFIX1M	+	1.50	
ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดยเร่ิมชำาระงวด
แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก
วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	26	ธันวาคม	2557

วงเงินสินเชื่อที่	1 324,000 972,000
อัตราร้อยละ

MLR	-	2.25	ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดสบิแปดงวด	โดยเริม่ชำาระงวด
แรกในวันชำาระดอกเบ้ียคร้ังที่สองหลัง
จากวันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	20	ธันวาคม	2557

วงเงินสินเชื่อที่	1 30,074 -
อัตราร้อยละ	10	

ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดหกงวด	โดยเริม่ชำาระงวดแรก
นับจากวันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ
ไป	 6	 เดือนและชำาระงวดต่อไปทุกๆ	 6	
เดือน
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	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี เงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้น

2558 2557

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	25	มีนาคม	2558

วงเงินสินเชื่อที่	1 60,148 - อัตราร้อยละ	10	ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่
เท่ากันรวมทั้งหมดหกงวด	โดยเริ่ม
ชำาระงวดแรกนบัจากวันทีเ่บกิเงนิกู้
ตามวงเงินสินเช่ือไป	 6	 เดือนและ
ชำาระงวดต่อไปทุกๆ	6	เดือน

ตั๋วสัญญาใช้เงินลงวันที่	23	ตุลาคม	2558

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่	1 36,088 - อัตราร้อยละ	8.72	ต่อปี
จ่ายชำาระท้ังจำานวนเม่ือครบกำาหนด
สองปีนับจากวันทำาสัญญา

ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่	2 54,133 - อัตราร้อยละ	8.72	ต่อปี
จ่ายชำาระท้ังจำานวนเม่ือครบกำาหนด
สองปีนับจากวันทำาสัญญา

หัก:	ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (3,976) (9,974)

รวม 2,062,447 3,859,856

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ			

ภายในหนึ่งปี (1,557,854) (2,547,809)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ 504,593 1,312,047

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี เงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้น

2558 2557

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	26	พฤษภาคม	2554

วงเงินสินเชื่อที่	1 1,449,160 2,384,890
อัตราร้อยละ	MLR	-	1.0	

ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่
เทา่กันรวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดย
เร่ิมชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวันทีเ่บิกเงนิกูต้าม
วงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	21	มิถุนายน	2557

วงเงินสินเชื่อที่	1 33,150 233,110
อัตราดอกเบี้ย	THB-
FIX1M	+	1.50	ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่
เทา่กันรวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดย
เร่ิมชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวันทีเ่บิกเงนิกูต้าม
วงเงินสินเชื่อ

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	17	กันยายน	2557

วงเงินสินเชื่อที่	1 79,670 279,830
อัตราดอกเบี้ย	THB-
FIX1M	+	1.50	ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่
เทา่กันรวมทัง้หมดสามสบิงวด	โดย
เร่ิมชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวันทีเ่บิกเงนิกูต้าม
วงเงินสินเชื่อ



115บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
ร�ยง�นประจำ�ปี 2558

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

เงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้น

2558 2557

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	26	ธันวาคม	2557

วงเงินสินเชื่อที่	1 324,000 972,000
อัตราร้อยละ	
MLR	-	2.25	

ต่อปี

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	 ในจำานวนที่เท่ากัน
รวมทัง้หมดสบิแปดงวด	โดยเริม่ชำาระงวด
แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งท่ีสองหลัง
จากวันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

หัก:	ค่าธรรมเนียมทางการเงิน

รอตัดจ่าย (3,313) (9,974)

รวม 1,882,667 3,859,856

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี (1,522,177) (2,547,809)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ 360,490 1,312,047

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 3,859,856 3,859,856

บวก:	กู้เพิ่ม 1,024,330 834,000

ค่าธรรมเนียมทางการเงินตัดจ่าย	 7,081 6,661

หัก:		จ่ายคืนเงินกู้ (2,836,035) (2,817,850)

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (1,001) -

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 8,216 -

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 2,062,447 1,882,667

	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2554	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญา

เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาว

จำานวน	500	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้

ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

	 ในระหว่างปี	2555	ถึงไตรมาสหนึ่ง	2556	บริษัทฯได้ขอเพิ่ม

วงเงนิกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่ตามสญัญาเงนิกูย้มื

ลงวันที่	26	พฤษภาคม	2554	เป็นจำานวน	2,500	ล้านบาทโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับ

เดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

	 ในระหว่างปี	 2556	 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับ

ธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงเพ่ือขอวงเงินกู้ระยะยาวจำานวนรวม		1,000	

ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้

สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯเพื่อ

ป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย	 บริษัทฯได้ทำาสัญญาแลก

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	6.00	ต่อปี

	 เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2557	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงิน

กู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน	

972	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภาย

ใตส้ญัญาเงนิกูฉ้บบัเดมิและชำาระหนีเ้งินกูย้มืของบรษิทั	ธนบรรณ	

จำากัด	ที่มี	ณ	วันที่ซื้อธุรกิจ
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	 ในระหวา่งป	ี2558	และ	2557	บรษิทัยอ่ยได้ลงนามในสญัญา

เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาว

จำานวนรวม	5.5	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา	โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ

นำาไปใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

	 ภายใตส้ญัญาเงนิกูย้มื	บรษัิทฯและบรษิทัยอ่ยตอ้งปฏบิตัติาม

เงื่อนไขทางการเงินบางประการ	 เช่น	การดำารงสัดส่วนการถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 การจ่ายเงินปันผล	 การดำารงอัตราส่วนหนี้

สนิตอ่สว่นของผู้ถอืหุน้	การดำารงอตัราสว่นของลกูหนีเ้ชา่ซือ้ทีค้่าง

ชำาระมากกว่า	 3	 เดือนขึ้นไปต่อลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด	 การดำารง

อัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู้	 การไม่จำาหน่ายสินทรัพย์

หรอืสทิธใินรายได้	รวมทัง้การปฏบิตับิางประการตามสญัญาเงนิกู้

ยืม	 และในกรณีก่อหนี้ใหม่	 กลุ่มเจ้าหน้ีปัจจุบันต้องมีเงื่อนไข

ทางการเงินและหลักประกันไม่ด้อยกว่าวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯได้

ทำาใหม่	เป็นต้น

	 เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวค้ำาประกันโดยการโอน

สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ	 และการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่ง

ปลูกสร้างที่มีอยู่ในขณะนี้	 และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า	 และ

ทะเบยีนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณชิย	์รวม

ทั้งค้ำาประกันโดยบริษัทย่อย	 GLH	 และสินทรัพย์รวมของบริษัท

ย่อย	GLF	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทย่อย	GLF	มีสินทรัพย์

รวมจำานวน	 2.51	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 ใช้ในการค้ำาประกัน

เงินกู้ยืมดังกล่าว

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีวงเงิน

กู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้	 จำานวน	 1,050.8	

ล้านบาท	(2557:	115.1	ล้านบาท)

24. หุ้นกู้
	 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ	ไม่ด้อยสิทธิ	มีประกันบางส่วน	และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของหุ้นกู้มีดังนี้

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2557

ครบกำาหนดไถ่ถอนปี	2560	

(หน่วย:	พันบาท)

หุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย อายุ ครบกำาหนด
งบการเงินรวม/

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

หุ้นกู้ครั้งที่	1/2557
ตามรายละเอียดใน
ตารางด้านล่าง

3	ปี 27	กุมภาพันธ์	2560 500,000 500,000

หัก:	ค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย (6,390) (11,697)

หุ้นกู้	-	สุทธิ 493,610 488,303

ชื่อของหุ้นกู้ "หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท	กรุ๊ปลีส		จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2557	ครบกำาหนดไถ่ถอนปี	2560"

จำานวนเงิน	 500	ล้านบาท	

อายุ	 3	(สาม)	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้	

วันที่ออกหุ้นกู้	 27	กุมภาพันธ์	2557

อัตราดอกเบี้ย
ตั้งแต่วันที่	27	สิงหาคม	2557	ถึงวันที่	29	กันยายน	2557	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.17	ต่อปี

ตั้งแต่วันที่	30	กันยายน	2557	ไปจนครบกำาหนดไถ่ถอน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	4.55	ต่อปี

ระยะเวลาการชำาระ

ดอกเบี้ย

ชำาระปีละ	2	ครั้ง	ในวันที่	27	กุมภาพันธ์	และวันที่	27	สิงหาคมของทุกปี

ตลอดอายุของหุ้นกู้	กำาหนดชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่	27	สิงหาคม	2557

การชำาระเงินต้น ในวันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวันที่	27	กุมภาพันธ์	2560

เงื่อนไขและข้อจำากัด

ทางการเงิน

การดำารงสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	อัตราส่วนลูกหนี้เช่าซื้อและข้อจำากัดการประกาศจ่าย

เงินปันผล	และการจำาหน่าย	จ่ายหรือโอนทรัพย์สิน

การค้ำาประกัน ค้ำาประกันบางส่วนโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ตามที่กล่าวในหมายเหตุ	34.4
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25. หุ้นกู้แปลงสภาพ / เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
	 เมื่อวันที่	27	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	มูลค่า

ไม่เกิน	30	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	หรือเทียบเท่า	 	981	ล้านบาท	 (ตามอัตราแลกเปลี่ยน	32.7	บาทต่อหนึ่ง	หรือในเงินสกุลอื่นใน

จำานวนเทียบเท่า	และมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	ตามที่กล่าวในหมายเหตุ	27	 	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ

ของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว	และเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2558	บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว	ให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

โดยเฉพาะเจาะจง	(Private	Placement)	ให้แก่	J	Trust	Asia	Pte.	Ltd.	โดยมีข้อกำาหนดและเงื่อนไขหลักของหุ้นกู้แปลงสภาพดังนี้	

	 โดยบริษัทฯ	มีภาระที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจำากัดบางประการตามที่กำาหนดไว้ในสัญญาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ	

	 เมื่อวันที่	30	ธันวาคม	2558	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ	(J	Trust	Asia	Pte.	Ltd.)		ได้ส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพ

หุ้นกู้ทั้งจำานวน	300	หน่วย	ในราคาแปลงสภาพหุ้นละ	10	บาท	หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้เป็นจำานวนรวม	

98,100,000	หุน้	มลูคา่ทีต่ราไว	้หุน้ละ	0.50	บาท	เมือ่วนัท่ี	6	มกราคม	2559	บรษิทัฯไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทนุชำาระแล้วกบักระทรวงพาณชิย์

อีกจำานวน	49.05	ล้านบาท	จากทุนชำาระแล้วเดิม	713.64	ล้านบาท	เป็น	762.69	ล้านบาท	ทั้งนี้	การใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าว	

เป็นตามมติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2558	

	 เนื่องจากการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน	ดังนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2558	บรษิทัฯโอนหุน้กูแ้ปลงสภาพทัง้สว่นทีเ่ปน็องคป์ระกอบของหนีส้นิและองคป์ระกอบทีเ่ปน็ทนุเปน็เงนิรบัลว่งหนา้คา่หุน้ทัง้จำานวน

คิดเป็นเงิน	981.05	ล้านบาท		

จำานวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ 300	หน่วย

ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่ด้อยสิทธิ	ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น

ราคาหน้าตั๋ว 100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ	1	หุ้นกู้แปลงสภาพ

วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 22	พฤษภาคม	2558	

อายุหุ้นกู้แปลงสภาพ
3	ปี	นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	(วันที่	22	พฤษภาคม	2558 
ถึงวันที่	22	พฤษภาคม	2561)

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ	5	ต่อปี

การชำาระดอกเบี้ย
ปีละ	2	ครั้งในวันที่	22	พฤษภาคม	และวันที่	22	พฤศจิกายนของทุกปี	ตลอด
อายุหุ้นกู้ตามที่กำาหนดไว้ในข้อกำาหนดสิทธิ
ในกรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการ	จะเลื่อนไปเป็นวันทำาการถัดไป

การไถ่ถอน	ณ	วันหมดอายุ	หุ้นกู้แปลงสภาพ
ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีทางเลือก	2	ทางคือ
ก.)	ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจำานวน
ข.)	ไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ

การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
1	หุ้นกู้แปลงสภาพ	(ราคาหน้าตั๋ว	100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบ
เท่า	 3,270,000	บาท)จะไถ่ถอน	 โดยการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจำานวน	
327,000	หุ้น

ราคาแปลงสภาพ 10	บาท	ต่อ	1	หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ

วันแปลงสภาพ ปีละ	4	ครั้ง	ในวันทำาการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส	
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การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุ้นกู้แปลงสภาพสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีรายละเอียด	ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

มูลค่าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 981,000

ต้นทุนทางตรง (6,242)

เงินสดรับสุทธิ 974,758

ดอกเบี้ยส่วนเพิ่มถึงวันที่	30	ธันวาคม	2558 51

ตัดจำาหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 6,240

โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น (981,049)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 -

26. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้	

	(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,379 4,157

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน:

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 197 630

ต้นทุนดอกเบี้ย 228 182

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

(กำาไร)	ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (421) -

ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 129 236

ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 2,828 1,921

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (1,860) (747)

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 7,480 6,379

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร 425 812

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
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	 	 บรษิทัฯคาดวา่จะจา่ยชำาระผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานภายใน	1	ปขีา้งหนา้	เปน็จำานวนประมาณ	1.83	ลา้นบาท	(2557:	

จำานวน	1.89	ล้านบาท)	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯประมาณ	

22.25	ปี	(2557:	22.44	ปี)

	 สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

	 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ณ	 วันท่ี	

31	ธันวาคม	2558	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

อัตราคิดลด 3.3 3.6

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(ขึ้นกับช่วงอายุ) 7.0 7.0

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน 16.63 15.88

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิ่มขึ้น	0.5% ลดลง	0.5%

อัตราคิดลด (0.18) 0.19

อัตราการขึ้นเงินเดือน	 0.19 (0.18)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน (0.19) 0.20

27. ทุนเรือนหุ้น
27.1	มติที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น

	 เมือ่วนัที	่27	เมษายน	2558	ทีป่ระชมุสามญัประจำาปผีูถ้อืหุน้

ของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำาคัญดังนี้

	 1)	 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	 2557	

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคิดเป็นจำานวนเงิน	66.7	

ลา้นบาท	คดิเปน็อัตราหุน้ละ	0.0625	บรษิทัฯกำาหนดจา่ยเงนิปนัผล

ดังกล่าวในวันที่	26	พฤษภาคม	2558

	 2)	อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุน	

ในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง	 (Private	 Placement)	 ให้แก่	 J	

Trust	Asia	Pte.	Ltd.	ในจำานวนไมเ่กนิ	30	ลา้นเหรยีญสหรฐัอเมรกิา

หรือในเงินสกุลอื่นในจำานวนเทียบเท่า

	 3)	 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียน

เดิมจำานวน	 720.93	 ล้านบาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน	

719.59	ล้านบาท	โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก

จำาหน่ายของบริษัทฯ	 จำานวน	 2.68	 ล้านหุ้น	 บริษัทฯได้จด

ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี	28	เมษายน	

2558

	 4)	 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจด

ทะเบียนเดิมจำานวน	719.59	ล้านบาท	เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่จำานวน	 769.59	 ล้านบาท	 โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จำานวนทัง้หมด	100	ลา้นหุน้	มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ	0.50	บาท	

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	

บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อ

วันที่	29	เมษายน	2558

	 5)	 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯใน

จำานวนไม่เกิน	100	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	โดย

มีราคาแปลงสภาพเท่ากับหุ้นละ	10	บาท
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27.2	การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

	 ในระหวา่งปปีจัจบุนั	บรษิทัฯได้รบัเงนิจากการใช้สทิธิตามใบสำาคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุน้สามญัจำานวนรวม	3,337.05	ลา้นบาท	ตาม

รายละเอียดดังนี้

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

จำานวนหุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ จำานวนเงิน

(หน่วย) (หุ้น) (บาทต่อหุ้น) (ล้านบาท)

GL-WD 791,000 9,362,228 1.65766 15.52

GL-W3 332,153,391 332,153,391 10.00 3,321.53

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำานวนเงินรวม	4,254.63	ล้านบาท	(2557:	1,084.25	ล้านบาท)

27.3	รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญ

	 จำานวนหุ้นสามัญ	ทุนชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

จำานวนหุ้น ทุนจดทะเบียน

(พันหุ้น) (พันบาท)

หุ้นสามัญจดทะเบียน

ณ	วันต้นปี 1,441,852 720,926

เพิ่มขึ้นระหว่างปี 100,000 50,000

ลดลงระหว่างปี (2,677) (1,339)

ณ	วันปลายปี 1,539,175 769,587

จำานวนหุ้น ทุนชำาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

(พันหุ้น) (พันบาท) (พันบาท)

หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

ณ	วันต้นปี 1,085,770 542,885 1,084,254

เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ 341,515 170,758 3,170,380

ณ	วันปลายปี 1,427,285 713,643 4,254,634
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28. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	ยอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

	 จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

ประเภท
ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

ออกให้แก่
วันที่ออก
ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

จำานวนใบสำาคัญ
แสดงสิทธิที่ออก

ในครั้งแรก

ราคา
เสนอขาย

อายุ
ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ	1	หุ้นสามัญ

อัตราการใช้สิทธิ
ต่อ	1	หน่วยใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

GL-W3 ผู้ถือหุ้นเดิม 2	ธันวาคม	2557 332,783,154	หน่วย - 2	ปี 10	บาท 1	หุ้นสามัญ

GL-WD
กรรมการ

และพนักงาน
15	พฤษภาคม	

2555
1,000,000	หน่วย - 3	ปี 1.65766	บาท 11.8360	หุ้นสามัญ

	 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามญัของบรษิทัฯทีจ่ดัสรรให้แกก่รรมการและพนกังานของบรษิทัฯ	

(GL-WD)	 ซึ่งมียอดสะสมจนถึงวันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	 จำานวน	

218,000	 หน่วย	 เนื่องจากพนักงานผู้ได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิดัง

กล่าวลาออก	 ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขของการได้รับใบสำาคัญแสดง

สิทธิข้างต้น

	 เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2555	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ	

บริษัทฯได้มีอนุมัติการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

จำานวน	1,000,000	หน่วย	(GL-WD)	เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัทฯ	 ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย	 ใบ

สำาคัญแสดงสิทธิมีอายุ	3	ปี	นับตั้งแต่วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	

โดยมีอัตราการใช้สิทธิหลังปรับคือใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มี

สิทธิซื้อหุ้นสามัญใหม่ได้	 11.8360	 หุ้น	 ในราคาใช้สิทธิ	 1.65766	

บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ	มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้น

ประเภท

ใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิคงเหลือ	ณ	วันที่	

1	มกราคม	2558

จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่มีการใช้สิทธิ

ในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญแสดง	

สิทธิที่หมดอายุ

/ยกเลิกในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญแสดง	

สิทธิคงเหลือ	ณ	วันที่

31	ธันวาคม	2558

GL-W3 332,783,154 (332,153,391) (629,763) -

GL-WD 808,300 (791,000) (17,300) -

แตล่ะสทิธทิีอ่อกเทา่กบั	4.08	บาท	คำานวณโดยใชแ้บบจำาลองการ

กำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลองของ	 Black-Scholes	 Merton	

ข้อมูลนำาเข้าแบบจำาลอง	ได้แก่	ราคาหุ้น	ณ	วันที่กำาหนดราคา	ซึ่ง

เท่ากับ	24.9	บาท	ราคาใช้สิทธิเท่ากับ	19.62	บาท	ความผันผวน

ที่คาดหวังร้อยละ	 32.85	 ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผล

รอ้ยละ	8.62	อายสัุญญา	3	ป	ีและอตัราดอกเบีย้ปลอดความเสีย่ง						

ร้อยละ	3.44	

	 การจ่ายปันผลหุ้นสามัญและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น

สามัญในปี	2556	ไม่ได้เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขหรือข้อตกลงของ

โครงการ	จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

สิทธิซื้อหุ้น	GL-WD

	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	 31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯบันทึก

ค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ	GL-WD	เป็นจำานวน	0.5	ล้านบาท	ซึ่ง

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	(2557:	1.4	ล้านบาท)
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29. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี	2558	ประกอบด้วย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลคงเหลือจาก

		ผลการดำาเนินงานปี	2557											

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		เมื่อวันที่	27	เมษายน	2558
66,673 0.0625

66,673 0.0625

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี	2557	ประกอบด้วย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(พันบาท) (บาท)

เงินปันผลคงเหลือจาก

		ผลการดำาเนินงานปี	2556												

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

		เมื่อวันที่	30	เมษายน	2557
56,897 0.0568

56,897 0.0568

30. สำารองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีส่วน

หนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	ของกำาไรสุทธิประจำาปี	หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 455,767 294,968 309,895 214,795

ค่าบริการทำาสัญญา 33,965 38,851 31,600 37,531

ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ 24,238 24,426 20,453 22,854

ค่าเสื่อมราคา 28,423 17,168 10,873 9,445

ค่าตัดจำาหน่าย 19,355 21,256 597 -

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 12,689 5,526 5,950 2,652

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 22,661 7,216 8,675 2,998
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32. กำาไรต่อหุ้น
	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยจำานวน

ถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยูใ่นระหวา่งป	ีโดยไดป้รบัจำานวนหุน้ตามสดัสว่นทีเ่ปลีย่นไปของจำานวนหุน้สามญัท่ีเปลีย่นแปลง

จากการแปลงสภาพหุ้นกู้	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	จำานวน	98.1	ล้านหุ้น	โดยถือเสมือนว่าการแปลงสภาพหุ้นกู้ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน

ที่ทางผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำานวน

	 กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	ด้วยผลรวมของ

จำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของหุน้สามญัทีอ่อกอยู่ในระหวา่งปตีามท่ีกลา่วขา้งตน้กบัจำานวนถวัเฉลีย่ถว่งน้ำาหนกัของหุน้สามญัทีบ่รษิทัฯ

อาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปีหรือ	ณ	

วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า	

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด	แสดงการคำานวณได้ดังนี้

งบการเงินรวม

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

กำาไรต่อหุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสำาหรับปี 582,891 117,724 1,190,879 1,052,988 0.489 0.112

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลด

GL-W2 - - - 17,059

GL-W3 - - 62,725 -

GL-WD - - 3,041 7,322

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

				กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

							สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 582,891 117,724 1,256,645 1,077,369 0.464 0.109

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสำาหรับปี
จำานวนหุ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

กำาไรต่อหุ้น

2558 2557 2558 2557 2558 2557

(พันบาท) (พันบาท) (พันหุ้น) (พันหุ้น) (บาท) (บาท)

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสำาหรับปี 340,212 145,950 1,190,879 1,052,988 0.286 0.139

ผลกระทบของหุ้นสามัญ

เทียบเท่าปรับลด

	GL-W2 - - - 17,059

	GL-W3 - - 62,725 -

	GL-WD - - 3,041 7,322

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

				กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ

							สมมติว่ามีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 340,212 145,950 1,256,645 1,077,369 0.271 0.135
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33. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพ

ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 พ.ศ.	 2530	 โดย

บริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนใน

อัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	อยุธยา	จำากัด	และจะจ่ายให้แก่

พนกังานเม่ือพนกังานนัน้ออกจากงานตามระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุ

ของบริษัทฯ	 ในระหว่างปี	 2558	 และ	 2557	 บริษัทฯได้จ่ายเงิน

สมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน	 7.5	 ล้านบาท	 และ	 5.3	 ล้านบาท	

ตามลำาดับ	

34. ภาระผูกพัน 
34.1	ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯมรีายจา่ยฝา่ยทนุจำานวน

เงิน	 0.44	 ล้านบาท	 ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือระบบคอมพิวเตอร์	

(2557:	14.26	ล้านบาท)

34.2	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและบริการ

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคาร	 อายุของสัญญามี

ระยะเวลาตั้งแต่	1	ถึง	5	ปี

	 บรษัิทฯมจีำานวนเงินขัน้ต่ำาทีต้่องจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้

สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้	ดังนี้

34.3	ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระที่

ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศให้กับ

บุคคลที่เป็นพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวน	 0.03	

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	1.50	ล้านเยน	และ	0.70	ล้านบาทต่อ

เดือน	(เฉพาะบริษัทฯ:	0.03	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	0.50	ล้าน

เยน	 และ	 0.70	 ล้านบาทต่อเดือน)	 (2557:	 0.10	 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา	0.50	ล้านเยน	และ	0.70	ล้านบาทต่อเดือน)

34.4	การค้ำาประกัน

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	บริษัทฯมีหนังสือค้ำา

ประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวน	

300	 ล้านบาท	 ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการค้ำาประกันหุ้นกู้	 และจำานวน	

0.29	ล้านบาท						ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำาประกันการใช้ไฟฟ้าและ

การใช้บริการไปรษณีย์

งบการเงินรวม

2558 2557

พันบาท พันกีบลาว
พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
พันบาท

พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

จ่ายชำาระ

ภายใน	1	ปี 12,131 237,757 173 10,342 14

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 9 - 102 9,291 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

พันบาท
พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
พันบาท

พันเหรียญ

สหรัฐอเมริกา

จ่ายชำาระ

ภายใน	1	ปี 7,000 - 7,644		 14

มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี 3,409 - 6,769 -	
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35.	การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงาน

ภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน

ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมนิผลการดำาเนนิงานของ

ส่วนงาน	 ทั้งน้ีผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของ

บริษัทคือคณะกรรมการบริษัท	

	 เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน	 บริษัทฯและบริษัทย่อย

จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ	

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน

	 -	ส่วนงานธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

	 -	ส่วนงานธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการ

เงินลงทุนอื่น

บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วน

งานที่รายงานข้างต้น

	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของ

แตล่ะหนว่ยธรุกจิแยกจากกนัเพือ่วตัถปุระสงคใ์นการตดัสนิใจเกีย่ว

กบัการจดัสรรทรพัยากรและการประเมนิผลการปฏบิตังิาน	บรษิทัฯ

ประเมินผลการปฏิบตังิานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรอื

ขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้

เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงาน

และสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

	 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงาน

เปน็ไปในลกัษณะเดียวกบัการบันทกึบญัชสีำาหรบัรายการธรุกิจกบั

บุคคลภายนอก

	 ข้อมูลรายได้	กำาไร	และสินทรัพย์รวม/หนี้สินรวมของส่วนงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	

และ	2557	มีดังต่อไปนี้	
(หน่วย:	พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
ธุรกิจและการบริหารสินเชื่อแก่
ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอื่น

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,898,441 - 1,898,441 - 1,898,441

รายได้ดอกผลให้กู้ยืม 25,485 - 25,485 - 25,485

รายได้ดอกเบี้ย 2,103 173,465 175,568 - 175,568

รายได้บริการค่าที่ปรึกษา - 72,680 72,680 - 72,680

อื่นๆ 323,702 (7,173) 316,529 - 316,529

รายได้ระหว่างส่วนงาน 215,579 241,777 457,356 (457,356) -

รวมรายได้ 2,465,310 480,749 2,946,059 (457,356) 2,488,703

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (356,011) (137,659) (493,670) 226,902 (266,768)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (356,567) - (356,567) - (356,567)

ขาดทุนจากการจำาหน่าย
ทรัพย์สินรอการขาย

(355,030) - (355,030) - (355,030)

ค่าใช้จ่ายในการบริการและ
บริหาร

(833,959) (64,693) (898,652) 114,280 (784,372)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (130,533) (12,542) (143,075) - (143,075)

กำาไรของส่วนงาน 433,210 265,855 699,065 (116,174) 582,891

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่อง
มือทางการเงินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

38,458 (56,350) (17,892) (16,287) (34,179)

หนี้สินรวมของส่วนงาน 1,101 - 1,101 - 1,101
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 (หน่วย:	พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนงานธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
ธุรกิจและการบริหารสินเชื่อแก่
ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอื่น

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน

รายการปรับปรุง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,676,420 - 1,676,420 - 1,676,420

รายได้ดอกเบี้ย 676 4,262 4,938 - 4,938

รายได้บริการค่าที่ปรึกษา - 35,907 35,907 - 35,907

อื่นๆ 145,080 6 145,086 - 145,086

รายได้ระหว่างส่วนงาน 105,030 51,063 156,093 (156,093) -

รวมรายได้ 1,927,206 91,238 2,018,444 (156,093) 1,862,351

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (316,620) (29,333) (345,953) 95,535 (250,418)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (494,857) - (494,857) - (494,857)

ขาดทุนจากการจำาหน่าย
ทรัพย์สินรอการขาย

(431,820) - (431,820) - (431,820)

ค่าใช้จ่ายในการบริการและ
บริหาร

(533,631) (48,998) (582,629) 34,986 (547,643)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (24,804) 3,803 (21,001) 1,112 (19,889)

กำาไรของส่วนงาน 125,474 16,710 142,184 (24,460) 117,724

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ที่ไม่รวมเครื่อง
มือทางการเงินและสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

46,806 5,339 52,145 60,857 113,002

หนี้สินรวมของส่วนงาน 2,222 - 2,222 - 2,222

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

	(หน่วย:	พันบาท)

 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ประเทศไทย 1,825,920 1,704,426

ประเทศกัมพูชา 398,554 117,750

ประเทศสิงคโปร์ 238,972 40,175

ประเทศลาว 25,257 -

รวม 2,488,703 1,862,351
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	 ในปี	2558	และ	2557	บริษัทฯและบริษัทฯย่อย	ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ	10	ของรายได้

ของกิจการ

36. ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทฯมีหนี้สินเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	ดังนี้

	(หน่วย:	พันบาท)

 2558 2557

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(ไม่รวมเครื่องมือทางการเงิน

และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

ประเทศไทย 170,940 149,292

ประเทศกัมพูชา 181,959 184,618

ประเทศสิงคโปร์ 18,176 74,526

ประเทศลาว 3,182 -

รวม 374,257 408,436

	(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระดับ	1 ระดับ	2 ระดับ	3 รวม

หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม	

ตราสารอนุพันธ์	

		สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - (1) - (1)

หนี้สินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม	

หุ้นกู้ - 521 - 521

37. เครื่องมือทางการเงิน
37.1	นโยบายการบริหารความเสี่ยง

	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	107	“การแสดงรายการและ

การเปดิเผยขอ้มลูสำาหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ”	ประกอบด้วย	เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้และขายผอ่น

ชำาระ	ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค้ำาประกัน	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน	ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม

แก่พนักงาน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงท่ี

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว	และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้
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	 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

	 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่ว

เนือ่งกบัลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่นชำาระ	ลกูหนีสิ้นเช่ือ

เงินสด	 และเงินให้กู้ยืม	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ

กำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	

นอกจากนี้	 การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจาก	

บริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย 

ดงันัน้บรษิทัฯจงึ	ไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสยีหายทีเ่ปน็สาระสำาคญั

จากการให้สินเชื่อนอกจากจำานวนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญที่บันทึก

ไว้แล้วในบัญชี

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ถึง	5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 557.65 487.23 1,044.88

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ 3,198.88 2,848.47 - - 6,047.35

ลูกหนี้สินเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค้ำาประกัน	-	สุทธิ

113.09 28.06 - - 141.15

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 2,152.93 - - - 2,152.93

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 0.33 - - - 0.33

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - - 0.27 0.27

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 604.59 - - - 604.59

6,069.82 2,876.53 557.65 487.50 9,991.50

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

349.05 - - - 349.05

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 46.45 46.45

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

4.12 - - - 4.12

เงินกู้ยืมระยะยาว 148.91 144.35 1,769.18 - 2,062.44

หุ้นกู้ - 493.61 - - 493.61

502.08 637.96 1,769.18 46.45 2,955.67

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

	 บรษิทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ทีส่ำาคัญอนัเกีย่วเนือ่ง

กับเงินฝากสถาบันการเงิน	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อน

ชำาระ	 เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน	 เงินให้กู้ยืม	 ลูกหน้ีและ

เงนิใหกู้ย้มืแกพ่นกังาน	เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	 อย่างไรก็ตาม	

เนือ่งจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญม่อีตัราดอกเบีย้

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียง

กบัอตัราตลาดในปจัจบุนั	ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯ

จึงอยู่ในระดับต่ำา

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	และ	2557	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	และสำาหรับ

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิท่ีมอีตัราดอกเบีย้คงทีส่ามารถแยกตามวนัทีค่รบกำาหนด	หรอืวนัทีม่กีารกำาหนดอตัราดอกเบีย้ใหม	่(หาก

วันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้
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(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ถึง	5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 51.28 306.17 357.45

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ 3,163.95 2,922.44 - - 6,086.39

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ 24.78 - - - 24.78

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

38.42 - - - 38.42

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 0.32 - - - 0.32

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - - 0.45 0.45

3,227.47 2,922.44 51.28 306.62 6,507.81

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

- - 250.00 - 250.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 9.08 9.08

เงินกู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน

19.80 - - - 19.80

เงินกู้ยืมระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86

หุ้นกู้ - 488.30 - - 488.30

415.60 603.30 3,599.06 9.08 4,627.04

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

 ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ถึง	5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.84 550.39 552.23

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ 2,095.26 1,786.82 - - 3,882.08

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

3,977.66 - - - 3,977.66

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 0.33 - - - 0.33

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - - 0.27 0.27

6,073.25 1,786.82 1.84 550.66 8,412.57
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(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

 ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ถึง	5	ปี

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

- - 349.05 - 349.05

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 5.10 5.10

เงินกู้ยืมระยะยาว 112.82 - 1,769.85 - 1,882.67

หุ้นกู้ - 493.61 - - 493.61

112.82 493.61 2,118.90 5.10 2,730.43

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

 ภายใน	1	ปี มากกว่า	1	ถึง	5	ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 0.31 70.85 71.16

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ 2,330.50 2,202.28 - - 4,532.78

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน

1,190.17 - - - 1,190.17

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน 0.32 - - - 0.32

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - - - 0.20 0.20

3,520.99 2,202.28 0.31 71.05 5,794.63

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน

- - 250.00 - 250.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - 6.35 6.35

เงินกู้ยืมระยะยาว 395.80 115.00 3,349.06 - 3,859.86

หุ้นกู้ - 488.30 - - 488.30

395.80 603.30 3,599.06 6.35 4,604.51
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือหรือขายและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน

เป็นเงินตราต่างประเทศ

	 ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2558	บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิท่ีเปน็สกลุเงนิตราตา่งประเทศ

ดังนี้

37.2	มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	 และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินระยะยาวและตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2558	

และ	2557	มีดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน)
(บาทต่อหน่วย

เงินตราต่างประเทศ)

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา

2.04 - - - 28.65 0.22 0.01 - 36.0886 32.9630

เยน 10.00 21.33 - - - - - - 0.2996 0.2738

เหรียญสิงคโปร์ 0.40 0.04 0.02 0.01 - - - - 25.5195 24.6613

เหรียญฮ่องกง 0.01 0.01 - - - - - - 4.6579 4.2516

ยูโร 0.04 - - - - - - - 39.4388 40.0503

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

รายการที่ไม่มีการป้องกันความเสี่ยง

			หุ้นกู้สกุลเงินบาท 494 521 488 535

ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน

			สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย - (1) - (10)
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	 บริษทัฯและบรษิทัยอ่ยมกีารประมาณการมลูคา่ยตุธิรรมของ

เครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

	 ก.)	สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีจ่ะครบกำาหนดในระยะ

เวลาอันสั้น	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	และเงินให้

กูยื้มระยะสัน้	เจ้าหนีแ้ละเงนิกูย้มืระยะสัน้	แสดงมลูคา่ยุตธิรรมโดย

ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ข.)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและผ่อนชำาระ	 แสดงมูลค่า

ยตุธิรรมโดยประมาณจากยอดเงนิใหส้นิเชือ่หกัดอกผลเชา่ซือ้ทีย่งั

ไมถื่อเปน็รายไดต้ามทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิหกัคา่เผือ่หนี้

สงสัยจะสูญตามบัญชี

	 ค.)	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เคียงกับ

อัตราดอกเบี้ยในตลาด	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตาม

มูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับเงินกู้ยืม

ระยะยาวบางส่วนตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	 23	 บริษัทฯได้ทำา

สญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้บนเงินกูซ่ึ้งมยีอดคงเหลอื	ณ	วนั

ที่	31	ธันวาคม	2558	จำานวน	112.82	ล้านบาทกับธนาคารแห่ง

หนึ่ง	 สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	 24	 -	 30	 งวด	 ครบกำาหนดใน

เดือนกุมภาพันธ์	-	มิถุนายน	2559	ณ	วันครบกำาหนดในแต่ละงวด	

บริษัทฯจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ตาม

ที่กำาหนดในสัญญา	(ร้อยละ	6	ต่อปี)	และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย

ให้กับบริษัทฯในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราที่กำาหนด	 โดยมี

เงื่อนไขอื่นๆ	ตามที่ระบุในสัญญา	บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิด

ขึ้นของสัญญาข้างต้น	 หากบริษัทฯบันทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็น

จำานวนเงินประมาณ	0.84	ล้านบาท

	 ง.)	หุน้กูท้ีจ่า่ยดอกเบีย้ในอตัราคงท่ี	แสดงมลูคา่ยุตธิรรมโดย

การคำานวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต	คิดลด

ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน	สำาหรับหุ้นกู้ที่มี

เงื่อนไขใกล้เคียงกัน

38. การบริหารจัดการทุน
	 วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่ำาคัญของบรษิทัฯ	คอื

การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน

ธรุกจิของบรษัิทฯและเสรมิสรา้งมลูคา่การถอืหุน้ใหก้บัผูถื้อหุ้น	โดย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

เท่ากับ	0.42:1	(2557:	1.89:1)	และเฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้

สินต่อทุนเท่ากับ	0.41:1	(2557:	1.86:1)	

39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
	 นอกจากการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนตามที่กล่าวในหมายเหตุ	4	และ	5	บริษัทฯ	ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน

งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	และงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการ

จัดประเภทรายการบัญชีในปีปัจจุบัน	ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำาไรหรือส่วนของผู้ถือหุ้น	การจัดประเภทดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี
3,172,394 3,163,953

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ที่ถึงกำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี
2,922,957 2,922,438
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(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม

ตามที่จัดประเภทใหม่ ตามที่เคยรายงานไว้

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 142,305 151,265

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ 1,676,420 1,666,739

รายได้อื่น - 205,335

รายได้ดอกเบี้ย 4,938 -

รายได้บริการค่าที่ปรึกษา 35,907 -

อื่นๆ 145,086 -

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 547,643 561,142

40. การอนุมัติงบการเงิน
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2559
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