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สารจากประธานกรรมการ
ปี 2557 นับเป็ นปี แห่งการเปลียนแปลงที สําคัญของบริษท
ั ฯ – ผมหมายถึง เปลียนไปในทางที ดีขน
ึ จากทีบริษท
ั
ได้มี การขยายธุรกิจในประเทศไทยในช่วงเวลาทีผ่ านมา หลังจาก 2 ปี ของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เราได ้
พยายามขยายธุรกิจเข ้าสู่กลุม
่ ประเทศ CLMV (กัมพู ชา ลาว เมียนมาร ์ และเวียดนาม) ซึงเป็ นกลุม
่ ประเทศที
มี ตลาดทีมี การเติบโต และมี กาํ ไรสูง
ผมมี ความยินดีทีจะแจ ้งว่า การขยายตัวครังสําคัญครังแรกของเรา ไปยัง
ประเทศกัมพูชา ได้รับการพิ สูจน์แล ้วว่าประสบความสําเร็จ และยังมี ความมันใจว่าเราสามารถจะประสบความสําเร็จ
ได้มากยิงขึน และมีผลกําไรมากขึนในปี ต่อ ๆ ไป จากการเริมก ้าวเข ้าสู่ตลาดอืน ๆ ในประเทศเพือนบ ้านของ
ประเทศไทย
ความสําเร็จของเราในประเทศกัมพู ชา มิใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หากแต่เป็ นผลจากสองปี แห่งการเตรียมการ
ด ้วยความเหนื อยยาก และความมุ่งมันทุ่ มเทของผู บ้ ริหาร และพนักงานของเรา
ซึงผลพวงจากความสําเร็จ
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จาก ตัวเลขกําไรสุทธิของบริษท
ั ทีพุ่งสูงถึง 93.ล้านบาทในไตรมาสที 4 ของปี 2557 ซึง
ร ้อยละ 20 ของกําไรนันเกิดจากผลกําไรที ได ้รับจากธุรกิจของบริษท
ั ย่อยในต่างประเทศ โดยขณะนี GLF ซึงเป็ น
บริษท
ั ย่อยแห่งหนึ ง ได้สร ้างเครือข่ายจุดให้บริการ (POS – Point of Sales) เพื อการให้สน
ิ เชือรถจักรยานยนต ์
ฮอนด้า และเครืองจักรกลการเกษตรคูโบต้า กระจายอยูท
่ วประเทศกัมพู
ั
ชา ซึงเอือให้เกิดการขยายธุรกิจในเชิงรุก
ได้มากขึน ผมจึงมี ความเชือมันอย่างแรงกล ้าว่า ผลประกอบการในกัมพู ชาจะเติบโตอย่างก ้าวกระโดดต่อไป
รูปแบบธุรกิจทีประสบความสําเร็จในประเทศกัมพู ชานี จะเป็ นต ้นแบบสําหรับธุรกิจในประเทศลาว ซึงอยู่ระหว่างรอ
ใบอนุ ญาตจากธนาคารชาติของลาว เพื อประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ถึงแม้วา่ ลาวจะเป็ นประเทศเล็ก แต่ก็มี
ศักยภาพในการเติบโต ทังการให้สน
ิ เชือรถจักรยานยนต ์ และเครืองจักรทางการเกษตร โดยเฉพาะในเขตชนบท
ซึงไม่ มีธนาคารเปิ ดให้บริการ ณ ต ้นปี 2558 นี การเตรียมความพร ้อมได้เสร็จสิน รวมถึงการมี ระบบงานทีพร ้อม
จะเริมประกอบธุรกิจได้ทันทีทีได้รับใบอนุ ญาต และจากการทีระบบเดียวกันนี ได้รับความสําเร็จจากการทดลองใช ้
ในประเทศกัมพูชามาแล ้ว จึงคาดว่า การดําเนิ นธุรกิจในประเทศลาว จะใช ้ระยะเวลาคุ ้มทุนสันกว่า เมื อเที ยบกับ
กัมพูชา
นอกเหนื อจากกัมพูชา และลาวแล ้ว เรายังได้ทําการศึกษาตลาดอย่างจริงจัง ในประเทศเมี ยนมาร ์ ซึงธุรกิจกําลัง
เฟื องฟู เนื องจากการปฏิรป
ู ทางการเมื องและเศรษฐกิจ ของรัฐบาลท้องถินเริมเข ้าที จึงคิดว่า เราน่ าจะสามารถเริม
ธุรกิจลีสซิงในเมียนมาร ์ได้ในปี 2559 และสําหรับประเทศเวียดนาม ยังอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเพื อซือธุรกิจ
ลักษณะเดียวกัน ตลอดจนธุรกิจที เกียวเนื อง
ในขณะทีบริษท
ั ให้ความสําคัญอันดับแรกกับการขยายธุรกิจในกลุม
่ ประเทศ CLMV บริษท
ั ยังคงยึดมันในวิส ัยทัศน์
ในการก ้าวสูก
่ ารเป็ น “บริษท
ั การเงินชนนํ
ั าในภูมิภาคอาเซียน” ด ้วยการวางแผนที จะเข ้าไปสูต
่ ลาดในประเทศอินโด
นิ เซีย ซึงเป็ นประเทศทีใหญ่ทีสุดในอาเซียน ผมมี ความยินดีทจะเรี
ี ยนให้ทราบว่า มี ความเป็ นไปได้ที จะเป็ นความ
จริงในอีกไม่ นาน หลังจากทีบริษท
ั ได ้เป็ นพันธมิ ตรทางธุรกิจกับ J Trust Group ประเทศญีปุ่ น ซึงได้ลงทุนในหุ ้นกู ้
แปลงสภาพของบริษท
ั มู ลค่า 30 ล ้านเหรียญสหรัฐ และเรามีแผนทีประสานความร่วมมือกับธนาคารในเครือของ
J Trust ในประเทศอินโดนิ เซีย – PT Bank Mutiara – เพื อการเริมต ้นธุรกิจในอินโดนิ เซียในอีกไม่นาน
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สําหรับในประเทศไทยเอง หลังจากได้เข ้าซือธุรกิจของ บริษท
ั ธนบรรณเมื อกลางปี 2557 ทําให้บริษท
ั มี ฐานธุรกิจ
ที กว ้างขึนมาก ดังนัน ผมจึงมี ความมันใจว่า เราสามารถจะใช ้สํานักงานใหญ่ในประเทศไทย เป็ นฐานใหญ่ในการ
ข ับเคลือนการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอืน ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉี ยงใต ้ เพือให้ได้รับประโยชน์จากศักยภาพ
มหาศาลที จะเกิดขึน จากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้
ท้ายที สุดนี ผมใคร่ขอใช ้โอกาสนี ขอบคุณผู ้ที เกียวข ้องทุ กฝ่ าย คู่ค ้า ลูกค ้า ตลอดจนผู บ้ ริหารและพนักงานทุ ก
ท่ าน ที ได้ให้การสนับสนุ นแก่บริษท
ั ด ้วยดีเสมอมา อันเป็ นเบืองหลังความสําเร็จของบริษท
ั และเชือว่าทุก ๆ ท่าน
จะให้การสนับสนุ น และให้ความร่วมมื ออย่างเต็มที ต่อไป เพือเราจะได ้ร่วมกันรับผลแห่งความสําเร็จที ยิงใหญ่ขน
ึ
ในปี ต่อๆ ไป

นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษท
ั กรุป๊ ลีส จํากัด (มหาชน) ประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 ท่ าน ได้แก่
พลเอกสืบสันต ์ ทรรทรานนท ์ เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณิ ต พิ ชญางกูร, นายพลเดช
เทอดพิ ทก
ั ษ ์วานิ ช และนายกฤษณ์ พันธ ์รัตนมาลา เป็ นกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2557 คณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดปั จจุบน
ั ได้เข ้าร่วมประชุมกับฝ่ ายบริหาร และผู ต
้ รวจสอบภายในจํานวน 12 ครัง โดยมี ค วามเห็ น
ดังต่อไปนี
• รายงานทางการเงิน จากที ได้พิ จารณาสอบทานงบการเงิ นแต่ละไตรมาส และรายปี ร่วมกับฝ่ าย
บริหารและผูส้ อบบัญชี พบว่ามี ความถูกต้องตามหลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป ครบถ ้วน และเป็ น
ที เชือถือได้
• ระบบควบคุมภายใน
บริษท
ั ได ้จัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายใน ให้เป็ นผูด
้ าํ เนิ นการตรวจสอบ
ภายใน โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงพบว่าระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ
และเป็ นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทังนี หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริษท
ั ได้ให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบภายในเป็ นอย่างดี ทํ าให้การตรวจสอบเป็ นไปอ ย่างมีประสิทธิภาพ
• การปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย
บริษท
ั ดําเนิ นธุรกิจภายใต ้กฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย ์ และตลาด
หลักทรัพย ์
ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์
ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที กําหนดขึนโดย
หน่ วยงานต่างๆ ซึงมี ความเกียวข ้องกับธุรกิจของบริษท
ั ฯ อย่างเคร่งครัด
• ผู ส
้ อบบัญชี บริษท
ั สํานักงาน อีวาย จํากัด รับหน้าที เป็ นผูสอบบั
้
ญชีของบริษท
ั ในปี 2557 เป็ น
ปี ที 8 ต่อเนื องจากปี ทีผ่ านมา ซึงการตรวจสอบบัญชีอยูภ
่ ายใต ้มาตรฐานการบัญชีทีมี ความถูกต ้อง
เหมาะสมในระดับสากล และมี ค่าใช ้จ่ายสําหรับการสอบบัญชีในระดับที สมเหตุสมผล
• รายการทีอาจมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิ จารณาการทํา
รายการระหว่างกันของบริษท
ั ฯ พบว่ามี ความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็ นไปเพือประโยชน์สูงสุด
ของบริษท
ั ฯ ตามเกณฑ ์ที ตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทยกําหนด
• การเข ้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ
พลเอกสืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
นายโศณิ ต พิ ชญางกูร
นายพลเดช เทอดพิ ทก
ั ษ ์วานิ ช
นายกฤษณ์ พันธ ์รัตนมาลา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
12/12
12/12
12/12
11/12

ประชุมคณะกรรมการ
17/18
18/18
18/18
18/18

โดยรวมจากการที คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีพบว่าบริษท
ั ฯ
มี ระบบการบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุ กขนตอน
ั
จากระบบการจัดเก็บข ้อมู ลอย่างละเอียด เป็ นระเบียบ
สอดคล ้องกันภายในแผนก และสามารถอ ้างอิงกันได้ระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทังนี
คณะกรรมการตรวจสอบ
สนับสนุ นให้บริษท
ั ฯ ปฏิบ ัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที ดีของตลาดหลักทรัพย ์
พร ้อมทังให้ข ้อสังเกต
ข ้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ทุกฝ่ ายต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน) หรือ GL เริมจดทะเบียนจัดตังบริษท
ั เมื อวันที 6 พฤษภาคม 2529 เพื อ
ดําเนิ นธุรกิจให้เช่าซือรถยนต ์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต่อมาในปี 2533 กลุม
่ ผู ถ
้ อื หุน้ ใหม่ ได ้เข ้ามา
ซือกิจการจากผู ถ
้ อื หุนเดิ
้ ม และมุ่งเน้นการขยายธุรกิจให้เช่าซือรถจักรยานยนต ์ และชะลอการให้เช่าซือรถยนต ์ หลังจาก
นัน บริษท
ั ได ้ขยายธุรกิจสินเชือให้เช่าซือด ้านอืนๆ ได ้แก่ รถบรรทุก เครืองจักรกล แท่นพิมพ ์ ตลอดจนธุรกิจสัญญา
เช่าทางการเงิน สัญญาโอนสิทธิเรียกร ้อง สินเชือขายผ่ อนชําระ และสินเชือเงินสดส่วนบุคคล ภายหลังตังแต่ปี 2547
เป็ นต ้นมา บริษท
ั เน้นการให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์เพียงอย่างเดียว บริษท
ั ได ้เพิมทุนเพือรองรับการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื องตลอดระยะเวลาทีผ่ านมา จากทุนจดทะเบียนเริมต ้น 1 ล ้านบาท จนกระทังปั จจุบน
ั มีทุนจดทะเบียน
720,926,136 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนชําระแล ้ว 545,384,816บาท
ในปี 2550 บริษท
ั มี การเปลียนแปลงทีสําคัญในส่วนของผู ถ
้ อื หุนรายใหญ่
้
กล่าวคือช่วงปลายปี 2549
ปี 2550 กลุม
่ ผู ้ถือหุนราย
้
ใหญ่เดิม ได ้ทยอยขายหุน้ ให้กบั กลุม
่ บริษท
ั เอ.พี.เอฟ. (บริษท
ั ที จัดเป็ นกลุม
่ เดียวกัน
Engine Holdings Asia Pte. Ltd และบริษท
ั เอ.พี .เอฟโฮลดิงส ์ จํากัด) ซึงทําให้ปั จจุบ ัน ณ วันที 30 ธันวาคม
กลุ่มบริษท
ั เอ.พี.เอฟ. เป็ นผู ถ
้ อื หุนราย
้
ใหญ่ โดยถือหุนเป็
้ นจํานวนทังสิน 483,295,235 หุ ้น หรือคิดเป็ นร ้อยละ
ของทุนจดทะเบียนทังหมดซึงชําระแล ้วเต็มจํานวน

ถึงต ้น
ได ้แก่
2557
44.51

วิส ัยท ัศน์ วัตถุประสงค ์เป้ าหมาย หรือกลยุทธ ์ในการดําเนิ นงานของบริษท
ั
ปั จจุบ ันวิสยั ทัศน์ ของ บริษท
ั ฯ คือ
(ASEAN Regional Finance Company (ARFC)

“การก ้าวไปสู่การเป็ นบริษท
ั ชนนํ
ั าด ้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน”

ในปี 2556 บริษท
ั ฯ ได ้เริมต ้นจากการขยายธุรกิจให้เช่าซือรถจักรยานยนต ์ไปยังประเทศกัมพูชา โดยได ้รับ
สิทธิในการให้สน
ิ เชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ฮอนด ้าแต่เพี ยงผุ เ้ ดียวในประเทศกัมพูชา (Exclusive Rights) และได ้ลงนาม
ในบันทึ กข ้อตกลง เพื อความร่วมมือกันในทางธุรกิจ กับบริษท
ั สยามคูโบต ้า จํากัด ซึงเป็ นผู ้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชนั
นํ า ในประเทศกัมพูชา และได ้เริมเปิ ดสํานักงานเพือให้บริการ ในร ้านค ้าตัวแทนจําหน่ ายสินค ้าของคูโบต ้าในประเทศ
กัมพู ชาแล ้ว ในเดือนมกราคม 2557นอกจากนัน บริษท
ั ฯ ยังมีแผนจะขยายธุรกิจไปสูป
่ ระเทศอืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนใน
ระยะเวลาอันใกล ้
บริษท
ั ฯมี เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจภายในระยะเวลา 3 ปี ตังแต่ปี 2557 – 2559 โดยการขยายการให้บริการ
สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทังต่างประเทศโดยมี เป้ าหมายการขยาย
ธุรกิจด ้วยอัตราเติบโตเฉลียประมาณร ้อยละ 10 ต่อปี

การเปลียนแปลง และพ ัฒนาการทีสําคัญ
ในปี 2555 เป็ นปี ที บริษท
ั ฯ มีผลประกอบการสูงเป็ นประวัติการณ์ จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วตังแต่ไตร
มาสสองต่อเนื องจนตลอดทังปี เมือพอร ์ตสินเชือเติบโตขึนมาก จึงส่งผลให้รายได ้ดอกผลเช่าซือฟื นตัวอย่างมี นย
ั สําคัญ
ขณะทีปริมาณการตังสํารองหนี สงสัยจะสูญยังอยูใ่ นระดับตําจากผลของการฟื นตัวจากอุทกภัยในไตรมาสแรก
และจาก
สัดส่วนของสินเชือลูกหนี รายใหม่ทีเพิมขึนมาก นอกจากนี บริษท
ั ฯ ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการติดตามเรียกรับชําระเงิน
ได ้เป็ นอย่างดี โดยรวมบริษท
ั ฯ จึงสามารถทํ ากําไรได ้เพิมขึนมากจากปี ที ผ่านมา นอกจากนันบริษท
ั ฯได ้ลงทุนในบริษท
ั
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ย่อย คือ บริษท
ั Group Lease Holdings Pte. Ltd. หรือ GLH ซึงเป็ นบริษท
ั โฮลดิง ในประเทศสิงคโปร ์เพื อเป็ นฐาน
สําหรับขยายการลงทุนในประเทศต่างๆ
ในปี 2556 Group Lease Holdings Pte. Ltd. ได ้ซือหุน
้ สามัญของบริษท
ั GL Finance Plc.หรือ GLF เพือ
ประกอบธุรกิจให้สน
ิ เชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ในประเทศกัมพู ชาโดยถือหุน้ ในสัดส่วนร ้อยละ 100 ซึง GLF ได ้รับสิทธิ
แต่เพียงผู เ้ ดียวในการให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ (Exclusive Rights) จากผู ผ
้ ลิตและจัดจําหน่ ายฮอนด ้าใน
ประเทศกัมพูชาซึง ณ ปั จจุบ ัน GLF ได ้เปิ ดจุดให้บริการสินเชืออยู่ในร ้านของตัวแทนจําหน่ าย รถจักรยานยนต ์ฮอน
ด ้าจํานวนทังสิน 131 แห่งทัวประเทศกัมพูชา และให้บริการสินเชือเครืองจักรกลการเกษตรคูโบต ้าอีกจํานวน 22 แห่ง
สําหรับธุรกิจในประเทศไทย บริษท
ั ฯ ได ้ขยายธุรกิจโดยการเปิ ดให้บริการสินเชือเพิมขึนในพืนที ใหม่ ๆ ของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และอีกหลายแห่งในต่างจังหวัด ทังพืนที ในภาคตะวันออก, ตะวันตก และตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
เมื อต ้นปี 2557 เพื อรองรับการขยายธุรกิจ บริษท
ั ฯมี การปรับโครงสร ้างองค ์กร โดยแบ่งแยกหน่ วยงานติดตาม
หนี สิ นออกมาเป็ นฝ่ ายใหม่ และมี ผู จ้ ด
ั การทัวไปเพื อกํ ากับดู แลการปฏิ บ ต
ั ิ งานของฝ่ ายติ ดตามหนี สิ นโดยเฉพาะ
นอกจากนันในช่วงกลางปี บริษท
ั ฯ ได ้เข ้าซือกิจการบริษท
ั ธนบรรณ จํากัด ซึงเป็ นบริษท
ั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทํ า
ให้บริษท
ั ฯ สามารถขยายธุรกิจเพิมขึนได ้ทันทีประมาณร ้อยละ 30 ภายใต ้แนวนโยบายบริหารจัดการของบริษท
ั ฯ เชือมัน
ว่าบริษท
ั
ธนบรรณ จะเป็ นส่วนสําคัญทีช่วยเสริมสร ้างศักยภาพในการแข่งข ันสําหรับตลาดในประเทศให้ก ับบริษท
ั ฯ ได้
ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุนของกลุ
้
่มบริษท
ั
โครงสร ้างกลุม
่ บริษท
ั และการดําเนิ นงานของกลุม
่ บริษท
ั สามารถแบ่งได ้ดังนี

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจให้ สนิ เชือเช่าซือรถจักรยานยนต์

100%
Group Lease Holdings Pte. Ltd.
ธุรกิจที ปรึกษาด้ านการเงิน และจัดการเงิน
ลงทุนอื น

100%
บริษัท ธนบรรณ จํากัด
ธุรกิจให้ สนิ เชือเช่าซือรถจักรยานยนต์

100%
GL Finance Plc.
ธุรกิจเช่าซือรถจักรยานยนต์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษท
ั คือ การให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ โดยรถจักรยานยนต ์ทีกลุม
่ บริษท
ั ให้
สินเชือเช่าซือส่วนใหญ่จะเป็ นรถญีปุ่ นเฉลียราคาคันละประมาณ 46,000 บาท และเป็ นรถจักรยานยนต ์ที มีสภาพคล่องใน
การซือขายสูง ได ้แก่ ฮอนด ้า ยามาฮ่า ซูซก
ู ิ และคาวาซากิ เป็ นต ้น
นอกจากการให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์แล ้ว บริษท
ั ยังมีการให้บริการหลังการขาย โดยให้บริการรับ
ต่อภาษีทะเบียนรถจักรยานยนต ์ กรมธรรม ์ประกันภัย และ พ.ร.บ. ซึงเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ลก
ู ค ้า อีกทังยัง
เป็ นการเสริมรายได ้ให้ก ับบริษท
ั อีกทางหนึ ง
ตลอดจนเป็ นการคุ ้มครองและป้ องกันความเสียงทีอาจจะเกิดขึนกับทรัพย ์สิน
ซึงเป็ นหลักประกันในการให้สน
ิ เชือของบริษท
ั ได ้

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษท
ั
รายได้ของบริษท
ั
รายได ้ดอกผลเช่าซือและขายผ่อนชําระ
รายได ้อืน*
รวม

ปี 2557
พันบาท
ร้อยละ
1,666.74
89.03
205.33
10.97
1,872.07
100.00

ปี 2556
พันบาท
ร้อยละ
1,258.28
213.26
1,471.54

ปี 2555
พันบาท
ร้อยละ

85.51
14.49
100.00

837.22
120.44
957.66

87.42
12.58
100.00

*รายได ้อื นประกอบดว้ ย หนี สูญรับคืน,เบียปรับสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระค่าบริ การงานทะเบียนค่าบริ การงานดา้ นประกันภัยค่าติดตามและอื นๆ

สภาวะการแข่งข ัน
จํานวนรถจักรยานยนต ์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรายปี (คัน)
Unit

464,230

500,000

400,000

378,311

352,149 366,290 371,491

466,264
414,389

390,862

329,476

300,000

200,000

100,000
2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

ที มา : กรมการขนส่งทางบก
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ยอดการจําหน่ ายรถจักรยานยนต ์จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซือรถจักรยานยนต ์
ทังนี หาก
พิ จารณาภาวะการจําหน่ ายรถจักรยานยนต ์ อาจกล่าวได ้ว่ารถจักรยานยนต ์ยังคงเป็ นยานพาหนะทีให้ความสะดวกสบายและ
รวดเร็วภายใต ้ภาวะการจราจรทีหนาแน่ นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยที ระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ ยังไม่ สามารถ
สนองตอบความต ้องการของประชาชนได ้ ทําให้รถจักรยานยนต ์ยังคงเป็ นทางเลือกหนึ งทีใช ้ในการเดินทาง หรือ ดําเนิ นธุรกิจ
ประกอบกับบริษท
ั ผู ผ
้ ลิตรถจักรยานยนต ์ได ้ใช ้เทคโนโลยีชนสู
ั งในการออกแบบรถจักรยานยนต ์ให้สวยงามทันสมัย
และ
สะดวกสบายมากขึน ตัวอย่างเช่น รถจักรยานยนต ์ทีใช ้ระบบเกียร ์ออโตเมติกซึงผู ้บริโภคก็มีการตอบสนองเป็ นอย่างดี และมี
แนวโน้มเพิมขึนอย่างต่อเนื องทําให้ธรุ กิจเช่าซือรถจักรยานยนต ์เป็ นทีน่ าสนใจในการลงทุน จะเห็นได ้จากมีผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ เข ้ามาดําเนิ นธุรกิจให้เช่าซือรถจักรยานยนต ์เพิมขึนหลายราย
ส่งผลให้ภาวะการแข่งข ันในธุรกิจเช่าซือ
รถจักรยานยนต ์มี การแข่งข ันกันเพิมขึนเช่นกัน
ในปี 2557 จํานวนรถจักรยานยนต ์ที จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มี จาํ นวน 414,389 คัน
โดยลดลงร ้อยละ 11.13 จากปี 2556 ซึงมี จาํ นวน 466,264 คัน จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทังใน และนอกประเทศ
โดยนอกประเทศได ้แก่ ความซบเซาของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะยุโรป ขณะที อเมริกาพึงจะเริมมี สญ
ั ญาณ
ฟื นตัว ทําให้โดยรวมการส่งออกของไทยไปยังต่างประเทศยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ ส่วนปัจจัยในประเทศยังคงได ้รับผลกระทบ
จากสถานะการณทางการเมืองที ยืดเยือต่อเนื องจากช่วงครึงปี หลังของปี 2556 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ทําให้ทังการ
จ่ายภาครัฐ และภาคครัวเรือนอยูใ่ นระดับตํา แต่สําหรับปี 2558 นัน ช่วงครึงปี แรกคาดว่าจะยังไม่ เห็นสัญญาณฟื นตัวที
ช ัดเจน แต่น่าจะมีแนวโน้มที ดีขน
ึ เนื องจากการคลีคลายของสถานการณ์ทางการเมืองซึงทําให้ร ัฐบาลปั จจุบ ันสามารถเริม
ดําเนิ นโครงการขนาดใหญ่เพื อกระตุ ้นเศรษฐกิจในประเทศได ้ จึงเป็ นทีคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต ์ในครึงปี
หลังน่ าจะเริมฟื นตัวได ้ แต่ทงนี
ั อัตราการเติบโตยังขึนอยู่กบั ปั จจัยอืนๆ ไม่วา่ จะเป็ นความสามารถในการส่งออก ราคา
พื ชผลทางการเกษตร ราคาสินค ้าโภคภัณฑ ์โดยเฉพาะนํ ามัน เป็ นต ้น

การจ ัดหาบริการ
แหล่งทีมาของเงินทุนของกลุม
่ บริษท
ั ณ. วันที 31 ธันวาคม 2557 ปี 2556 และ ปี 2555 ประกอบด ้วย

เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูยื้ มจากสถาบันการเงิ น*
หุน้ กู ้
เจ ้าหนี การคา้
รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมแหล่งทีมา

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
250.00
3.51
3,859.86
54.19
488.30
6.85
6.35
0.09
4,604.51
64.64
2,518.94
35.36
7,123.45
100.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
13.55
0.25
3,097.52
57.74
3.22
0.06
3,114.29
58.05
2,250.69
41.95
5,364.98
100.00

ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
50.00
1.48
1,721.96
51.08
14.42
0.43
1,786.38
52.99
1,584.92
47.01
3,371.29
100.00

เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เงิ นกูยื้ มจากสถาบันการเงิ น*
หุน้ กู ้
เงิ นกูยื้ มระยะสัน
เจ ้าหนี การคา้
รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมแหล่งทีมา

ปี 2557
ล้านบาท
ร้อยละ
250.00
3.50
3,859.86
54.07
488.30
6.83
19.80
0.28
9.07
0.13
4,627.03
64.81
2,512.26
35.19
7,139.29
100.00

งบการเงินรวม
ปี 2556
ล้านบาท
ร้อยละ
13.55
0.25
3,097.52
57.61
4.32
0.08
3,115.39
57.94
2,261.08
42.06
5,376.47
100.00

ปี 2555
ล้านบาท
ร้อยละ
50.00
1.48
1,721.96
51.03
14.42
0.43
1,786.38
52.94
1,587.81
47.06
3,374.19
100.00

หมายเหตุ : * เงิ นกูยื้ มจากสถาบันการเงิ นเป็ นเงินกูระยะยาวครบกํ
้
าหนดใช ้คืนภายในสามสิ บงวด โดยผ่อนชําระเป็ นงวดๆ ตามทีระบุในสัญญาเงิ นกู ้ เริ มชําระงวดแรกในวันชําระ
ดอกเบียครังแรกหลังจากวันที เบิกเงิ นกูตามวงเงิ
้
นสินเชือ

หมายเหตุ : * เงิ นกูยื้ มจากสถาบันการเงิ นเป็ นเงินกูระยะยาวครบกํ
้
าหนดใช ้คืนภายในสามสิ บงวด โดยผ่อนชําระเป็ นงวดๆตามทีระบุในสัญญาเงินกู ้ เริ มชําระงวดแรกในวัน
ชําระดอกเบียครังแรกหลังจากวันที เบิกเงิ นกูตามวงเงิ
้
นสิ นเชือ
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ปั จจ ัยความเสียง
ความเสียงจากแหล่งเงินทุนภายนอก
จากลักษณะการประกอบธุรกิจการให้สน
ิ เชือเช่าซือ การดําเนิ นธุรกิจอย่างต่อเนื องจะต ้องมีแหล่งเงิ นทุนทีเพี ยงพอ
รองรับการดําเนิ นการ ทังนี ปั จจุบน
ั แหล่งเงินทุ นทีบริษท
ั นํ ามาให้สินเชือมาจากสองแหล่งหลักคือเงินกู ้ยืมจากสถาบันการเงิน
และเงิ นสดจากการดําเนิ นงานของบริษท
ั
ณวันที 31 ธันวาคม 2557 มียอดเงินเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงินคงเหลือ 4,109.86 ล ้านบาท
ซึงส่วนใหญ่เป็ นเงินกู ้ยืมระยะยาว
ทังนี บริษท
ั ฯ มีวงเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู ้ทียังไม่ ได ้เบิกใช ้จํานวน 115.10
ล ้านบาท
จากการดําเนิ นการทีผ่านมานัน บริษท
ั มี การกู ้ยืมเงินจากสถาบันการเงิ นเป็ นหลักโดยบริษท
ั มีประวัติการชําระคืน
เงิ นกู ้ดีมาโดยตลอด รวมทังสามารถปฏิบ ัติตามเงื อนไขทางการเงิ นภายใต ้สัญญาเงิ นกู ้ได ้แก่การดํารงอัตราส่วนหนี สินต่อ
ส่วนของผู ้ถือหุน
้ และการดํารงอัตราส่วนของลูกหนี เช่าซือต่อหนี เงิ นกู ้ ซึงจะทํ าให้บริษท
ั สามารถลดความเสียงจากการไม่ ได ้
รับเงิ นทุ นจากแหล่งเงิ นทุ นภายนอกได ้

ความเสียงจากอต
ั ราดอกเบียเงินกู ห
้ ากมีแนวโน้มสู งขึน
รายได ้หลักของบริษท
ั มาจากรายได้ดอกเบียรับจากการให้บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ ทังนี การ
เปลียนแปลงของอัตราดอกเบียจะมี ผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการหากําไรของบริษท
ั กล่าวคือ ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบียรับจากการให้บริการสินเชือเช่าซือกับต ้นทุ นเงิ นกู ้โดยอัตราดอกเบียที สู งขึนจะส่ งผลต่อต น
้ ทุ นเงิ นกู ท
้ ี สู งขึน
ในขณะทีอัตราดอกเบียจากการให้บริการสินเชือเช่าซือนันคงทีตามระยะเวลาทีกําหนดในสัญญาเช่าซือ จึงส่งผลกระทบต่อ
ส่วนต่างอัตราดอกเบียได ้

ความเสียงจากความไม่สอดคล้องกน
ั ระหว่างอายุเงินกูก
้ บ
ั ระยะเวลาให้เช่าซือรถจ ักรยานยนต ์
จากอายุของสัญญาเช่าซือที 12 - 36 เดือน (โดยเฉลียแล ้วจากประวัติการชําระเงิ นงวดของลูกค ้าตามสัญญา
เช่าซืออยู่ทีประมาณ30เดือน) บริษท
ั มี นโยบายในการทํ าสัญญาเงิ นกู ้ระยะยาวจากสถาบันการเงิ นซึงเป็ นแหล่ งเงิ นทุ น
ภายนอก ให้มีความสอดคล ้องกับระยะเวลาชําระเงิ นคืนตามสัญญาเช่าซือดังกล่าว เพื อให้เกิดสภาพคล่องในการดําเนิ น
กิจการอย่างไรก็ตามบริษท
ั ได ้จัดทํ าประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชือเช่าซือใน
อนาคต เพื อให้บริษท
ั สามารถวิเคราะห ์ ประเมิ นสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงิ นทุ นให้รองรับและสอดคล ้องกับเงื อนไข
สินเชือเช่าซือดังกล่าวและทํ าให้การดําเนิ นธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื องได ้

ความเสียงจากการดําเนิ นงานทีก่อให้เกิดสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได้
ปั จจุบน
ั การดําเนิ นธุรกิจให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์นันไม่มีข ้อจํากัดจากหน่ วยงานใด ๆ ของภาครัฐ และ
เป็ นธุรกิจที ไม่ อยู่ภายใต ้กฎหมายพิ เศษ ดังนั นในการขยายธุรกิ จของผู ป
้ ระกอบการทุ กรายในธุรกิ จสินเชือเช่าซือ
รถจักรยานยนต ์จึงสามารถทําได ้อย่างเต็มทีตามศักยภาพของบริษท
ั เอง อย่างไรก็ตามธุรกิจนี มี ความเสียงจากสินเชือที ไม่
ก่อให้เกิดรายได ้หากขาดความระมัดระวังในการพิ จารณาอนุ มต
ั ิสินเชือ หรือขาดระบบการควบคุมภายในที ดี
กลุ่มบริษท
ั ได ้กําหนดให้มีการพิ จารณาสินเชืออย่างเข ้มงวดทุ กขนตอนรวมทั
ั
งให้ความสําคัญกับคุณภาพของ
สินเชือโดยการตรวจสอบข ้อมูลของลูกค ้า กล่าวคือบริษท
ั ได ้พัฒนาระบบฐานข ้อมู ลของลูกค ้ามากกว่า 500,000 รายการ
นอกจากนันยังเป็ นสมาชิกของบริษท
ั ข ้อมู ลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และ สมาคมเช่าซือรถจักรยานยนต ์แห่งประเทศไทย ทํ า
ให้บริษท
ั สามารถกลันกรองคุณภาพลูกหนี ได ้อย่างมีประสิทธิภาพด ้วยการตรวจสอบประวัติการชําระหนี จากฐานข ้อมู ลทัง
สามแหล่ง โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษท
ั มี สินเชือที ไม่ ก่อให้เกิดรายได ้เป็ นจํานวน 632.60 ล ้านบาทคิ ด
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เป็ นร ้อยละ 8.70 ของสินเชือทังหมด โดยเมื อเปรียบเทียบกับสินเชือที ไม่ ก่อให้เกิดรายได ้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
ซึงเท่ ากับร ้อยละ 8.65 ของสินเชือทังหมด พบว่าอัตราส่วนสินเชือทีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ต่อสินเชือรวมเพิ มขึนเพี ยงเล็กน้อย
ในอัตราร ้อยละ 0.58 ในขณะที บริษท
ั มี การตังค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เท่ ากับ
560.31 ล ้านบาท และ 390.69 ล ้านบาท ตามลําดับหรือคิดเป็ นอัตราส่วนค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวมเท่ ากับ
8.43 และ 7.94 ตามลําดับ โดยอัตราส่วนค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวมเพิ มขึนจากปริ มาณลู กหนี ค า้ งชําระมี
จํานวนเพิมขึนตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื องในช่วงที ผ่านมา และจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมื อง ซึง
ปั จจุบน
ั สถานการณ์เริมเข ้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยงั ส่งผลต่องบการเงิ นปี 2557

ความเสียงจากผลขาดทุนการขายรถจ ักรยานยนต ์ทียืดคืนมาไม่คม
ุ ้ มู ลหนี
กลุ่มบริษท
ั จะทําการยึดรถคืนเมือลูกค ้าผิ ดนัดชําระค่างวดตามสัญญาที ตกลงกันไว ้และจะถูกนํ ามาขายทอดตลาด
โดยวิธก
ี ารประมูลให้แก่ผูจ้ ําหน่ ายรถจักรยานยนต ์มื อสองซึงดําเนิ นกิจการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
รวมถึงบุคคลผู ้สนใจอืน ทังนี มู ลหนี คงค ้างของลูกหนี แต่ละราย โดยทัวไปจะสูงกว่ามู ลค่ารถยึดที จําหน่ ายได ้ ดังนันหากไม่
สามารถเรียกร ้องส่วนต่างทีรายได ้จากการจําหน่ ายไม่ ครอบคลุมจากลูกหนี หรือผู ค
้ าประกัน
ํ
บริษท
ั จะมีผลขาดทุนจากการ
จําหน่ ายรถยึดคืน อย่างไรก็ดีเพือป้ องกันความเสียงดังกล่าว บริษท
ั จัดให้มีมาตรการและระบบที รัดกุมในการพิ จารณาอนุ มต
ั ิ
การให้สินเชือตังแต่เริมต ้นโดยการใช ้ฐานข ้อมู ลลูกค ้าของบริษท
ั
ข ้อมู ลเครดิตแห่งชาติ จํากัด และ สมาคมเช่าซือ
รถจักรยานยนต ์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคุณภาพผู ้ขอสินเชือก่อนการปล่อยให้กู ้ยืม รวมถึงการทีบริษท
ั ได ้พัฒนา
บริการเรียกเก็บหลังการอนุ มต
ั ิให้สน
ิ เชือเพือป้ องกันปริมาณรถยึดทีอาจเพิ มขึนจากการขยายธุรกิจของบริษท
ั

ความเสียงจากการทีผูถ
้ ือหุน
้ รายใหญ่มีอิทธิพลต่อการบริหารจ ัดการ
ผู ถ
้ ือหุนราย
้
ใหญ่ของบริษท
ั ได ้แก่ บริษท
ั เอ.พี .เอฟโฮลดิงส ์ จํากัด และผู ถ
้ อื หุนที
้ จัดเป็ นกลุม
่ เดียวกันได ้แก่
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (“ผู ถ
้ อื หุนกลุ
้ ม
่ APF”) บริษท
ั ถือหุน้ ณ วันที 30 ธันวาคม 2557 รวมเป็ นจํานวน
หุน้
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษท
ั ร ้อยละ
44.51
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล ้ว
483,295,235
1,085,769,632 หุน้ ซึงเป็ นสัดส่วนใกล ้เคียงกับครึงหนึ งของจํานวนหุน
้ ทังหมด จึงอาจทําให้กลุม
่ บริษท
ั เอ.พี .เอฟ.สามารถ
ควบคุมมติผู ้ถือหุนรวมถึ
้
งเรืองที กฎหมายกําหนดว่าจะต ้องใช ้มติอย่างน้อยเกินกว่ากึงหนึ งในที ประชุมผู ้ถือหุนได
้ ้

ความเสียงด้านการแข่งขน
ั และคู ่แข่งขน
ั รายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเชือเช่าซือ
รถจ ักรยานยนต ์
ธุรกิจการให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์เป็ นธุรกิจที ไม่ ต ้องมี การลงทุ นในเครืองมื อและอุ ปกรณ์สํ าหรับการ
ดําเนิ นงานเป็ นจํานวนมาก บริษท
ั เพี ยงจัดหาแหล่งเงิ นทุ นสําหรับการปล่อยสินเชือเท่ านัน จึงเป็ นการง่ ายที คู่แข่งข ันราย
ใหม่ จะเข ้ามาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปั จจัยแห่งความสําเร็จไม่ ใช่เพียงแค่แหล่งเงิ นทุ นเท่ านัน แต่ยงั ต ้องอาศัยความ
เชียวชาญในอีกหลายด ้าน เช่น การประเมิ นคุณภาพสินเชือ และการติดตามการชําระค่างวด เป็ นต ้น ซึงมี คู่แข่งจํานวน
ไม่ นอ้ ยที ต ้องออกจากอุตสาหกรรมเนื องจากขาดคุณสมบัติดงั กล่าว
การใช ้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์นัน ผู จ้ าํ หน่ ายรถจักรยานยนต ์ (Dealers) มี สว่ นสําคัญในการ
แนะนํ าลูกค ้าที ขอสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์เพือเลือกผู ใ้ ห้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ ดังนันบริษท
ั จึงมีความ
เสียงที เกิดจากการทีผู จ้ ําหน่ ายรถจักรยานยนต ์ไม่แนะนํ าลูกค ้าให้มาใช ้บริการการให้สน
ิ เชือของบริษท
ั
การดําเนิ นธุรกิจของบริษท
ั จึงต ้องมี ระบบการตรวจสอบข ้อมู ล เพื อการให้สินเชือที รวดเร็ว ประกอบไปด ้วยระบบ
สารสนเทศทีครอบคลุมการดําเนิ นงานของบริษท
ั และบุคลากรทีมีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความชํานาญ
เฉพาะด ้าน ทํ าให้บริษท
ั สามารถดําเนิ นการอนุ มต
ั ิสินเชือได ้อย่างรวดเร็ว นับเป็ นการสร ้างความพอใจให้แก่ผูจ้ ําหน่ าย
รถจักรยานยนต ์เป็ นอย่างมาก นอกจากนี ด ้วยระบบสารสนเทศที บริษท
ั ได ้พัฒนาขึนเองเพื อให้สอดคล ้องเหมาะสมกับธุรกิจ
และความชํานาญเฉพาะของบุคลากร บริษท
ั สามารถให้บริการลูกค ้าและร ้านค ้า ด ้านการตรวจสอบยอดปิ ดบัญชีได ้ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว
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ข้อมู ลทวั ไปและข้อมู ลสําค ัญอืน
ข้อมูลทวั ไป
ชือบริษท
ั
ที ตังสํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที
โทรศัพท ์
โทรสาร
Home Page
E-mail
ทุนจดทะเบียน
หุนที
้ ออกและชําระแล ้ว

: บริษท
ั กรุปลี
๊ สจํากัด (มหาชน) (“บริษท
ั ฯ”)
: 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิ มิตรใต ้
แขวงลาดยาวเขตจตุจก
ั รกรุงเทพมหานคร 10900
: ให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์
: 0107537000327 (เดิมเลขทีบมจ.279)
: 0-2580-7555
: 0-2954-2902-3
: www.grouplease.co.th
: glpcl@grouplease.co.th
: 720,926,136 บาท แบ่งเป็ น หุนสามั
้
ญจํานวน 1,441,852,272 หุน้
มู ลค่าที ตราไว ้หุนละ
้ 0.50 บาท
: 545,384,816 บาท แบ่งเป็ น หุนสามั
้
ญ จํานวน 1,090,769,632หุน้

นิ ติบุคคลทีบริษท
ั ฯถือหุน
้ ตังแต่รอ
้ ยละ 10 ขึนไปของจํานวนหุน
้ ทีจําหน่ ายได้แล้วทงหมด
ั
1.

ชือบริษท
ั
สถานทีตัง
ประเภทธุรกิจ
จํานวนและชนิ ดของหุน้

: Group Lease Holdings Pte. Ltd.
: 80 Raffles Place #32-01, UOB Plaza, Singapore (048624)
: ธุรกิจที ปรึกษาด ้านการเงิน และจัดการเงิ นลงทุ นอืน
: หุนสามั
้
ญ จํานวน 17,684,318 หุน้ เท่ ากับ 17,694,218 เหรียญสิงคโปร ์

2.

ชือบริษท
ั
สถานทีตัง

:GL Finance Plc. (ถือหุนโดย
้
Group Lease Holdings Pte. Ltd.)
: 270-274 Kampuchea Krom Blvd, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia
: ให้บริการสินเชือเช่าซือ
: 023 990 330
: 023 990 327
: หุนสามั
้
ญจํานวน 31,500 หุน้ เท่ ากับ 6,300,000 เหรียญ สรอ.

ประเภทธุรกิจ
โทรศัพท ์
โทรสาร
จํานวนและชนิ ดของหุน้
3.

ชือบริษท
ั
สถานทีตัง
ประเภทธุรกิจ
ทะเบียนเลขที
โทรศัพท ์
โทรสาร
ทุนจดทะเบียน
หุนที
้ ออกและชําระแล ้ว

: บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด
: 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิ มิตรใต ้แขวงลาดยาวเขตจตุจก
ั รกรุงเทพมหานคร 10900
: ให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์
: 0105521022758 (เดิมเลขที2277/2521)
: 0-2580-7555
: 0-2954-2902-3
: 565,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุนสามั
้
ญจํานวน 5,650,000หุน้
มู ลค่าที ตราไว ้หุนละ
้ 100 บาท
: 565,000,000 บาท แบ่งเป็ น หุนสามั
้
ญจํานวน 5,650,000 หุน้
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บุคคลอ้างอิงอืนๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย ์

: บริษท
ั ศูนย ์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทยชนั 4,6-7
ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 0-2229-2800 หรือ 0-2654-5599โทรสาร. 0-2359-1259
Call center : 0-2229-2888
Website :http://www.tsd.co.th

ผู ส้ อบบัญชี

: นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู ส้ อบบัญชีร ับอนุ ญาต เลขทะเบียน 3516
บริษท
ั สํานักงาน เอินส ์ทแอนด ์ ยัง จํากัด
เลขที 193/ 136-137 ชนั 33 อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท ์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192
Email Address :ernstyoung.thailand@th.ey.com

ที ปรึกษาทางกฎหมาย

: นายกัปตัน จีระเศรษฐ
63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิ มิตรใต ้
แขวงลาดยาวเขตจตุจก
ั รกรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3
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ผู ถ
้ ือหุน
้
รายชือผู ถ
้ อื หุนใหญ่
้
ณ วันที 30 ธันวาคม 2557 มี ด ังนี
รายชือผู ถ
้ อ
ื หุน
้

จํานวนหุนที
้ ถือ (หุน)
้

คิดเป็ นสัดส่วน (ร้อยละ)

กลุ่มบริษท
ั เอ.พี .เอฟ.ได ้แก่
Engine Holdings Asia Pte.Ltd.1
บริษท
ั เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส ์ จํากัด 2

324,384,044
158,911,191

29.88
14.64

SIX SIS LTD.

185,745,642

17.1

บริษท
ั ไทยเอ็นวีดอี าร ์ จํากัด

61,291,417

5.65

นายสุทธิพงษ ์ เวศย ์วรุตม ์

61,202,700

5.64

นายประยงค ์ วนิ ชสุวรรณ
ศูนย ์รับฝากหลักทรัพย ์ (ประเทศไทย) จํากัด
เพื อผู ้ฝาก

39,432,900
32,656,729

3.63
3.01

นายราเชน กฤษราลัมณ์

21,931,100

2.02

KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A.

14,134,473

1.30

9,103,703
6,000,000

0.84
0.55

914,793,899

84.25

นายสมพงษ ์ ศิลป์ สมบูรณ์
นายวิศต
ู ย ์ ฟู เฟื องมงคลกิจ
รวม
หมายเหตุ:

1

Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผูถ้ อื หุ ้นคือ บริษท
ั Wedge Holdings Co.,Ltd. ซึงเป็ นบริษท
ั จด
ทะเบียนในประเทศญีปุ่ น ถือหุ ้นจํานวน 58 ล ้านหุ ้น (หรือคิดเป็ น 100%ของหุ ้นทีจําหน่ ายได ้แล ้วทังหมด)
2
บริษท
ั เอ.พี.เอฟโฮลดิงส ์ จํากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผูถ้ อื หุ ้น คือ บริษท
ั ซันวา เวิลด ์ เซอร ์วิส จํากัด ประกอบธุรกิจที
ปรึกษาบัญชี ซึงถือหุ ้น จํานวน 27 ล ้านหุ ้น (หรือคิดเป็ น 49% ของหุ ้นทีจําหน่ ายได ้แล ้วทังหมด) และ บริษท
ั เอ.พี.เอฟแคปิ ตอล
ประเทศไทย จํากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน ถือหุ ้น จํานวน 12 ล ้านหุ ้น (หรือคิดเป็ น 21.71% ของหุ ้นทีจําหน่ ายได ้แล ้วทังหมด)
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การออกหล ักทรัพย ์อืน
1.

ประเภท :

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหุนสามั
้
ญ ของ บริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน)
ครังที 6 (GL-W2)
อายุ :
2 ปี นับแต่ว ันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือ วันที 1 พ.ย. 2555
จํานวนทีออก :
22,775,694 หน่ วย
จํานวนหุนที
้ ออกเพือรองรับการใช ้สิทธิ :
22,990,927หุน้ (ก่อนการปรับสิทธิ)
อัตราการใช ้สิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุนสามั
้
ญ 11.8360 หุน้
(หลังจากปรับอัตราการใช ้สิทธิเนื องจากการจ่ายหุนปั
้ นผล
และการเปลียนแปลงมู ลค่าที ตราไว ้ของหุนแล
้ ้ว)
ราคาการใช ้สิทธิ :
หุนละ
้ 2.95708 บาท (หลังจากปรับอัตราการใช ้สิทธิ เนื องจากการจ่ายหุนปั
้ นผล
และการเปลียนแปลงมู ลค่าที ตราไว ้ของหุนแล
้ ้ว)
จํานวนทียังไม่ได ้ใช ้สิทธิ : 226,218 หน่ วย
วันครบอายุ :
วันที 31 ตุลาคม 2557

2.

ประเภท :

ใบสําคัญแสดงสิทธิในการซือหุนสามั
้
ญ ของ บริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน)
ครังที 7(GL-W3)
อายุ :
ไม่ เกิน 2 ปี นับแต่ว ันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ คือวันที 2 ธ.ค.2556
จํานวนทีออก :
332,783,154 หน่ วย
จํานวนหุนที
้ ออกเพือรองรับการใช ้สิทธิ :
341,568,986 หุน้
อัตราการใช ้สิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยต่อหุนสามั
้
ญ 1 หุน
้
ราคาการใช ้สิทธิ :
หุนละ
้
10.00 บาท
จํานวนทียังไม่ได ้ใช ้สิทธิ : 332,783,154 หุน้
วันครบอายุ :
วันที 30 พฤศจิกายน 2558

3.

ประเภท :

ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน
้ สามัญของบริษท
ั ครังที 5 เพือจัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงาน-ESOP ครังที 4 (GL-WD)
อายุ :
3 ปี นับแต่ว ันทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
จํานวนทีออก :
1,000,000 หน่ วย
จํานวนหุนที
้ ออกเพือรองรับการใช ้สิทธิ :
1,000,000 หุน้ (ก่อนการปรับสิทธิ)
อัตราการใช ้สิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วยใช ้สิทธิซอหุ
ื นสามั
้
ญของบริษท
ั ได ้ 11.8360 หุน้
ราคาการใช ้สิทธิ :
หุนละ
้
1.65766 บาท
จํานวนทียังไม่ได ้ใช ้สิทธิ : 1,000,000 หน่ วย (ใช ้สิทธิครังเดียวในวันครบอายุ)
วันครบอายุ :
วันที 14 พฤษภาคม 2558

4.

ประเภท :
ชือ :
จํานวนเงิน :
อายุ :
อัตราดอกเบีย :
วันทีออกหุนกู
้ ้:
วันครบกําหนดไถ่ถอน :

หุนกู
้ ้ชนิ ดระบุชอผู
ื ถ
้ อื ไม่ ด ้อยสิทธิ มี ประกันบางส่วน และมีผู ้แทนผู ถ
้ อื หุนกู
้ ้
หุนกู
้ ้มี ประกันบางส่วนของบริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน)
ครังที1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560
500,000,000 บาท
3 ปี นับจากวันที ออกหุนกู
้ ้
27 สิงหาคม 2557 ถึง 29 กันยายน 2557 4.17% ต่อปี
30 กันยายน 2557 จนครบกําหนดไถ่ถอน 4.55% ต่อปี
27 กุมภาพันธ ์ 2557
27 กุมภาพันธ ์ 2560
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นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษท
ั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ นอ้ ยกว่าร ้อยละ 40 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได ้และเงินสํารองต่างๆ
ตามกฎหมาย
ปั จจัยทีใช ้พิ จารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลเช่น ผลการดําเนิ นงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษท
ั
การขยายธุรกิจของบริษท
ั และปั จจัยอืนๆที เกียวข ้องในการบริหารงานของบริษท
ั
โดยการจ่ายเงินปันผลข ้างต ้นจะต ้องได ้รับ
อนุ มต
ั ิจากทีประชุมผู ถ
้ อื หุน้ เว ้นแต่จะเป็ นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึงได ้รับอนุ มต
ั ิจากคณะกรรมการบริษท
ั แล ้วโดยให้
แจ้งแก่ทีประชุมผู ถ
้ อื หุนคราวต่
้
อไปเพือทราบ
ส่วนบริษท
ั ย่อยของบริษท
ั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ นอ้ ยกว่าร ้อยละ 70 ของกําไรสุทธิ
ข ้อมู ลการจ่ายเงินปันผลย ้อนหลังของบริษท
ั เป็ นดังนี

ปี
อัตรากําไรสุทธิตอ่ หุน้
อัตราเงินปันผลต่อหุน้
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ(%)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
0.14
0.27
N/A
0.17
N/A
64.52

2555
0.43
0.31
69.79

2554
3.65
2.51
68.85

2553
4.67
3.25
69.65

**ปี 2555 และ 2556 หลังการเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญเป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
**ปี 2553 ถึง 2554 ก่อนการเปลียนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญ มูลค่าหุ ้นละ 5.00 บาท
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โครงสร ้างการจ ัดการ

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการบริหาร
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

หน่วยงานธุรกิจประเทศไทย

หน่วยงานควบคุมการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ

ผู้จัดการทั่วไป - การตลาด

ฝ่ายการตลาด-ส่วนกลาง
การตลาด - กรุงเทพฯ

ผู้จัดการทั่วไป - ปฏิบัติการ
ฝ่ายสินเชื่อ

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตลาด - ธนบุรี

ฝ่ายการตลาด - ต่างจังหวัด

ฝ่ายปฏิบัติการและประมูล

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้จัดการทั่วไป - บริหารหนี้

ฝ่ายติดตามหนี้ทาง
โทรศัพท์

ฝ่ายติดตามหนี้
ภาคสนาม

ฝ่ายบัญชี
ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายยึดทรัพย์สิน

ฝ่ายติดตามหนี้สาขา

ฝ่ายบริหารสาขา
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คณะกรรมการบริษท
ั
โครงสร ้างคณะกรรมการ

่ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษท
ั ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 10 คน แบ่งเป็ น กรรมการทีเป็
่ ใช่ผู ้บริหารจานวน 5 คน โดยมีกรรมการอิสระ ทีท
่ าหน้าทีกรรมการตรวจสอบ
่
ผู ้บริหารจานวน 5 คน และทีไม่
จานวน 4 คน
่
้
ซึงเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ ทาให ้โครงสร ้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษท
ั ฯ มีการตรวจสอบ
่
และถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการของบริษท
ั ฯ ประกอบด ้วยกรรมการทีมีคณ
ุ สมบัตห
ิ ลากหลาย ทัง้ ในด ้าน
่ นประโยชน์กบ
ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด ้านทีเป็
ั บริษท
ั ฯ ได ้แก่ ด ้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และมี
่ นกรรมการทีเป็
่ นผู ้บริหาร และกรรมการทีเป็
่ นอิสระอย่างละ 1 คน ทีมี
่ ประสบการณ์โดยตรงใน
กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึงเป็
่ าซือ้ ซึงเป็
่ นธุรกิจหลักของบริษท
ธุรกิจสินเชือเช่
ั ฯ
่
้
รายชือคณะกรรมการ
ตาแหน่ งและวาระการดารงตาแหน่ ง รวมทังการเข
้าร่วมประชุม ในปี 2557 เป็ นดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการ
่
รายชือกรรมการ

ตาแหน่ ง / วาระการดารงตาแหน่ ง

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
2.นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

1

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
4.นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
2
5.นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
6. นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
3

7.พลเอกสืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
8.นายโศณิ ต พิชญางกูร

9.ดร. พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช
10.นายกฤษณ์ พันธ ์รตั นมาลา
สาเหตุการขาดประชุม:

่ หาร /
ประธานกรรมการ และประธานเจ ้าหน้าทีบริ
2555 – 2558
กรรมการ และประธานเจ ้าหน้าทีธุ่ รกิจต่างประเทศ
/2556 – 2559
กรรมการ /2557 – 2560
่ บต
กรรมการ และประธานเจ ้าหน้าทีปฏิ
ั ก
ิ าร /
2556 – 2558
กรรมการและกรรมการบริหาร /2556 – 2559
่
กรรมการ และประธานเจ ้าหน้าทีการเงิ
น/
2555 – 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
2556 – 2558
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
2557 – 2560
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
2557 – 2559
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
2557 – 2559

จานวนครง้ั
การประชุม
18

้ั เข้
่ า
จานวนครงที
ร่วมประชุม
18

18

10

18
18

18
18

18
18

16
18

18

17

18

18

18

18

18

18

่ นประชุม หรือ เรียกประชุมพิเศษ
ขาดประชุมรวม 8 ครง้ั เนื่ องจาก ติดภารกิจต่างประเทศ และมีการเลือนวั
ขาดประชุมรวม 2 ครงั้ เนื่ องจาก ติดภารกิจต่างประเทศ
3
ขาดประชุมรวม 1 ครงั้ เนื่ องจากติดภารกิจสาคัญเร่งด่วน

1

2
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วาระการดารงตาแหน่ ง

่ ารง
มีการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอย่างช ัดเจนในข ้อบังคับของบริษท
ั โดยใหก้ รรมการทีด
่ ดจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังคณะ
้
่ ดกับ 1 ใน 3 โดยปัจจุบน
ตาแหน่ งนานทีสุ
หรือจานวนใกลเ้ คียงทีสุ
ั สาหรบั
่
่
่
้
บริษท
ั ฯ คือ 4 คน ในแต่ละปี ทีจะต ้องออกตามวาระแต่ก็สามารถได ้ร ับการเสนอชือเพือเลือกตังกลับเข ้ามาดารงตาแหน่ งเดิม
่
ไดใ้ หม่โดยทีประชุ
มสามัญผูถ้ อ
ื หุน้ ประจาปี สาหรบั คณะกรรมการตรวจสอบใหม้ ีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี โดย
่
สามารถต่ออายุไดเ้ ช่นกัน โดยปัจจุบน
ั บริษท
ั ฯ ยังไม่มีการพิจารณากาหนดจานวนวาระทีกรรมการอิ
สระจะดารงตาแหน่ ง
่
ติดต่อกันได ้นานทีสุด

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษท
ั กาหนดไว ้ตามข ้อกาหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทร ัพย ์ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี ้
่ สท
้

ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ ้นทีมี
ิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
ษท
ั บริษท
ั ใหญ่(1) บริษท
ั ย่อย (2) บริษท
ั
(3)
(4)
่
่ อโดยผู ้เกียวข
่
ร่วม หรือนิ ตบ
ิ ุคคลทีอาจมี
ความขัดแย ้ง โดยให ้นับรวมหุ ้นทีถื
้องด ้วย
่
่
่

ไม่เป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ ้าง /พนักงาน /ทีปรึกษาทีได ้เงินเดือนประจาหรือผู ้มีอานาจ
่
ควบคุมของบริษท
ั บริษท
ั ใหญ่บริษท
ั ย่อย บริษท
ั ร่วม บริษท
ั ย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิ ติบุคคลทีอาจมี
้
ความขัดแย ้ง (ปัจจุบน
ั และช่วง 2 ปี ก่อนได ้ร ับการแต่งตัง)
่ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน้
่ อง

ไม่มีความสัมพันธ ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะทีเป็
้
่
และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร กับผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดร้ บั
่ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษท
การเสนอชือเป็
ั หรือบริษท
ั ย่อย
่

ไม่ มีความสัมพันธ ์ทางธุรกิจกับบริษท
ั บริษท
ั ใหญ่ บริษท
ั ย่อยบริษท
ั ร่วม หรือนิ ติบุคคลทีอาจมี
ความ
่
่
่ าให ้
ขัดแย ้ง ในลักษณะทีอาจเป็
นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลก
ั ษณะอืนใดที
ท
่ บการดาเนิ นงานของบริษท
ไม่สามารถให ้ความเห็นได ้อย่างอิสระเกียวกั
ั
่ อหุ ้นของ บมจ. กรุ ๊ปลีส เกินกว่าร ้อยละ 50 (2) บริษท
หมายเหตุ (1) บริษท
ั ใหญ่ หมายถึง บริษท
ั ทีถื
ั ย่อย หมายถึง บริษท
ั ที่ บมจ. กรุ ๊ปลีส ถือ
้ ร ้อยละ 20 แต่ไม่เกินร ้อยละ 50(4) นิ ตบ
่
หุ ้นเกินกว่าร ้อยละ 50 (3) บริษท
ั ร่วม หมายถึงบริษท
ั ที่ บมจ. กรุ ๊ปลีสถือหุ ้นตังแต่
ิ ุคคลทีอาจมี
ความ
ขัดแย ้ง หมายรวมถึง ผู ้ถือหุ ้นในบริษท
ั มากกว่าร ้อยละ 10

กรรมการอิสระทัง้
4
ท่านของบริษท
ั มีคุณสมบัตต
ิ ามประกาศว่าด ้วยคุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระและดารง
้
้
่
่
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบด ้วย ทังนี เพือให ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดเกียวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ที่
กลต.ก.(ว) 32/2551 ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทร ัพย ์และตลาดหลักทร ัพย ์ ณ วันที่ 5 มิถน
ุ ายน 2551)

่
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษท
ั จดทะเบียนอืน

่ ซึงกรรมการแต่
่
คณะกรรมการไม่ ไดม้ ีการกาหนดจานวนบริษท
ั จดทะเบียนอืน
ละท่านจะสามารถดารงตาแหน่ ง
่
่
้
่
กรรมการได ้ เนื องจาก กรรมการหลายท่านไดด้ ารงตาแหน่ งในบริษท
ั อืนเหล่านัน ก่อนทีจะเข ้ามาเป็ นกรรมการของบริษท
ั ฯ
่
่
่
โดยปัจจุบน
ั ไม่มก
ี รรมการทีดารงตาแหน่ งในบริษท
ั จดทะเบียนอืนเกิน 5 แห่งอย่างไรก็ตาม บริษท
ั ฯได ้กากับดูแลเรืองการอุทศ
ิ
่ ผ่
่ านมากรรมการทุกท่านไดอ้ ุทศ
เวลาใหก้ บ
ั บริษท
ั ฯ เป็ นสาคัญ ซึงที
ิ เวลาใหก้ บ
ั บริษท
ั ฯ อย่างเต็ มที่ โดยอาจสามารถดูได ้
จากสถิตก
ิ ารเข ้าประชุม
สาหร ับผู ้บริหารระดับสูงนั้น ทุกท่านต ้องปฏิบต
ั งิ านประจาอยู่ทบริ
ี่ ษท
ั จึงไม่สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษท
ั
่
อืนได ้ ยกเว ้นการเป็ นกรรมการของบริษท
ั ย่อยหรือบริษท
ั ในกลุ่มเดียวกัน
่
่ ทีไม่
่ ใช่บริษท
จานวนบริษท
ั จดทะเบียนทีกรรมการแต่
ละท่านดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษท
ั จดทะเบียนอืน
ั ย่อย
สาหร ับปี 2557 เป็ นดังนี ้
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่
รายชือกรรมการ
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
พล.อ. สืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
นายโศณิ ตพิชญางกูร
ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช
นายกฤษณ์ พันธ ์ร ัตนมาลา

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จานวนบริษท
ั จดทะเบียน
่ ารงตาแหน่ งกรรมการ
ทีด
2
1
2

่ หาร (ผู บ
ตาแหน่ งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบริ
้ ริหารสู งสุดขององค ์กร)
ในปี 2555 บริษท
ั ฯ ได ้มีการปร ับปรุงโครงสร ้างการบริหารงานในองค ์กร โดยให ้ประธานกรรมการดารงตาแหน่ ง
่ หารอีกตาแหน่ งหนึ่ง และโดยทีประธานกรรมการเป็
่
่
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
นตัวแทนจากผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ดังนั้น จึงมันใจได
้ถึง
่
ความทุม
่ เทในการบริหารธุรกิจให ้เกิดผลกาไรต่อบริษท
ั ฯ
อย่างไรก็ตามบริษท
ั ฯได ้มีการแบ่งแยกอานาจหน้าทีของ
้
่
่
คณะกรรมการและผู ้บริหารไว ้อย่างช ัดเจน อีกทังยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึงเป็ นกรรมการอิสระทาหน้าทีในการถ่
วงดุล
และตรวจสอบการบริหารงาน

่
อานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริ
ษท
ั
่
คณะกรรมการมีอานาจหน้าทีในการจั
ดการบริษท
ั ให ้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค ์ และข ้อบังคับของบริษท
ั
่
่
่ ตย ์สุจริตและระมัดระวังร ักษาผลประโยชน์ของบริษท
ตลอดจนมติของทีประชุ
มผู ้ถือหุ ้นทีชอบด
้วยกฎหมายด ้วยความซือสั
ั
่
่
้
โดยสรุปอานาจหน้าทีทีสาคัญได ้ ดังนี
1.

่ าเสนอโดยฝ่ าย
กาหนดแนวทาง นโยบาย กลยุทธ ์การดาเนิ นธุรกิจของบริษท
ั ฯ อนุ มต
ั แิ ผนธุรกิจ งบประมาณทีน
่
จัดการ และควบคุมกากับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู ้บริหารให ้เป็ นไปตามนโยบายและเป้ าหมายทีวาง
่ งต่อไปนี ที
้ คณะกรรมการต
่
่
ไว ้ เว ้นแต่ในเรืองดั
้องได ้ร ับมติอนุ มต
ั จิ ากทีประชุ
มผู ้ถือหุ ้นก่อนการดาเนิ นการอันได ้แก่
่
่
่
่ นการลดทุนการขายหรือโอน
เรืองทีกฎหมายกาหนดใหต้ อ้ งไดร้ บั มติอนุ มต
ั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน
้ เช่นการเพิมทุ
้
่ าคัญให ้แก่บุคคลอืนหรื
่
้ อรบั โอนกิจการของบริษท
่
กิจการของบริษท
ั ทังหมดหรื
อบางส่วนทีส
อการซือหรื
ั อืนมาเป็
น
ของบริษท
ั การแก ้ไขหนังสือบริคณห ์สนธิหรือข ้อบังคับเป็ นต ้น

2.

้ ดรอบระยะเวลาบัญชีของ
จัดใหม้ ีการประชุมผูถ้ อ
ื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วน
ั สินสุ
้ ้ความเห็น เพือน
่ าเสนอให ้ทีประชุ
่
บริษท
ั และพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆพร ้อมทังให
มผูถ้ อ
ื หุน้ พิจารณาอนุ มต
ั ิ อาทิ
้
เช่น การจ่ายเงินปันผล ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแต่งตัง กรรมการ เป็ นต ้น

3.

่ าคัญของบริษท
้ นลงทุนในบริษท
อนุ มต
ั ก
ิ ารลงทุนทีส
ั ฯ รวมทังเงิ
ั ย่อย

4.

อนุ มัตินโยบายการก ากับดู แลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบต่ าง ๆ ที่ผ่ านการ
่
กลันกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ ายจัดการ และติดตามให ้มีการปฏิบต
ั ต
ิ าม

5.

จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครง้ั
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6.

้ ดรอบระยะเวลาบัญชีของ
จัดใหม้ ีการทางบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็จของบริษท
ั ณ วันสินสุ
่ ้สอบบัญชีตรวจสอบแล ้วและนาเสนอต่อทีประชุ
่
่ จารณาอนุ มต
บริษท
ั ซึงผู
มผู ้ถือหุ ้นเพือพิ
ั ิ

7.

่
อนุ มต
ั ก
ิ ารแต่งตัง้ หรือมอบอานาจให ้ผู ้บริหาร หรือบุคคลอืนใดให
ด้ าเนิ นกิจการของบริษท
ั ภายใตก้ ารควบคุมของ
่
่
คณะกรรมการหรืออาจมอบอานาจเพือให ้บุคคลดังกล่าวมีอานาจตามทีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
่
คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลียนแปลงหรื
อแก ้ไขอานาจดังกล่าวไดใ้ นกรณี
่
่
่
่
่
ทีคณะกรรมการบริษัทได ม้ อบอ านาจให ผ
้ ูบ
้ ริหารหรือบุ คคลอืนทาหน้าทีแทนในเรืองเกี
ยวกั
บการด าเนิ นงาน
่
่ กรรมการอิสระหรือ
ตามปกติธรุ กิจการมอบอานาจดังกล่าวต ้องเป็ นไปตามมติของทีประชุ
มคณะกรรมการบริษท
ั ทีมี
่ นกรรมการตรวจสอบเข ้าร่วมประชุมและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการทีเป็
่ นกรรมการตรวจสอบ
กรรมการทีเป็
คัดค ้านการมอบอานาจนั้นต ้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให ้ช ัดเจน

8.

่
่ าคัญของบริษท
่ ้เป็ นไปด ้วยความถูกต ้อง
อนุ มต
ั ก
ิ ารทารายการเกียวโยง
หรือ ซือ้ ขาย หรือโอนทร ัพย ์สินทีส
ั ฯ เพือให
่
โปร่งใส และมีการรายงานทีถูกต ้องตามพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรพ
ั ย ์และตลาดหลักทรพ
ั ย ์ ตลอดจนกฎระเบียบของ
่
่
ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวข ้อง

9.

พิจารณาและอนุ ม ต
ั ิโครงสร ้างการบริหารงาน การแต่ งตัง้ หรือเลิกจ า้ ง พนั กงานระดับสูง ไดแ้ ก่ ระดับประธาน
่
เจ ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู ้จัดการ จนถึงระดับผู ้จัดการทัวไป

10.

อนุ มัติ การจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่ อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาท หน้าที่ ของ
่
้
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนการเปลียนแปลงในองค
์ประกอบ การต่ออายุคณะกรรมการชุดย่อย รวมทังการ
่
่ นัยสาคัญต่อการปฏิบต
เปลียนแปลงที
มี
ั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย

11.

ติดตามผลการดาเนิ นงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่ อง

12.

้ ดจ ้าง สินทร ัพย ์ถาวร การซ่อมบารุง ในวงเงินเกิน 500,000 บาทขึนไป
้
อนุ มต
ั ก
ิ ารจัดซือจั

13.

กรรมการจะตอ้ งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษท
ั หรือเข ้าเป็ น
หุน
้ ส่วนในหา้ งหุน
้ ส่วนสามัญหรือเป็ นหุน
้ ส่วนไม่ จ ากัดความรบั ผิดในหา้ งหุน
้ ส่วนจากัดหรือเป็ นกรรมการของ
่ ประกอบกิ
่
บริษท
ั เอกชนหรือบริษท
ั อืนที
จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษท
ั ไม่
่
่
่
่
่
้
ว่าจะทาเพือประโยชน์ตนหรือเพือประโยชน์ผู ้อืนเว ้นแต่จะได ้แจ ้งให ้ทีประชุมผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง

14.

่ ษท
กรรมการต ้องแจ ้งใหบ้ ริษท
ั ทราบโดยไม่ชกั ช ้าหากมีส่วนไดเ้ สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ มในสัญญาทีบริ
ั ทาขึน้
่ นหรื
้ อลดลงในบริษท
หรือถือหุ ้นหรือหุ ้นกู ้เพิมขึ
ั

้ การมอบอ
้
่ งกล่าวข ้างต ้นให ้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอานาจทีท
่ าให ้คณะกรรมการ
ทังนี
านาจหน้าทีดั
่
่
หรือผู ้ร ับมอบอานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุ มต
ั ริ ายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความขัดแย ้งมีสว่ นได ้เสียหรือมี
่
่
่
่ นไปตามทีก
่ าหนดตามกฎเกณฑ ์ของ
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดทีขัดแย ้งกับบริษท
ั หรือบริษท
ั ย่อยหรือลักษณะอืนใดที
เป็
่
่
ตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทยซึงการอนุ
มต
ั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อทีประชุ
มคณะกรรมการบริษท
ั และ /
่
่ จารณาและอนุ มต
่ ้อบังคับของบริษท
่ ยวข
่
หรือทีประชุ
มผู ้ถือหุ ้นเพือพิ
ั ริ ายการดังกล่าวตามทีข
ั หรือกฎหมายทีเกี
้องกาหนด

่
อานาจหน้าทีของประธานกรรมการ
1.

ร ับผิดชอบในฐานะผู ้นาของคณะกรรมการบริษท
ั ในการกากับดูแล ติดตาม การบริหารงานของ
่ าหนดไว ้
กรรมการบริหารในแต่ละสายงาน ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค ์ตามแผนงานทีก

2.

่ นประธานในทีประชุ
่
ทาหน้าทีเป็
มคณะกรรมการ และ ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษท
ั

3.

่
้
่
มีหน้าทีในการลงคะแนนเสี
ยงชีขาด
ในกรณี ทที
ี่ ประชุ
มคณะกรรมการบริษท
ั มีเสียงการลงคะแนนเท่ากัน ทัง้
ฝ่ ายสนับสนุ น และคัดค ้าน
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษท
ั ได ้จัดให ้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment) เป็ นประจาทุกปี โดย
่
่
้
มุ่งเน้นการนาผลประเมินไปใช ้ประโยชน์เพือการปร
ับปรุงการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีของคณะกรรมการทั
งคณะ
โดยในเดือนธันวาคม
่
่
ของทุกปี เลขานุ การจะทาการทบทวนแบบสอบถาม
ซึงเป็ นแบบทีได ้ร ับการปร ับปรุงจากหลักเกณฑ ์จากตลาดหลักทร ัพย ์
่
และนาส่ง ให ้แก่กรรมการทุกท่านเพือตอบแบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะประกอบด ้วยหัวข ้อหลัก ๆ 6 ข ้อ ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงสร ้างและคุณสมบัตข
ิ องคณะกรรมการ
่
บทบาทหน้าทีและความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
่
การทาหน้าทีของกรรมการ
ความสัมพันธ ์กับฝ่ ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู ้บริหาร

่
หลังจากได ้ร ับแบบสอบถามกลับคืนมาแล ้ว เลขานุ การจะทาการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให ้ทีประชุ
ม
่ าหร ับผลการประเมิน ประจาปี 2557 ในภาพรวมปรากฏว่า คณะกรรมการมีผลการปฏิบต
คณะกรรมการทราบ ซึงส
ั งิ านอยู่
่ น
ในเกณฑ ์ดี โดยได ้คะแนนเกินกว่าร ้อยละ 80 ในทุกหัวข ้อ นอกจากนั้น คณะกรรมการได ้ร่วมกันเสนอความคิดเห็นทีเป็
่ ้มีประสิทธิภาพมากขึน้ อาทิเช่น กรรมการควรจะได ้ร ับการพัฒนาตนเองอย่าง
ประโยชน์ในการปร ับปรุงการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีให
ต่อเนื่อง โดยการเข ้าร ับการฝึ กอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

การพัฒนากรรมการและผู บ
้ ริหาร

่

การฝึ กอบรม คณะกรรมการ ส่งเสริมและอานวยความสะดวกใหม้ ีการฝึ กอบรมและการใหค้ วามรู ้แก่ผูเ้ กียวข
้องใน
้
ระบบการกากับดูแลกิจการของบริษท
ั ตลอดจนเสริมสร ้างความรู ้ความเข ้าใจในการบริหารงานบริษท
ั ฯ สาหรบั ทังกรรมการ
้ั
กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริหาร เลขานุ การบริษท
ั ตลอดจนพนั กงานของบริษท
ั โดยการฝึ กอบรมมีทงภายในบริ
ษท
ั และโดย
้
สถาบันภายนอกทั้งการสัมมนาฝึ กอบรมที่จัดขึนโดยหน่
วยงานเฉพาะทางวิ ชาชีพ เช่น สภาวิ ชาชีพบัญชี หรือ
่ ากับดูแลบริษท
กรมสรรพากร ตลอดจนหน่ วยงานทีก
ั เช่น ตลาดหลักทรพ
ั ย ์ และกลต. และสมาคมสถาบันกรรมการบริษท
ั
ไทย เป็ นต ้น
่

การเตรียมการสาหร ับกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการได ้จัดเอกสารและข ้อมูลสรุป เพือแนะน
าธุรกิจและแนวทางดาเนิ น
ธุรกิจของบริษัทใหแ้ ก่กรรมการใหม่ ประกอบด ว้ ย รายงานประจาปี ของบริษท
ั ฯ กฎบัตรคณะกรรมการ /คณะกรรมการ
่ ดทาโดย
ตรวจสอบ หนังสือร ับรองบริษท
ั ตลอดจนหนังสือบริคณห ์สนธิ และ ข ้อบังคับของบริษท
ั รวมทัง้ คู่มือกรรมการ ทีจั
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทร ัพย ์และตลาดหลักทร ัพย ์ เป็ นต ้น
่

แผนพัฒนาและสืบทอดงาน ผู ้จัดการทัวไปได
้รายงานให ้ทราบเป็ นประจาถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน ในกรณี ที่
่ ้
ตนไม่สามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีได

โครงการสาหร ับพัฒนาผู ้บริหาร คณะกรรมการไดจ้ ด
ั ใหม้ ีโครงการสาหรบั พัฒนาผูบ้ ริหาร โดยใหผ
้ ูจ้ ด
ั การทั่วไป
่ ได
่ ้ทาไปในระหว่างปี ซึงจะพิ
่
รายงานเป็ นประจาทุกปี ถึงสิงที
จารณาควบคู่กบ
ั แผนสืบทอดงาน
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รายงานการถือหุน
้ ของกรรมการ และคู ส
่ มรส ประจาปี 2557
่
ชือกรรมการ
1. นายมิทซึจโิ คโนชิตะ
2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
4. นายสมชัย ลิมป์ พัฒนสิน
5. นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
6. นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
7. พล.อ.สืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
8. นายโศณิ ต พิชญางกูร
9. นายกฤษณ์ พันธ ์รตั นมาลา
10. ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช

่ อ
จานวนหุ ้นทีถื
มกราคม 2557 ธันวาคม 2557
218,966
-0-0274,150
990,650
194,601
100,000

291,946
-0-0274,150
1,103,099
194,601
150,000

-0-06,000

-0-06,000

่
เปลียนแปลง
ระหว่างปี
+ 72,980
-0-0-0+39,449
-0+50,000
(คู่สมรส)
-0-0-0-

หมายเหตุ
่
เพิมจากการ
ใช ้สิทธิ GL-W2

่
เพิมจากการ
ใช ้สิทธิ GL-W2
คู่สมรสได ้รับมรดก

้ านวน
เป็ นของคู่สมรสทังจ

ผู บ
้ ริหาร

่ ตังแต่
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษท
ั ฯ มีผู ้บริหาร ตามนิ ยามของ ก.ล.ต. จานวน 8 คน รวมถึงผู ้บริหารอืนๆ
้ 8 คน รวมทังสิ
้ น้ 16 คนดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ระดับผู ้จัดการฝ่ ายขึนไป

ลาด ับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

่ บ
รายชือผู
้ ริหาร *
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
นายจร ัส เลียงวิทยาคุณ
นายพรศักดิ ์ อุร ัจฉัทช ัยร ัตน์
นายชุมพล กิตติช ัยสมบัติ
นส.อัจฉรา ช ัยนา
นส. สุพรรษา กัณหาลี
นายกัปตัน จีระเศรษฐ
นายกิตติช ัย มณี นนท ์
นายสมคิด จารุไพบูลย ์พันธ ์
นายศรทัสย ์ กันติวงศ ์
นายชาญช ัย เลิศเจริญค ้า
นายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ ์

ตาแหน่ ง
่
ประธานเจ ้าหน้าทีบริหาร
กรรมการบริหาร
่ ฒนาธุรกิจต่างประเทศ
ประธานเจ ้าหน้าทีพั
ประธานเจ ้าหน้าที่ ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
ประธานเจ ้าหน้าที่ ฝ่ ายการเงิน
่ – ฝ่ ายการตลาด
ผู ้จัดการทัวไป
่ – ฝ่ ายปฏิบต
ผู ้จัดการทัวไป
ั ก
ิ าร
่ – ฝ่ ายบริหารหนี ้
ผู ้จัดการทัวไป
ผู ้จัดการฝ่ ายการเงิน
ผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี
ผู ้จัดการฝ่ ายสินเชือ่
ผู ้จัดการฝ่ ายบริการเรียกเก็บ
ผู ้จัดการฝ่ ายบุคคลและธุรการ
ผู ้จัดการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู ้จัดการฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ ารและประมูล
ผู ้จัดการฝ่ ายตรวจสอบภายใน

่ ้บริหารตามนิ ยามของสานักงาน ก.ล.ต. ลาดับ 9 – 16 ผู ้บริหารอืนๆ
่ ตังแต่
้ ระดับผู ้จัดการฝ่ ายขึนไป
้
* ลาดับที ่ 1 – 8 รายชือผู
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่
่ หาร
อานาจหน้าทีของประธานเจ้
าหน้าทีบริ
1.
2.
3.
4.

ดาเนิ นการและบริหารจัดการการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษท
ั
่ าหนดโดยคณะกรรมการบริษท
ติดตามและดาเนิ นงานให ้เป็ นไปตามแผนงานและนโยบายทีก
ั
่
อนุ มต
ั ก
ิ ารใช ้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจาปี ทีผ่านการอนุ มต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษท
ั
้
่
พิจารณาการว่าจ ้างและบรรจุในตาแหน่ ง การแต่งตังโยกยา้ ย การพน้ จากการเป็ นพนักงานและการเปลียนแปลง
ค่าจ ้างพนักงาน
5. เป็ นผู ้ร ับมอบอานาจบริษท
ั ในการบริหารงานให ้เป็ นไปตามวัตถุประสงค ์ข ้อบังคับข ้อกาหนดคาสัง่
6. ดาเนิ นการตกลงผูกพันในการดาเนิ นธุรกิจปกติของบริษท
ั โดยสามารถพิจารณาอนุ มต
ั ก
ิ ารดาเนิ นงานต่างๆของ
่
่
บริษท
ั ในวงเงินไม่เกินทีกาหนดในอานาจดาเนิ นการของบริษท
ั ซึงผ่านการอนุ มต
ั จิ ากคณะกรรมการบริษท
ั แล ้วมอบ
่
่
่
่
่
่
อานาจหรือมอบหมายให ้บุคคลอืนใดทีประธานเจ ้าหน้าทีบริหารเห็นสมควรทาหน้าทีแทนในเรืองทีจาเป็ นและสมควร
่ หารทังนี
้ การมอบอ
้
โดยใหอ้ ยู่ในดุลพินิจของ ประธานเจา้ หน้าทีบริ
านาจดังกล่าวตอ้ งอยู่ภายใตห้ ลักเกณฑ ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบข ้อบังคับของบริษท
ั

้ การมอบอ
้
่ งกล่าวข ้างต ้นให ้แก่ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
่ หารจะไม่รวมถึงการมอบอานาจทีท
่ าให ้
ทังนี
านาจหน้าทีดั
่ หารหรือผู ้ร ับมอบอานาจจากประธานเจ ้าหน้าทีบริ
่ หารสามารถอนุ มต
่
่
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
ั ริ ายการทีตนหรื
อบุคคลทีอาจมี
่
่ ดแย ้งกับบริษท
่
่ นไป
ความขัดแย ้งมีส่วนได ้เสียหรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดที
ขั
ั หรือบริษท
ั ย่อยหรือลักษณะอืนใดที
เป็
่ าหนดตามกฎเกณฑ ์ของตลาดหลักทร ัพย ์แห่งประเทศไทยซึงการอนุ
่
ตามทีก
มต
ั ริ ายการในลักษณะดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อที่
่
่
่ ้อบังคับของบริษท
ประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และ / หรือทีประชุมผู ้ถือหุ ้นเพือพิจารณาและอนุ มต
ั ริ ายการดังกล่าวตามทีข
ั
่
่
หรือกฎหมายทีเกียวข ้องกาหนด

เลขานุ การบริษท
ั

้ ้ นางสาวศิรเิ พ็ญ พงศ ์ช ัยฤกษ ์ ดารงตาแหน่ งเป็ นเลขานุ การบริษท
้
คณะกรรมการบริษท
ั ฯ ได ้มีมติแต่งตังให
ั ตังแต่
่
่
้
วันที 22 พฤศจิกายน 2554 เลขานุ การบริษท
ั มีหน้าทีและความร ับผิดชอบดังนี
่
หน้าทีความร
ับผิดชอบของเลขานุ การบริษท
ั
่
 ทาหน้าทีในการด
าเนิ นการจัดประชุมคณะกรรมการบริษท
ั และการประชุมผู ้ถือหุ ้น
 จัดทาและเก็บร ักษาทะเบียนกรรมการ
 จัดทาและเก็บร ักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี
ของบริษท
ั
 จัดทาและเก็บร ักษาหนังสือนัดประชุมผู ้ถือหุ ้นและรายงานการประชุมผู ้ถือหุ ้น
่ ความเกียวข
่
 จัดส่งสาเนา / เก็บร ักษา รายงานการมีส่วนได ้เสียของกรรมการและผู ้บริหารหรือบุคคลทีมี
้อง ให ้
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
่
่
่
 จัดทารายงานการเปลียนแปลงการถื
อหลักทร ัพย ์ของกรรมการ และผู ้บริหาร เพือแจ
้งให ้ทีประชุ
มคณะกรรมการ
บริษท
ั ร ับทราบ
่ นผู ้ประสานงานระหว่างบริษท
 ทาหน้าทีเป็
ั กับ หน่ วยงานกากับดูแลภายนอก เช่น ตลาดหลักทร ัพย ์ สานักงาน
คณะกรรมการ กลต. ศูนย ์ร ับฝากหลักทร ัพย ์ ฯลฯ
่
 ดาเนิ นการเรืองการเปิ
ดเผยข ้อมูลของบริษท
ั ผ่านทางระบบอิเลคโทรนิ คของตลาดหลักทร ัพย ์( ELCID)
 เป็ นผู ้ประสานงาน ด ้าน นักลงทุนสัมพันธ ์
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่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตง้ั
ว ันทีได้
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
ประธานกรรมการ และ
่ หาร
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษท
ั )/
7 มีนาคม 2550

อายุ
(ปี )
48

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม
ปริญญาตรี (กฏหมาย)
Osaka University
ประเทศญีปุ่่ น

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)
0.03

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร
่
เป็ นพีชายของ
นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษท
ั จดทะเบียน
2555 – ปัจจุบน
ั

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

้
GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด.(ธุรกิจให้บริการช่าซือ)

2555 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ และประธาน
่ หาร
เจ ้าหน้าทีบริ
ผู ้อานวยการ
ประธานกรรมการ

2554 – ปัจจุบน
ั

กรรมการ

2552 – ปัจจุบน
ั
2548 - 2551

ประธานกรรมการ
กรรมการ

Engine Property Management Asia Co., Ltd. (ธุรกิจ
อสังหาริมทร ัพย ์)
Engine Holdings Asia Pte., Ltd.(ธุรกิจด ้านการลงทุน)
้ ์ จากัด (ธุรกิจการลงทุน)
บริษท
ั เอ.พี.เอฟ.โฮลดิงส

2550 -2555
2549 – 2554
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ปริญญาตรี (ประวัตศ
ิ าสตร ์)
Osaka University
ประเทศญีปุ่่ น

-

เป็ นน้องชายของ
นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

ประธานกรรมการและประธาน
่ หาร
เจ ้าหน้าทีบริ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั

นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
กรรมการ และ
่ ฒนาธุรกิจ /
ประธานเจ ้าหน้าทีพั
20 เมษายน 2554

ตาแหน่ ง

บริษท
ั จดทะเบียน
2556 – ปัจจุบน
ั

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
บริษท
ั หลักทร ัพย ์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน) (ธุรกิจหลักทร ัพย ์)

้
GL Finance Plc.(ธุรกิจให้บริการช่าซือ)
่ กษาด ้านการเงิน และ
Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจทีปรึ
่
จัดการเงินลงทุนอืน)

Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทุน)

2549 – 2554

กรรมการผู ้จัดการและประธาน
่ หาร
เจ ้าหน้าทีบริ
กรรมการและประธานเจ ้าหน้าที่
พัฒนาธุรกิจ
กรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร และ ประธาน
่ หาร
เจ ้าหน้าทีบริ
ประธานกรรมการบริหาร

ไม่ใช่ บจ.
2553 – ปัจจุบน
ั

กรรมการผู ้จัดการ

Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร)

2555 – ปัจจุบน
ั
2554 - 2555
2554 – 2556
2551- ปัจจุบน
ั

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทุน)
Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจการลงทุน)
บริษท
ั หลักทร ัพย ์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน) (ธุรกิจหลักทร ัพย ์)

23

่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้
นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
กรรมการ / 22 เมษายน 2552

อายุ
(ปี )
42

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม
ปริญญาตรี (วรรณคดี)
Osaka University
ประเทศญีปุ่่ น

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษท
ั จดทะเบียน
2556 – ปัจจุบน
ั
2552 – ปัจจุบน
ั
2552 – ปัจจุบน
ั
2551 – 2556
2550 – 2551
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2556 – ปัจจุบน
ั
2554 - 2556

นายดีพงศ ์ สหะชาติศ ร
ิ ิ
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษท
ั ) และ
่
ประธานเจ ้าหน้าทีการเงิ
น/
7 มีนาคม 2550

41

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
หลักสูตร Directors
Accreditation Program
(DAP) รุน
่ ที่ 62/2007

0.02

-

บริษท
ั จดทะเบียน
2555 - ปัจจุบน
ั
2550 – 2555
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั
2548 – 2550

ตาแหน่ ง

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
่ หาร
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
กรรมการบริหารอาวุโส

Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทุน)
้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจด ้านการลงทุน)
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด ้านการลงทุน)
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด ้านการลงทุน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
GL Finance Plc.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจทีปรึกษาด ้านการเงิน และจัดการ
่
เงินลงทุนอืน)

กรรมการ

Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร)

กรรมการและ
่
ประธานเจ ้าหน้าทีการเงิ
น
กรรมการ

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
GL Finance Plc(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่ กษาด ้านการเงิน และจัดการ
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจทีปรึ
่
เงินลงทุนอืน)

ผู ้จัดการผลิตภัณฑ ์

บริษท
ั มหพันธ ์ ไฟเบอร ์ซีเมนต ์ จากัด (มหาชน)
(ผลิตและจาหน่ ายวัสดุกอ
่ สร ้าง)

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

24

่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้
นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษท
ั ) และ
่ บต
ประธานเจ ้าหน้าทีปฏิ
ั ก
ิ าร/
15 มิถน
ุ ายน 2554

นายวรศ ักดิ ์ เกรียงโกมล
กรรมการ
(มีอานาจลงนามผูกพันบริษท
ั ) และ
กรรมการบริหาร/
15 มิถน
ุ ายน 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

55

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
หลักสูตร Director
Accreditation Program (DAP)
รุน
่ ที่ 94/2012

0.03

-

44

ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ)
Western Illinois University,
USA.

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษท
ั จดทะเบียน
2555 - ปัจจุบน
ั
2554 – 2555
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั

0.1

-

ตาแหน่ ง

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการและประธานเจ ้าหน้าที่
ปฏิบต
ั ก
ิ าร
กรรมการและกรรมการบริหาร

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

2550 – 2554

กรรมการ และ รองประธานอาวุโส

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
GL Finance Plc.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่ กษาด ้านการเงิน และจัดการ
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจทีปรึ
่
เงินลงทุนอืน)
้
บริษท
ั ซ ัมมิท แคปิ ตอล ลีสซิง่ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

2537 – 2551

รองประธาน

้
บริษท
ั พาราซูมิ ข ไทย ลิสซิง่ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

กรรมการและกรรมการบริหาร

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
GL Finance Plc(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่ กษาด ้านการเงิน และจัดการ
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจทีปรึ
่
เงินลงทุนอืน)
Engine Holdings Asia Pte., Ltd. (ธุรกิจการลงทุน)
่ั
บริษท
ั เอ.พี.เอฟ.อินเตอร ์เนชนแนลอิ
นช ัวร ันส ์ จากัด(ธุรกิจ
ประกันภัย)
บริษท
ั ลิเบอร ์ตี ้ ประกันภัย จากัด (ธุรกิจประกันภัย)

บริษท
ั จดทะเบียน
2554 – ปัจจุบน
ั
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั
2555 – ปัจจุบน
ั
2554– ปัจจุบน
ั
2551 – 2553

กรรมการ
กรรมการผู ้จัดการ

2544 – 2551

กรรมการผู ้จัดการ

25

่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้
พลเอกสืบส ันต ์ ทรรทรานนท ์
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
11 พฤษภาคม 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

63

ปริญญาตรี (ร ัฐศาสตร ์)
Norwich University, USA.
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
(วปรอ. รุน
่ ที่ 4414)
หลักสูตร Director Certification
Program No. 98/2008
-Finance for Non-financial
Director No. 39/2008

0.01

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษท
ั จดทะเบียน
2554-ปัจจุบน
ั
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2552-2555

นายโศณิ ต พิชญางกูร
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ/
11 พฤษภาคม 2554

64

ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร ์)
North Texas State University,
USA./
หลักสูตร Director Certification
Program No. 33/2005

-

-

บริษท
ั จดทะเบียน
2554-ปัจจุบน
ั
2550 - 2551
2542 – 2547
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2552 – 2556
2549-ปัจจุบน
ั
2547 – 2549

ตาแหน่ ง

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
รองหัวหน้าสานักงาน
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
ผู ้ทรงคุณวุฒพ
ิ เิ ศษสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมทาหน้าที่
รองหัวหน้าสานักงาน

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
สานักร ัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
่
ผู ้อานวยการฝ่ ายสินเชือรายย่
อย
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสินเชือ่
้
เช่าซือและกิ
จการสาขา

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
ผู ้บริหาร
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการสินเชือ่
รายย่อย

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

สานักร ัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม

ธนาคาร ธนชาติ จากัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิ ชย ์)
บงล. เกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)(ธุรกิจการเงินและหลักทร ัพย ์)

บริษท
ั เอกธนา วิศวกรรม จากัด (ธุรกิจวิศวกรรม)
บริษท
ั ไทยฟิ ลาเท็กซ ์ จากัด (มหาชน)(ผลิตเส ้นยางยืด)
บริษท
ั เงินทุน เอไอจี จากัด(ธุรกิจการเงิน)

26

่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้

อายุ
(ปี )

ดร. พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
/ 20 เมษายน 2554

46

นายกฤษณ์ พันธ ์ร ัตนมาลา
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
/ 20 เมษายน 2554

46

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม
ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร ์)
Lehigh University, USA./
หลักสูตร Director
Accreditation Program No.
89/2011

ปริญญาโท (การเงิน) University
of Florida, USA./
หลักสูตร Advanced Audit
Committee Program No.
27/2009
-Director Certification
Program No. 86/2007
-MFM 1/2009, MFR 9/2009,
MIA 6/2009, MIR 7/2009

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
บริษท
ั จดทะเบียน
2554 – ปัจจุบน
ั

-

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

2555 – ปัจจุบน
ั

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู ้อานวยการฝ่ ายวิศวกรรมโยธา

2550 – 2555
2549 – 2550

รองกรรมการผู ้จัดการ
รองกรรมการผู ้จัดการ

่ กษา อาร ์เควี จากัด (ทีปรึ
่ กษาวิศวฯ)
บริษท
ั วิศวกรทีปรึ
บริษท
ั ไอเอ็มเอ็มเอส จากัด (วิศวกรรม)

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู ้อานวยการ

้
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)

ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั

-

ตาแหน่ ง

บริษท
ั จดทะเบียน
2554 – ปัจจุบน
ั
2554 – ปัจจุบน
ั
2549 – ปัจจุบน
ั
2551 – 2557
ไม่ใช่ บจ.
2557 – ปัจจุบน
ั
2557 – ปัจจุบน
ั
2549 – ปัจจุบน
ั
2548 – ปัจจุบน
ั
2554 – 2557
2549 – 2556

่ กษาวิศวกรรม)
บริษท
ั ว.และสหาย คอนซ ัลแตนส ์ จากัด(ทีปรึ

บริษท
ั ผลิตภัณฑ ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)
บริษท
ั สหโมเสคอุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษท
ั ควอลิต ี ้ เฮ ้าส ์ จากัด (มหาชน) (ธุรกิจอสังหาริมทร ัพย ์)

บริษท
ั รอยัล ปอร ์ซเลน จากัด (มหาชน)
บริษท
ั ไทยพรอสเพอริต ี ้ แอ็ดไวซอรี่ จากัด
่ งแวดล
่
บริษท
ั บรรจุภณ
ั ฑ ์เพือสิ
้อม จากัด (มหาชน)
บริษท
ั สหไทยสตีลไพพ ์ จากัด (มหาชน)
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่
รายละเอียดเกียวก
ับกรรมการ ผู บ
้ ริหาร ผู ม
้ อ
ี านาจควบคุม และเลขานุ การบริษท
ั ประจาปี 2557
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้
นายพรศ ักดิ ์ อุร ัจฉัทช ัยร ัตน์
่
ผู ้จัดการทัวไปฝ่
ายปฏิบต
ั ก
ิ าร/

อายุ
(ปี )

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ

ปริญญาโท (สถิตป
ิ ระยุกต ์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(นิด ้า)

-

-

2555 – ปัจจุบน
ั
2549 – 2555

่
ผู ้จัดการทัวไปฝ่
ายปฏิบต
ั ก
ิ าร
ผู ้บริหารในกลุ่มธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย : ผู ้อานวยการอาวุโส ด ้าน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารและเทคโนโลยี

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่ จากัด
บริษท
ั เซ็นเตอร ์ ออโต ้ลีส (บีท ี ลิสซิง)

50

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

-

-

2556- ปัจจุบน
ั
2553 – 2556
2537 – 2553
2534 – 2536

่
ผู ้จัดการทัวไปฝ่
ายการตลาด
เจ ้าของธุรกิจ
่
ผู ้จัดการทัวไป
ฝ่ ายการตลาด
่
เจ ้าหน้าทีการตลาดเช่าซือ้
รถยนต ์
่
เจ ้าหน้าทีการตลาดเช่
าซือ้

้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
บริษท
ั เค จร ัสเจริญยนต ์ จากัด(จาหน่ ายรถจักรยานยนต ์)
่
บริษท
ั ซ ัมมิท แคปิ ตอล ลีสซิง่ จากัด (รุรกิจลีสซิง)
บริษท
ั เงินทุนหลักทร ัพย ์ ศรีธนา จากัด (ธุรกิจการเงิน)

9 เมษายน 2556

2531 – 2534
2530– 2531
นายชุมพล กิตติช ัยสมบ ัติ
่
ผู ้จัดการทัวไป
ฝ่ ายบริหารหนี ้ / 15

ตาแหน่ ง

51

12 กันยายน 2555

นายจร ัส เลียงวิทยาคุณ
่
ผู ้จัดการทัวไป
ฝ่ ายการตลาด /

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม

50

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา

-

-

2557-ปัจจุบน
ั
2554-2557

มกราคม 2557
2549 – 2554
2541 – 2549
2536 – 2541
2527 – 2536

รถบรรทุก
่ นเชือ่
เจ ้าหน้าทีสิ
่
ผู ้จัดการทัวไป
– ฝ่ ายบริหารหนี ้
ผู ้อานวยการอาวุโส สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

ผูอ้ านวยการ สายงานธุรกิจเช่าซือ้

ผู ้จัดการฝ่ าย ฝ่ ายทะเบียนและ
ประกันภัย
ผู ้จัดการสานักงานอานวยสินเชือ่
จังหวัดชุลบุร ี
่ รกิจ
ช่วยบริหาร ฝ่ ายสินเชือธุ
บริการ

บริษท
ั เงินทุนหลักทร ัพย ์นครหลวงเครดิตจากัด (ธุรกิจการเงิน)
บริษท
ั เงินทุนหลักทร ัพย ์ แปซิฟิค จากัด(ธุรกิจการเงิน)
้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั อะมานะฮ ์ ลีสซิง่ จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิง่ จากัด(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
่
้
บริษท
ั โตโยต ้าลีสซิง (ประเทศไทย) จากัด(ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
บริษท
ั เงินทุนหลักทร ัพย ์ ซิทก ้า จากัด (มหาชน) (ธุรกิจการเงิน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย ์ จากัด (มหาชน) (ธนาคารพาณิ ชย ์)
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่
รายละเอียดเกียวก
ับเลขานุ การบริษท
ั
่
ชือ-สกุ
ล / ตาแหน่ ง /
่ ร ับแต่งตงั้
ว ันทีได้
น.ส.ศิรเิ พ็ญ พงศ ์ช ัยฤกษ ์
เลขานุ การบริษท
ั และ
ลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ/
22 พฤศจิกายน 2554

อายุ
(ปี )

คุณวุฒท
ิ างการศึกษา /
การอบรม

ส ัดส่วนการ
ถือหุน
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความส ัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร

57

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
(สาขาบริหารธุรกิจทัว่ ไป)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ/
-Company Secretary (CSP
1/2002)
-Effective Minutes Taking
(EMT 14/2009)
-Workshop, เปิ ดเผยอย่างไรให้
่ ดรายการ
ถูกต ้อง วิธป
ี ฏิบต
ั เิ มือเกิ
ได ้มาจาหน่ ายไป หรือ รายการที่
่ โยงกัน
เกียว

0.00%

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 – ปัจจุบน
ั
2554- ปัจจุบน
ั
2534 – 2554

ตาแหน่ ง
เลขานุ การบริษท
ั และเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การบริษท
ั และเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุ การคณะกรรมการ
(เลขานุ การบริษท
ั )

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ
้
บริษท
ั ธนบรรณ จากัด (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
้
บริษท
ั กรุ ๊ปลีส จากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริการเช่าซือ)
บริษท
ั หลักทร ัพย ์ ยูไนเต็ด จากัด (มหาชน)(ธุรกิจหลักทร ัพย ์)

-กฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ
สาหร ับเลขานุ การบริษท
ั ตาม
กฎหมายหลักทร ัพย ์ และตลาด
หลักทร ัพย ์ใหม่ ปี 2551
่ ๆ ที่
-การอบรม/สัมมนาอืน
่
เกียวข ้องกับ งานในบทบาทของ
เลขานุ การบริษท
ั บรรษัท ภิบาล
และนักลงทุนสัมพันธ ์ จัดโดย
ตลาดหลักทร ัพย ์, สานักงาน
กลต.,ชมรมเลขานุ การบริษท
ั ไทย

29

่ ยวข้
่
ข้อมู ลการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการ ผู บ
้ ริหาร และผู ม
้ อ
ี านาจควบคุมในบริษท
ั บริษท
ั ย่อย และบริษท
ั ทีเกี
อง ปี 2557
่ ยวข้
่
บริษท
ั ทีเกี
อง

บริษท
ั ย่อย
่
รายชือกรรมการ
/ ผู บ
้ ริหาร
1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ
3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
4. นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
5. นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
6. นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
7. พล.อ.สืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
8. นายโศณิ ต พิชญางกูร
9. นายพลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช
10.นายกฤษณ์ พันธ ์ร ัตนมาลา
11.นายจร ัส เลียงวิทยาคุณ
12.นายพรศักดิ ์ อุร ัจฉัทช ัยร ัตน์
13.นายชุมพล กิตติช ัยสมบัติ
หมายเหตุ

บริษท
ั

Group Lease
Holdings Pte.
Ltd.

GL Finance
Plc.

Thanaban
Co.., Ltd.

GL Leasing (Lao)
Co., Ltd.

Engine Holdings Asia
PTE. LTD

X, C
/ //
/
/ //
/ //
/ //
///
///
///
///
0
0
0

X

0

X

X

X

X คือ ประธานกรรมการ
/ คือ กรรมการ
/// คือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
0 คือ ผู ้บริหาร

/
/
/
/

/
/
/
X

/ //
/ //
/ //
/ //
///
///
///
///

/
/
/
/
////
////
////
////

/

Wedge Holdings Co., Ltd.

C
/

/

่ หาร
C คือ ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
// คือ กรรมการบริหาร
//// คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
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่
รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริ
ษท
ั ย่อย ปี 2557
่
รายชือบริ
ษท
ั ย่อย
่ กรรมการ
รายชือ

1. นายมิทซึจ ิ โคโนชิตะ
2. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
3. นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
4. นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
5. นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
6. พล.อ.สืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
7. นายโศณิ ต พิชญางกูร
8.นายกฤษณ์ พันธ ์ร ัตนมาลา
9.ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช
10. นายคริสตอฟ ฟอร ์ซิเน็ ตติ
11.นายเรจิส มาร ์ติน
12. นายริก ิ อิชกิ ามิ
13..Mr. Tep Rithivit
14. Mr. Kaname Hashimoto
15. .Mr. Fumio Kyuma
16. .Mr. Ith Vichit
17. .Mr. Yusuke Kozuma
18. Mr. Kubo Shungo
หมายเหตุ

X
/
//
///
////
0
00

Group Lease
Holdings Pte. Ltd.

GL Finance Plc.

X
/
/
/
/

0
/
/
/
X

/0
/
///
///
///
/
/

Thanaban
Co.., Ltd.

GL Leasing (Lao)
Co., Ltd.

X
/ //
/ //
/ //
/ //
///
///
///
///
/
/
/

X
/
/
/
/
////
////
////
////

00
/

คือ ประธานกรรมการ
คือ กรรมการ
คือ กรรมการบริหาร
คือ กรรมการอิสระ
คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
คือ ผู ้บริหาร
คือ กรรมการผู ้จัดการ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู บ
้ ริหาร
่ ็ นต ัวเงิน
(1) ค่าตอบแทนทีเป

้
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด ้วยเบียประชุ
ม และบาเหน็ จกรรมการ
้
้
- ค่าเบียประชุ
ม: ประธานกรรมการบริษท
ั และประธานกรรมการตรวจสอบ ได ้ร ับค่าเบียประชุ
มจานวน 12,000 บาท
้
่
้
้ั ่
ต่อครงที
ั เข ้าประชุม และกรรมการบริษท
ั และ กรรมการตรวจสอบ ได ้ร ับเบียประชุมเท่ากันคือท่านละ 10,000 บาทเฉพาะครงที
เข ้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบจะได ้ร ับค่าตอบแทนทัง้ ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
- ค่าบาเหน็ จกรรมการ: คณะกรรมการบริษท
ั จะพิจารณาจากผลการดาเนิ นงานของบริษท
ั เป็ นสาคัญโดยค่าบาเหน็ จ
่
ของคณะกรรมการ ประจาปี นั้น จะต ้องได ้ร ับการอนุ มต
ั จิ ากทีประชุ
มผู ้ถือหุ ้น โดยในปี 2557 ผู ้ถือหุ ้นได ้อนุ มต
ั ค
ิ ่าบาเหน็ จ
่
่
่
กรรมการ จานวน 2 เท่าของจานวนเดือนเฉลียของโบนั
สพนักงาน ซึงในปี
2557บริษท
ั ฯ ได ้จ่ายโบนัสให ้แก่พนักงานเฉลียคน
้
้
ละ 3.5 เดือน ดังนัน กรรมการจึงได ้ร ับท่านละ 7 เดือนของค่าเบียประชุมรายเดือน
อนึ่ง สาหร ับปี 2557 จากการมีบริษท
ั ย่อยใหม่ 1 แห่ง คือ บริษท
ั ธนบรรณ จากัด บริษท
ั ได ้เสนอให ้แต่งตัง้ กรรมการ
้ ้วย โดยได ้ร ับการอนุ มต
่
อิสระทัง้ 4 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ย่อยแห่งนี ด
ั จิ ากทีประชุ
ม
่
่
้
้
่
วิสามัญผู ้ถือหุ ้น ของบริษท
ั ธนบรรณ เมือวันที 21 กรกฎาคม 2557 ทังนี ทีประชุมผู ้ถือหุ ้น ยังได ้อนุ มต
ั ค
ิ า่ ตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยใช ้หลักเกณฑ ์เดียวกันกับบริษท
ั ฯ ตามรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน ดังต่อไปนี ้
หน่ วย: บาท
้
ค่าเบียประชุ
ม
่
ชือ-นามสกุ
ล

1. นายมิทซึจิ โคโนชิตะ
2. นายทัตซึยะ โคโนชิตะ

3. นายมุเนะโอะ ทาชิโร่
4.. นายสมช ัย ลิมป์ พัฒนสิน
5.นายดีพงศ ์ สหะชาติศิร ิ
6.. นายวรศักดิ ์ เกรียงโกมล
7. พลเอกสืบสันต ์ ทรรทรานนท ์*
8. นายโศณิ ต พิชญางกูร*
9.นายกฤษณ์ พันธ ์ร ัตนมาลา*
10.ดร. พลเดช เทอดพิทก
ั ษ ์วานิ ช*
รวม

ตาแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษท
ั

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โบนัส

รวม

ประธานกรรมการ และ
่ หาร
ประธานเจ ้าหน้าทีบริ
กรรมการ และประธาน
่ รกิจ
เจ ้าหน้าทีธุ
ต่างประเทศ
กรรมการ
กรรมการ และประธาน
่ บต
เจ ้าหน้าทีปฏิ
ั ก
ิ าร
กรรมการ และประธาน
เจ ้าหน้าทีฝ่่ ายการเงิน
กรรมการและ
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

216,000

-

84,000

300,000

100,000

-

70,000

170,000

180,000
180,000

-

70,000
70,000

250,000
250,000

180,000

-

70,000

250,000

160,000

-

70,000

230,000

264,000

204,000

156,000

624,000

240,000

170,000

130,000

540,000

240,000

150,000

130,000

520,000

240,000

170,000

130,000

540,000

2,000,000

694,000

980,000

3,674,000

่ ้งไว ้ข ้างต ้น จึง
หมายเหตุ * เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ย่อยด ้วย (บริษท
ั ธนบรรณ จากัด) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทีแจ
ได ้รวมค่าตอบแทนจากบริษท
ั ย่อยดังกล่าวไว ้แล ้ว
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่ นตัวเงิน ประกอบด ้วย เงินเดือน และโบนัส
(ข) ค่าตอบแทนผู ้บริหาร ในปี 2557 บริษท
ั ได ้จ่ายค่าตอบแทนทีเป็
้ น้ 38.87 ล ้านบาท
ให ้กับผู ้บริหารจานวน 15 ราย รวมทังสิ
จานวนผู บ
้ ริหารและค่าตอบแทน

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

จานวนผู ้บริหาร (คน)

15

12

12

เงินเดือนและโบนัส (ล ้านบาท)

35.27

34.60

34.53

่
(2) ค่าตอบแทนอืน
การจัดทาประกันภัยสาหร ับกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง
บริษท
ั ได ้มีการจัดทา ประกันภัยดังกล่าวในลักษณะการประกันหมู่ กับ บริษท
ั เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร ์ซีส ์
่
่
อินช ัวร ันซ ์ จากัด ในวงเงิน 50 ล ้านบาท เพือให ้ความคุ ้มครองเกียวกับความผิดพลาดเนื่ องจากการปฏิบต
ั งิ านในตาแหน่ ง
้
กรรมการ และหรือผู ้บริหารของบริษท
ั โดยในปี 2557 มีค่าเบียประกัน จานวน 155,000 บาทต่อปี ( คุ ้มครองระหว่าง 1 มิ.ย.
57–1 มิ.ย. 58 )
้ ้นสามัญของบริษท
โครงการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี่ อหุ
ั
้
่
ให ้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษท
ั ครงที
ั 4 (GL – WD)
่
่
่
้ ้นสามัญ
ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น เมือวันที 27 เมษายน 2555 ได ้อนุ มต
ั ใิ ห ้จัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี่ อหุ
่ ้กรรมการและพนักงานมีสว่ นร่วมในความเป็ นเจ ้าของ
ให ้แก่ กรรมการและพนักงาน (ESOP) จานวน 1,000,000 หน่ วยเพือให
่
ของบริษท
ั โดยมีหลักเกณฑ ์ และวิธก
ี ารจัดสรร คือ ให ้คณะกรรมการบริษท
ั และ/หรือ บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายเป็
นผู ้
่
่
่
กาหนดรายชือพนักงานของบริษท
ั ทีจะได ้ร ับการจัดสรร และกาหนดจานวน ใบสาคัญแสดงสิทธิทจั
ี ดสรรให ้แก่พนักงานแต่ละ
ราย โดยจะพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทางาน ผลงาน อัตราเงินเดือน ตาแหน่ ง และอายุงานตามความ
้ ้ ใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าว มีอต
เหมาะสมทังนี
ั ราการใช ้สิทธิ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิตอ
่ 11.8360 หุ ้นสามัญของบริษท
ั และมี
ราคาการใช ้สิทธิซอหุ
ื ้ ้น 1.65766 บาทต่อหุ ้น โดยกรรมการของบริษท
ั จานวน 10 ราย ได ้ร ับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิที่
้ ้นบริษท
่ ยบกับใบสาคัญแสดงสิทธิทจะซื
้ ้นบริษท
้
จะซือหุ
ั คิดเป็ นสัดส่วนโดยรวม ร ้อยละ 12.5 เมือเที
ี่ อหุ
ั ฯ ของทังโครงการ
หรือ
คิดเป็ นจานวน 12,500 หน่ วยต่อราย

บุคลากร

้ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557, 2556 และ 2555 แบ่งออกตามสายงานได ้ ดังนี ้
บริษท
ั ฯ มี จานวนพนักงานทังสิ
หน่ วย: คน

ฝ่าย

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

่
ฝ่ ายสินเชือและการตลาด

250

160

127

ฝ่ ายบริการเรียกเก็บ

265

144

82

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

32

12

12

ฝ่ ายบุคคลและธุรการ

40

20

24

ฝ่ ายปฏิบต
ั ก
ิ าร

75

56

36

ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม

15

12

8

677

404

289

้ ในปี
้
่ นอย่
้
้ จการ บริษท
ทังนี
2557 บริษท
ั มีจานวนพนักงานเพิมขึ
างมีนัยสาคัญเนื่องจากการเข ้าซือกิ
ั ธน
่ าน
บรรณ จากัด และมีการโอนย ้ายเข ้ามาเป็ นพนักงานของบริษท
ั ในช่วงไตรมาสสอง โดยไม่มข
ี ้อพิพาทใด ๆ ในปี ทีผ่
มา
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่ ได ้แก่ ค่า
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษท
ั ประกอบด ้วยเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และค่าตอบแทนอืน
่ ั ผลตอบแทนรวมของพนักงาน ในปี 2557, 2556 และ 2555 มีรายละเอียดดังนี ้
คอมมิชชน
หน่ วย : ล ้านบาท

ผลตอบแทนพนักงาน

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

่ั
เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ และค่าคอมมิชชน

195.54

173.21

127.94

นอกจากนี ้ บริษท
ั ย่อย GL Finance Plc. มีพนักงานจานวน 433 คน ในปี 2557 ได ้จ่ายค่าตอบแทนให ้แก่
พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษท
ั รวมจานวน 54.06 ล ้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
่ งเสริมให ้พนักงานมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
บริษท
ั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน เพือส่
่
่ ประสิทธิภาพและคุณภาพ นอกจากนี ้ บริษท
เชียวชาญ
ในการปฏิบต
ั งิ าน โดยมุ่งเน้นการบริการทีมี
ั ยังเน้นการดาเนิ นธุรกิจด ้วย
่
ความโปร่งใส ตามหลักบรรษัทภิบาลทีดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายส่งเสริมให ้พนักงานมีจรรยาบรรณ
ในการปฏิบต
ั งิ าน จัดให ้มีการปฐมนิ เทศสาหร ับพนักงานใหม่ เพือ่ ให ้พนักงานมีความรู ้ ความเข ้าใจในระบบการทางาน รวมถึง
้
วัฒนธรรมองค ์กร นอกจากนี ้ บริษท
ั ยังจัดฝึ กอบรม ทังการฝึ
กอบรมภายในบริษท
ั และการส่งพนักงานไปฝึ กอบรมภายนอกอย่าง
สม่าเสมอ โดยเฉพาะในด ้านธุรกิจเช่าซือ้ ด ้านคอมพิวเตอร ์ ด ้านการพัฒนาทร ัพยากรมนุ ษย ์ ด ้านการบัญชีและภาษีอากร
่ นอยู
้ ่กบ
่ กงานนั้นทางานอยู่
เป็ นต ้น ซึงขึ
ั ความเหมาะสมของสายงานทีพนั
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การกํากับดู แลกิจการ
คณะกรรมการบริษท
ั ได ้ตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ซึงจะเป็ นการ
สร ้างมู ลค่าเพิมให้กับบริษท
ั ทําให้เกิดประโยชน์ตอ่ ผู ถ
้ อื หุน,
้ พนักงาน, คู่ค ้า, ลูกค ้า ตลอดจนสังคมส่วนรวม ในระยะยาว
คณะกรรมการบริษท
ั จึงมี ความเห็นชอบและอนุ มต
ั น
ิ โยบายกํากับดูแลกิจการ เพือเป็ นแนวทางปฏิบต
ั ิสาํ หรับคณะกรรมการ,
ผู บ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคน ซึงมีแนวทางดังต่อไปนี

นโยบายการกําก ับดูแลกิจการ
1.

ตระหนักถึงความรับผิ ดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยบริษท
ั สนับสนุ นให้กรรมการ, ผู บ
้ ริ หารตลอดจน
พนักงานทุ กคน ดําเนิ นกิจการงานต่างๆ อย่างถูกต ้องภายใต ้กฎหมาย และจริยธรรมในการดําเนิ นธุรกิจ

2.

สร ้างความโปร่งใสในการดําเนิ นธุรกิจ ด ้วยการเปิ ดเผยข ้อมูลตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข ้อบัญญัติ
ต่างๆ ซึงออกโดยหน่ วยงานที เกียวข ้อง

3.

สร ้างระบบควบคุมงานภายใน โดยการประสานงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ผู บ้ ริหาร เพื อให้การดําเนิ นกิจการเป็ นไปตามหลักบรรษัทภิบาล บริษท
ั จะมีการวัดผล ทบทวนแนวทาง
และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบอย่างสมํ าเสมอ

4.

ควบคุมดูแลธุรกรรม อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ ้อน และก่อให้เกิดความข ัดแย ้งระหว่างฝ่ าย
ต่างๆ ระมัดระวังให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธิ ยุติธรรม โดยไม่ คํานึ งถึงประโยชน์ของฝ่ ายหนึ งฝ่ าย
ใด

5.

เคารพสิทธิของผู ม้ ีส่วนได ้เสีย ปฏิบต
ั ิต่อทุ กฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม โดยบริษท
ั สนับสนุ นให้มีกิจกรรมซึง
จะสร ้างความสัมพันธ ์อันดีระหว่างทุ กฝ่ าย เพื อการเติบโตของธุรกิจอย่างยังยืน

6.

เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู ถ
้ ือหุน้ ด ้วยการปฏิบต
ั ิต่อทุกคนอย่างเป็ นธรรม โดยเท่ าเที ยมกันในการ
ประชุมผู ถ
้ ือหุน
้ ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเข ้าถึงข ้อมู ลของบริษท
ั ได ้อย่างเสมอภาค

7.

มี แนวปฏิบต
ั ิสอดคล ้องกับนโยบายในการบริ หารงาน ตลอดจนปรัชญาในการดํ าเนิ นธุรกิ จ ตาม
วัตถุประสงค ์ของบริษท
ั เพื อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู ถ
้ ือหุน
้

ส่วนการปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที ดีของบริษท
ั ฯ ในปี 2557 สามารถดูได ้จาก เว็บไซต ์ของบริษท
ั
ฯ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ ์ / การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย
ปั จจุบ ันคณะกรรมการได ้มี การจัดตังคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
โดยไม่มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิ จารณาค่าตอบแทนเนื องจากเห็นว่าบริษท
ั ฯเป็ นองค ์กรเล็กทีมี
ธุรกิจไม่ ซ ับซ ้อนและมี จาํ นวนกรรมการไม่มากนัก อีกทังมี อ ัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก จึงคิดว่ายังไม่ จาํ เป็ น
จะต ้องจัดตังคณะกรรมการสรรหา ส่วนเรืองการกําหนดค่าตอบแทนนัน คณะกรรมการบริษท
ั
มีหน้าทีในการกําหนด
ค่าตอบแทนให้แก่ผู ้บริหารของบริษท
ั ฯ ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษท
ั ฯจะถูกกําหนดโดยมติทีประชุมสามัญผู ถ
้ อื
หุน้
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คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
ณ. วันที 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยมี นายโศณิ ต
พิ ชญางกูร เป็ นกรรมการตรวจสอบ ที มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษท
ั รวมทังประสบการณ์
โดยตรงด ้านธุรกิจเช่าซือ ซึงเป็ นธุรกิจหลักของบริษท
ั ฯ ด ้วย
คณะกรรมการบริษท
ั ฯได ้กําหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดํารงตําแหน่ งคราวละ 2 ปี และ
สามารถต่ออายุได ้คราวละ 2 ปี
โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบ ันได ้รับการแต่งตัง เมือวันที 11 พฤษภาคม
2554 และได ้รับการต่ออายุลา่ สุดเมือวันที 11 พฤษภาคม 2556
รายชือคณะกรรมการตรวจสอบ และ จํานวนครังของการเข ้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2557 มี ด ังนี
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื อกรรมการตรวจสอบ
1. พลเอกสืบสันต ์ ทรรทรานนท ์
2. นายโศณิ ต พิชญางกูร
3. ดร.พลเดช เทอดพิทก
ั ษ์วานิ ช
4. นายกฤษณ์ พันธ ์รัตนมาลา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

จํานวนครังการ
ประชุม
12
12
12
12

จํานวนครังทีเข้า
ร่วมประชุม
12
12
12
11*

หมายเหตุ * ขาดประชุมเนื องจากติดธุระด่วน

อํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าทีตามที ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทังการรายงานต่อ
คณะกรรมการดังต่อไปนี
1. สอบทานให้บริษท
ั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษท
ั มี ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนพิ จารณาความเป็ นอิสระของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังโยกย ้าย หรือ
เลิกจ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่ วยงานอืนใดที รับผิ ดชอบเกียวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษท
ั ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ข ้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย ์หรือกฎหมายที เกียวข ้องกับธุรกิจของบริษท
ั
4. พิ จารณาคัดเลือกเสนอแต่งตังบุคคลซึงมี ความเป็ นอิสระเพือทําหน้าที เป็ นผู ส้ อบบัญชีของบริษท
ั และเสนอ
ค่าตอบแทนสําหรับบุคคลดังกล่าวรวมทังเข ้าร่วมประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง
5. พิ จารณารายการที เกียวโยงกันหรือรายการที อาจมี ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฏหมายและ
ข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์ และ สํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต.
6. จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจําปี ของบริษท
ั ซึงรายงานดังกล่าว
ต ้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต ้องประกอบด ้วยข ้อมู ลอย่างน้อยดังต่อไปนี
• ความเห็นเกียวกับความถูกต ้องครบถ ้วนเป็ นที เชือถือได ้ของรายงานทางการเงินของบริษท
ั
• ความเห็นเกียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษท
ั
• ความเห็นเกียวกับการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ข ้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย ์หรือกฏหมายที เกียวข ้องกับธุรกิจของบริษท
ั
• ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของผู ส้ อบบัญชี
• ความเห็นเกียวกับรายการทีอาจมี ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์
• จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข ้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข ้อสังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบได ้รับจากการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีตามกฎบัตร
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• รายการอืนที เห็นว่าผู ถ
้ อื หุนและผู
้
ล้ งทุนทัวไปควรทราบภายใต ้ขอบเขตหน้าทีและความรับผิ ดชอบที
ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษท
ั
7. ปฏิบต
ั งิ านอืนใดตามที คณะกรรมการของบริษท
ั มอบหมายด ้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เพือให้การปฏิบต
ั ห
ิ น้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสําเร็จด ้วยดี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจ
ในการเชิญผู บ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษท
ั มาให้ความเห็นหรือข ้อเท็ จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที
เกียวข ้องหรือจําเป็ น
รวมทังมี อาํ นาจว่าจ้างที ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษท
ั มาให้ความเห็นหรือ
คําปรึกษากรณี จาํ เป็ น
การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด
(1)
กรรมการอิสระ
ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษท
ั ฯจะพิ จารณาจากผู ท
้ ีมี คณ
ุ สมบัติ
เหมาะสม โดยขนตํ
ั าจะต ้องมี คณ
ุ สมบัติตามที กําหนด โดย สํานักงาน ก.ล.ต. ที กลต.ก.(ว) 32/2551
นอกเหนื อจาก
การพิ จารณาจากคุณสมบัติขนตํ
ั าดังกล่าวแล ้ว
คณะกรรมการบริษท
ั ฯจะพิ จารณา
คุณสมบัติเพิมเติม โดยอาจเป็ นผู ้ทีมี ชอเสี
ื ยงเป็ นทียอมรับทางสังคม หรือ มี คณ
ุ สมบัติ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบประกอบด ้วยอาทิ เช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษท
ั
หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชือเช่าซือ ซึงเป็ นธุรกิจเดียวกับบริษท
ั ฯ เป็ นต ้น ทังนี ทังนัน
คณะกรรมการจะคํานึ งถึง
คุณสมบัติในด ้านความเป็ นอิสระเป็ นสําคัญ
และจะเสนอให้ที ประชุม
คณะกรรมการบริษท
ั ฯ หรือที ประชุมผู ้ถือหุนพิ
้ จารณาอนุ มต
ั ิ แล ้วแต่กรณี
(2)
การสรรหากรรมการและผู ้บริหารระดับสูงสุด
บริษท
ั ไม่มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคัดเลือก
บุคคลทีจะแต่งตังเป็ นกรรมการและผู บ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษท
ั ฯ คณะกรรมการจะร่วมกันพิ จารณาจาก
ความสามารถประสบการณ์วิส ัยทัศน์และความน่ าเชือถือตลอดจน ความรู ้ความสามารถ และทักษะ ที เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดําเนิ นงานของบริษท
ั
รวมทังมี ความเข ้าใจในธุรกิจของบริษท
ั ฯ เป็ นอย่างดี หรือมี
ประสบการณ์โดยตรงหรือใกล ้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษท
ั ฯ
ซึงจะทํ าให้สามารถบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค ์ เป้ าหมายที คณะกรรมการบริษท
ั ฯกําหนดไว ้ได ้ และนํ าเสนอต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ฯ
หรือที ประชุมผู ้ถือหุน้ เพือพิจารณาอนุ มต
ั ต
ิ ่อไปแล ้วแต่กรณี
ในการประชุมสามัญประจําปี ทุ กครังข ้อบังคับของบริษท
ั กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง
เป็ นจํานวนหนึ งในสาม (1/3) เป็ นอัตราถ ้าจํานวนกรรมการที จะออกแบ่งให้ลงเป็ นสามส่วนไม่ ได ้ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล ้ที สุดกับส่วนหนึ งในสาม (1/3)
ให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานที สุดนันเป็ นผู ้ออกจาก
ตําแหน่ ง
กรรมการที ออกตามวาระนันอาจถูกเลือกเข ้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่ ก็ได ้โดยบริษท
ั ฯจะระบุรายชือ
ของกรรมการบริษท
ั ฯที ครบวาระในแต่ละปี รวมทังรายชือคณะกรรมการบริษท
ั ฯ หลังจากได ้รับการเลือกตัง
กลับเข ้าดํารงตําแหน่ งเรียงลําดับตามการออกตามวาระ
ไว ้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจําปี ผู ถ
้ อื หุน
้
และบันทึกไว ้ในรายงานประชุมดังกล่าวด ้วยทุ กปี
การเลือกตังกรรมการในที ประชุมผู ถ
้ อื หุนจะเป็
้
นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธก
ี ารดังต่อไปนี
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการให้ใช ้เสียงข ้างมากโดยให้ถือว่าผู ถ
้ ือหุน
้ แต่ละคนมี คะแนน
เสียงเท่ ากับหนึ งหุน
้ ต่อหนึ งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยให้ผู ้
ถือหุน
้ ลงคะแนนเสียงทังหมดที ตนมี อยู่เลือกบุคคลที ได ้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการที ละคน
3. บุคคลซึงได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู ไ้ ด ้รับการเลือกตังเป็ นกรรมการเท่ าจํานวน
กรรมการที พึ งมี หรือจะพึ งเลือกตังในครังนันในกรณี ทีบุคคลซึงได ้รับเลือกตังในลํ าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึ งมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ประธานทีประชุมออก
เสียงได ้เพิ มขึนอีกหนึ งเสียงเป็ นเสียงชีขาด

37

กรณี ทีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเนื องจากเหตุอืนนอกจากการครบวาระ ให้คณะกรรมการ
พิ จารณาแต่งตังบุคคลซึงมี คุณสมบัติและไม่มีลก
ั ษณะต ้องห้ามตามกฏหมาย เข ้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว ้นแต่วาระของกรรมการที พ้นจากตําแหน่ งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน
โดยบุคคลซึงเข ้าเป็ นกรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่ งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึงตน
แทน ทังนี มติการแต่งตังบุคคลเข ้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว ต ้องได ้รับคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนกรรมการที ยังเหลืออยู่

การกํากับดู แลการดําเนิ นงานของบริษท
ั ย่อยและบริษท
ั ร่วม
บริษท
ั ย่อยของบริษท
ั ฯมีบริษท
ั ฯถือหุน
้ 100% ดังนัน ที ผ่ านมาคณะกรรมการบริษท
ั ฯได ้พิ จารณาคัดเลือก
กรรมการของบริษท
ั ฯ ไปดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษท
ั ย่อยด ้วย โดยจัดตังเป็ นคณะกรรมการของบริษท
ั ฯย่อย และ
ให้ มี หน้าที ดําเนิ นการเพื อประโยชน์ทีดีทีสุดของบริษท
ั ย่อยนัน
ทังนี การส่งกรรมการเพื อเป็ นตัวแทนในบริษท
ั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือหุน
้ ของบริษท
ั ฯ
นอกจากนัน คณะกรรมการบริษท
ั ฯได ้กําหนดระเบียบให้บุคคลทีได ้รับแต่งตังจากบริษท
ั ฯ ต ้องดูแลให้บริษท
ั ย่อย
มี ข ้อบังคับในเรืองการทํ ารายการเกียวโยง การได ้มาหรือจําหน่ ายไปซึงสินทรัพย ์ หรือการทํ ารายการสําคัญอืนใดของ
บริษท
ั ดังกล่าว ให้ครบถ ้วนถูกต ้อง และใช ้หลักเกณฑ ์ที เกียวข ้องกับการเปิ ดเผยข ้อมู ลและการทํ ารายการข ้างต น
้ ใน
ลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ ์ของบริษท
ั ฯ ซึงอิงตามเกณฑ ์ของตลาดหลักทรัพย ์ฯ รวมถึงได ้กํากับดูแลให้มีการจัดเก็บ
ข ้อมู ล และการบันทึกบัญชีของบริษท
ั ย่อยให้บริษท
ั ฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํ างบการเงิ นรวมได ้ทันกําหนด
ด ้วย
เมื อเดือน กรกฎาคม 2557 บริษท
ั ได ้ซือกิจการทังหมดของ บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด ทํ าให้มี บริ ษ ัทย่ อย
เพิ มขึนอีก 1 แห่ง บริษท
ั ได ้เพิ มมาตรการกํากับดูแลบริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่ อยดังกล่ าว ให้เข ้มขึน โดยการแต่ งตังให้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษท
ั ย่อยด ้วย แม้ว่าตามหลักเกณฑ ์แล ้ว
บริษท
ั ย่อยซึงไม่ ใช่บริษท
ั จดทะเบียน ไม่ จําเป็ นจะต ้องมี คณะกรรมการตรวจสอบก็ตาม

การดู แลเรืองการใช ้ข ้อมูลภายใน
บริษท
ั ฯ มีการดูแลเรืองการใช ้ข ้อมูลภายในตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยได ้กําหนดไว ้เป็ นลายลักษณ์
ั จิ ากที ประชุมคณะกรรมการ
อักษรใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน ซึงได ้รับการอนุ มต
และประกาศให้พนักงานทุ กคนได ้รับทราบโดยทัวกัน โดยสรุปสาระสําคัญเรืองการดูแลการใช ้ข ้อมู ลภายในได ้ ดังนี




ไม่ ใช ้ข ้อมู ลภายในเพือประโยชน์ของตนในการซือหรือขายหุน
้ ของบริษท
ั ฯหรือให้ข ้อมูลภายในแก่
บุคคลอืนเพือประโยชน์ในการซือหรือขายหุ ้นของบริษท
ั ฯ
ไม่ ซอหรื
ื อขายหุ ้นของบริษท
ั ฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนทีบริษท
ั ฯ จะเผยแพร่งบการเงิ น หรือเผยแพร่
สถานะของบริษท
ั ฯ รวมถึงข ้อมูลสําคัญอืนๆ
พนักงานทีใกล ้ชิดกับข ้อมู ลสําคัญของบริษท
ั ฯต ้องรายงานการถือหลักทรัพย ์ และการเปลียนแปลง
การถือหลักทรัพย ์ของบริษท
ั ฯตามหลักเกณฑ ์ที บริษท
ั ฯ และ หรือ สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนดเพือ
ป้ องกันการซือหรือขายหุน
้ โดยใช ้ข ้อมู ลภายใน

นอกจากนัน ทุกครังทีมี กรรมการ หรือผู ้บริหารรายใหม่ ที เข ้าข่ายต ้องจัดทํารายงานการถือครอง
หลักทรัพย ์ ตามเกณฑ ์ ของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุ การบริษท
ั จะแจ ้งให้ บุคคลเหล่านัน ทราบ
ถึง หน้าทีในการรายงานการถือครอง และการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย ์ของบริษท
ั
ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 ซึง
ต ้องรายงานภายใน 30 วันกรณี รบั ตําแหน่ งใหม่ และภายใน 3 วัน
เมือมีการเปลียนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย ์ และแจ ้งให้เลขานุ การบริษท
ั รับทราบเพื อจัดทําบันทึ กการเปลียนแปลง และสรุปจํานวนหลักทรัพย ์ของ
กรรมการ และผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพือนํ าเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษท
ั ทราบในการประชุมครังถัดไป
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ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบัญชี
ในปี 2557 บริษท
ั ฯจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่ผูส้ อบบัญชีของบริษท
ั ฯ จํานวน
1,780,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอืน (Non-audit fee)

39

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เนื องจาก ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษท
ั ฯไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล ้อม ดังนัน นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษท
ั ฯ จึงมุ่งเน้นที ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบต
ั ิตอ่ พนักงาน ลูกค ้า คูแ่ ข่ง ฯลฯ ด ้วยความ
เป็ นธรรม และซือสัตย ์สุจริต และไม่ สนับสนุ นการกระทํ าใด ๆ ทีอาจก่อให้เกิดการคอรัปชนั
คณะกรรมการบริษท
ั ฯมี
แนวทางการปฏิบ ัติ ดังต่อไปนี

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
• บริษท
ั ฯดําเนิ นธุรกิจการแข่งข ันทางการค ้ากับคูแ่ ข่งอย่างเป็ นธรรม ไม่ โจมตี ใส่ร ้ายบิดเบือนข ้อมูลเพือ
ประโยชน์ของบริษท
ั โดยปราศจากเหตุผล
• สนับสนุ นการแข่งข ันที เป็ นธรรมในการให้บริการทางการเงินที เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู บ้ ริโภคอย่างสูงสุดโดย
ไม่ มีการร่วมมือกับคูแ่ ข่งข ันเพือประโยชน์สว่ นตนหรือพวกพ้องที จะทําให้ผู ้บริโภคได ้รับความเสียหาย
• ไม่แสวงหาข ้อมูลความลับของคูแ่ ข่งโดยวิธก
ี ารทีไม่ สจุ ริตหรือข ัดต่อจรรยาบรรณทางการค ้า
• บริษท
ั ฯไม่ กระทําการใด ๆ ทีจะเป็ นการเกียวข ้องกับการละเมิดทรัพย ์สินทางปั ญญา รวมทังส่งเสริมให้
พนักงานใช ้สินค ้าหรือบริการทีมี ลข
ิ สิทธิถูกต ้องและไม่สนับสนุ นการกระทําที ละเมิ ดทรัพย ์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริต
บริษท
ั ให้ความสําคัญในเรืองการต่อต ้านการทุ จริตและรับสินบน เพื อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ ้อม
ต่อตนเองครอบครัวเพือนและคนรู ้จักไม่ วา่ จะอยูใ่ นฐานะเป็ นผู ร้ ับผู ใ้ ห้หรือผู เ้ สนอให้สน
ิ บนทังที เป็ นตัวเงิน หรือไม่
เป็ นตัวเงินแก่หน่ วยงานของรัฐหรือบริษท
ั เอกชนทีบริษท
ั ได ้ดําเนิ นธุรกิจหรือติดต่อด ้วยโดยจะปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวการ
ต่อต ้านการทุ จริตอย่างเคร่งครัดโดยกําหนดเป็ นแนวทางปฏิบ ัติด ังนี
• ต ้องไม่ มีผลประโยชน์ทงทางตรงและแอบแฝง
ั
ทังส่วนตน ครอบครัว และพวกพ้อง กับบริษท
ั เช่น กระทํา
การใด ๆ เพื อขายสินค ้าและบริการให้ก ับบริษท
ั หรือแข่งข ันกับบริษท
ั หลีกเลียงการรับเลียงจากผู ้ที
เกียวข ้องทางธุรกิจกับบริษท
ั หรือจากผู อ้ น
ื ซึงอาจได ้ประโยชน์จากการปฏิบต
ั งิ านของพนักงาน
• ไม่ เรียกหรือรับผลประโยชน์ที ไม่ชอบธรรม ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ ้อมหรือประโยชน์อน
ื ใด เพื อให้ได ้มา
ซึงประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช ้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุ จริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
• พนักงานทีกระทําการทุ จริตอันเป็ นการกระทําผิดจรรยาบรรณซึงจะต ้องได ้รับการพิ จารณาทางวินย
ั ตาม
ระเบียบที บริษท
ั ฯกําหนดไว ้นอกจากนี อาจจะได ้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทํ านันผิดกฎหมาย
• พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมือพบเห็นการกระทําที เข ้าข่ายคอร ์รัปชนที
ั เกียวข ้องกับบริษท
ั ฯต ้อง
แจ้งให้ผูบ้ ังคับบัญชาหรือบุคคลที รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข ้อเท็ จจริง
ต่างๆหากมี ข ้อสงสัยหรือข ้อซ ักถามให้ปรึกษากับผู บ้ ังคับบัญชา

3. การเคารพสิทธิมนุ ษยชน
บริษท
ั ฯให้ความสําคัญต่อการไม่ เกียวข ้องกับการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลใดๆทังทางตรงและทางอ ้อมโดยมีแนวปฏิบต
ั ิเช่น ไม่ เลือกปฏิบต
ั ิตอ่ พนักงานอย่างไม่ เท่าเทียมกันไม่ว่า ด ้วย
ความแตกต่างใดๆได ้แก่เชือชาติสผ
ี ิวศาสนาความเชือเพศภาษาสถานภาพสมรสอายุส ังกัดทางการเมืองชาติกําเนิ ด
ความเบียงเบนทางเพศ สภาพร่างกายหรือเรืองอืนๆ ไม่ ใช ้และไม่ สนับสนุ นการใช ้แรงงานทีทํางานหรือให้บริการ
ด ้วยการบังคับไม่วา่ ทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขูว่ า่ จะลงโทษเป็ นต ้น
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4. การปฏิบ ัติต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษท
ั ฯมี แนวทางการปฏิบต
ั ใิ นการกําหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิ จารณาจากองค ์ประกอบ ที
สําคัญคือ
• หน้าทีความรับผิดชอบของพนักงาน
• สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมทีอาจส่งผลกระทบต่อความเป็ นอยูข
่ องพนักงาน
• อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุม
่ ธุรกิจประเภทเดียวกัน
• แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษท
ั ฯอนึ งในปี 2556 คณะกรรมการ
บริษท
ั ได ้อนุ มต
ั ใิ ห้ปรับปรุงระเบียบบริษท
ั ฯเรืองสวัสดิการพนักงาน ซึงได ้มีมติเพิมเงินสมทบกองทุนสํารอง
เลียงชีพจากรัอยละ 3เป็ นร ้อยละ5 เพือเพิมสวัสดิการให้กับพนักงานบริษท
ั ฯทุ กระดับชนโดยมี
ั
ผลตังแต่
วันที 1 มกราคม2557

5. ความรับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค
ในการดําเนิ นธุรกิจ บริษท
ั ฯได ้ยึดถือปฏิบต
ั ใิ นด ้านความรับผิ ดชอบต่อผู บ้ ริโภค บนพืนฐานของความ
ซือสัตย ์และจรรยาบรรณอันดีงามเป็ นสิงสําคัญสูงสุด
ซึงโดยเฉพาะบริษท
ั ฯเป็ นผู ้ให้บริการทางการเงินเพือสร ้าง
ความเชือมันให้ก ับผู ้บริโภคและเพือการเติบโตอย่างยังยืนบริษท
ั ฯจึงมีแนวปฏิบ ัติในการให้สน
ิ เชืออย่างรับผิดชอบ
ดังนี
• การพิจารณาความสามารถในการผ่ อนชําระของลูกค ้า (Capability) บริษท
ั ฯจะประเมินรูปแบบในการให้
สินเชือที เหมาะสมกับลูกค ้าแต่ละรายโดยคํานึ งถึงพืนฐานความต ้องการของลูกค ้า และความสามารถใน
การชําระคืนรวมถึงไม่ให้สน
ิ เชือกับลูกค ้าทีมีแนวโน้มว่าจะมี ปัญหาในการชําระเงินคืนเพื อช่วยเหลือ
ลูกค ้าไม่ให้ประสบกับปัญหาทีอาจเกิดภายหลังหากต ้องมี ภาระหนี ที ไม่ เหมาะสมกับตนเอง
• การนํ าเสนอผลิตภัณฑ ์และบริการทีช ัดเจน
บริษท
ั ฯจะนํ าเสนอข ้อมูลเกียวกับผลิตภัณฑ ์และบริการ
ตลอดจนเงือนไขและค่าธรรมเนี ยมต่างๆ อย่างช ัดเจน โปร่งใสเพือความเป็ นธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุด
กับลูกค ้า
• การช่วยเหลือลูกค ้าทีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิ น (Debt-restructure) บริษท
ั ฯอาจช่วยเหลือลูกค ้า
หากพบว่าลูกค ้าประสบปั ญหาทางการเงินอันเกิดจากภาะวิกฤตที ไม่อาจควบคุมได ้อาทิ
ภัยธรรมชาติ
การชุมนุ มทางการเมือง เป็ นต ้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นแต่ละกรณี ไป
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การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษท
ั ครังที 2/2558 เมื อวันที11 กุมภาพันธ ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระ ซึงเป็ น
กรรมการตรวจสอบ ทัง 4 ท่าน เข ้าร่วมประชุมด ้วย คณะกรรมการได ้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยให้ฝ่ายบริหาร
ของบริษท
ั ได ้อธิบายชีแจงระบบต่างๆทีใช ้ในการบริหารงาน และควบคุมภายในรวมทังให้คณะกรรมการได ้ซ ักถามข ้อมู ลจาก
ฝ่ ายบริหารแล ้วสรุปได ้ว่าจากการพิ จารณาใช ้ผลตามแบบประเมินทีสํานักงาน ก.ล.ต. ได ้ปรับปรุง และประกาศใช ้เมื อเดือน
สิงหาคม 2556 ตามกรอบแนวทางปฏิบ ัติด ้านการควบคุมภายในของ COSO ฉบับปี 2013 ซึงครอบคลุมองค ์ประกอบ
ของระบบควบคุมภายใน 5 ด ้าน คือ การควบคุมภายในองค ์กร การประเมินความเสียง การควบคุมการปฏิบ ัติงาน ระบบ
สารสนเทศและการสือสารข ้อมูล และระบบการติดตามทีมี การขยายความเป็ นหลักการย่อยๆ อีก 17 หลักการจากผลการ
พิ จารณาคณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษท
ั ฯ มี ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษท
ั ฯได ้จัดให้มี
บุคลากรอย่างเพียงพอที จะดําเนิ นการตามระบบได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทังมี ระบบควบคุมภายใน ในเรืองการติดตาม
ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของบริษท
ั ย่อย
ให้สามารถป้ องกันทรัพย ์สินของบริษท
ั และบริษท
ั ย่อยจากการที กรรมการหรือ
ผู บ้ ริหารนํ าไปใช ้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํ นาจ รวมถึงการทํ าธุรกรรมกับบุคคลทีอาจมีความข ัดแย ้งและบุคคลที เกียวโยง
กัน อย่างเพี ยงพอแล ้ว สําหรับการควบคุมภายใน ในหัวข ้ออืน คณะกรรมการเห็นว่า บริษท
ั ฯมีการควบคุมภายในที
เพี ยงพอแล ้วเช่นกัน
ทังนี กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ รวมทัง ผู ส้ อบบัญชีของบริษท
ั ฯ ไม่ ได ้มี ข ้อสังเกต
เพิ มเติม หรือมีความเห็นว่าบริษท
ั ฯ มีข ้อบกพร่องใด ๆ เกียวกับระบบการควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษท
ั มีด ังนี
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค ์กรของการควบคุม
บริษท
ั มีการจัดการโครงสร ้างขององค ์กรขอบเขตอํานาจของฝ่ ายบริหารต่างๆเป็ นลายลักษณ์อ ักษรอย่างช ัดเจน และ
ได ้กําหนดเป้ าหมายของบริษท
ั ในการดําเนิ นธุรกิจในอนาคตไว ้ เพือให้ฝ่ ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆได ้ร่วมกันทํ างาน
เพื อไปสู่เป้ าหมายร่วมกันโดยเน้นในเรืองความซือสัตย ์สุจริตต่อหน้าทีความจงรักภักดีตอ่ องค ์กรความมี คณ
ุ ธรรม
และ
จริยธรรมในการบริหารจัดการซึงประกอบด ้วยข ้อกําหนดการห้ามฝ่ ายบริหารและพนักงาน
กระทําการใดๆทีอาจก่อให้เกิด
ความข ัดแย ้งทางผลประโยชน์ก ับบริษท
ั เป็ นลายลักษณ์อ ักษรพร ้อมบทลงโทษหากมี การฝ่ าฝื นข ้อกําหนดดังกล่าว

2. ด้านการประเมินความเสียง
ฝ่ ายบริหารได ้ให้ความสําคัญเกียวกับการบริหารความเสียงเป็ นอย่างมากเนื องจากธุรกิจของบริษท
ั
เป็ นธุรกิจที
เกียวข ้องโดยตรงกับความเสียงจึงเพิมความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการทางด ้านการเงิน การพิ จารณาอนุ มต
ั ิ
ให้สินเชือแก่ลก
ู ค ้า โดยมี การประเมินความเสียงทีอาจจะเกิดขึนและกําหนดมาตรการการป้ องกันและการจัดการความเสียงมี
การประเมินความเสียงในด ้านการจัดการฐานข ้อมูลสารสนเทศ ซึงเป็ นหัวใจสําคัญในการดําเนิ นธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
และ
ได ้กําหนดมาตรการในการป้ องกันความเสียงดังกล่าวได ้อย่างรัดกุมรวมถึงการประเมินความเสียงที เกิดจากปัจจัย
ภายนอกทีมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริษท
ั อย่างสมําเสมอ

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม
บริษท
ั ได ้จัดให้มี โครงสร ้างองค ์กรของฝ่ ายบริหาร
และขอบเขตอํานาจหน้าที ความรับผิดชอบไว ้เป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างช ัดเจนมี ระบบการตรวจสอบระหว่างหน่ วยงานในแต่ละขนตอนการปฏิ
ั
บต
ั ิ จึงมันใจได ้ว่าฝ่ ายบริหารได ้ปฏิบต
ั ิตาม
กฎหมายหรือระเบียบข ้อบังคับที เกียวข ้องและกฎระเบียบข ้อบังคับของบริษท
ั

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
บริษท
ั ให้ความสําคัญในด ้านระบบสารสนเทศและการสือสารข ้อมูล เพือให้การรวบรวมข ้อมู ลและประมวลผลข ้อมู ล
ได ้อย่างรวดเร็วถูกต ้องทันเวลา
และมี การกําหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบต
ั งิ านเพือให้พนักงานสามารถรับรู ้ข ้อมูล

42

ข่าวสารอย่างถูกต ้องช ัดเจนรวมถึงมี ระบบช่วยในการตัดสินใจของผู ้บริหารและคณะกรรมการบริษท
ั ได ้รับทราบเพือให้สามารถ
ตัดสินใจได ้อย่างถูกต ้องรวดเร็วทังในด ้านการแก ้ไขปั ญหา
และวางแผนงานในอนาคตโดยเฉพาะข ้อมูลทางด ้านบัญชีและ
การเงิน

5. ด้านระบบการติดตาม
บริษท
ั ได ้จัดให้มี ระบบการติดตามผลการดําเนิ นงานของบริษท
ั อย่างสมําเสมอเพือให้บริษท
ั สามารถบรรลุเป้ าหมายที
วางไว ้โดยมี การจัดการประชุมคณะผู บ้ ริหารเพือรายงานผลการดําเนิ นงานเป็ นประจําอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง และมีการ
จัดการประชุมเพือแก ้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะในกรณี ทีมีปัจจัยอืนที สําคัญซึงอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิ นธุรกิจปกติของ
บริษท
ั นอกจากนี ยังจัดให้มีหน่ วยงานตรวจสอบภายในซึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนิ นการตรวจสอบการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีของทุ กหน่ วยงานภายในบริษท
ั โดยมีวต
ั ถุประสงค ์
1) เพื อเพิ มประสิทธิภาพในการดําเนิ นงานของบริษท
ั และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู บ้ ริหาร
2) เพื อให้เกิดความมันใจในการควบคุมดูแลการใช ้สินทรัพย ์ของบริษท
ั ให้เป็ นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ
3) เพื อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู บ้ ริหารทราบถึงปั ญหาที อาจจะเกิดขึนเพื อดําเนิ นการป้ องกันได ้ทันต่อ
เหตุการณ์
4) เพื อให้เกิดความมันใจว่าบริษท
ั มี ระบบการควบคุมภายในที ดีและพนักงานมี การปฏิบ ต
ั ิ งานตามระบบการ
ควบคุมภายในที กําหนดไว ้

ห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นายวีระวัฒน์ สกุลมี ฤทธิ ได ้รับการแต่งตัง ให้เข ้ามาดํารงตําแหน่ ง ผู จ้ ัดการฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริษท
ั ฯ
เมื อวันที 1 กรกฎาคม 2556
โดยที คณะกรรมการตรวจสอบ พิ จารณาแล ้วเห็นว่า เป็ นผู ้ที มีวฒ
ุ ิ การศึกษา และ
ประสบการณ์ด ้านการตรวจสอบภายใน ในองค ์กรทีมี ธรุ กิจเดียวกันกับบริษท
ั ฯ
จึงมี ความเข ้าใจในกิจกรรมและการ
ดําเนิ นงานของบริษท
ั ฯ เป็ นอย่างดี อีกทังยังได ้รับการฝึ กอบรม ในหลักสูตรต่าง ๆ ที เกียวข ้องกับการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ซึงเป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบต
ั งิ านในหน้าทีในตําแหน่ งดังกล่าว
จึงเห็นว่า นายวีระวัฒน์ มี
ความเหมาะสมที จะปฏิบต
ั ห
ิ น้าที ดังกล่าวได ้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
ทังนี การพิ จารณาและอนุ มต
ั ิ การแต่งตัง ถอดถอน โยกย ้ายผู ้ดํารงตําแหน่ งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ของ บริษท
ั ฯ จะต ้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียดของ ผู จ้ ด
ั การฝ่ ายตรวจสอบ
ภายใน ด ้านล่าง)

การบริหารจ ัดการความเสียง
บริษท
ั ฯ กําหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสียงให้ฝ่ายบริหารนํ าไปปฏิบต
ั ิ ฝ่ ายบริหารเป็ นผู ้รับผิ ดชอบ
ในการกําหนดและออกแบบระบบงาน รวมทังการระบุปัจจัยเสียง ซึงการวางแผนการดําเนิ นธุรกิจหรือปฏิบต
ั งิ านโดยคํานึ งถึง
ปั จจัยเสียงด ้วยนี
ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบทีมี จุดควบคุมเพือควบคุมความเสียงให้อยู่ในระดับที องค ์กร
ยอมรับได ้
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รายละเอียดเกียวก ับหัวหน้างานผู ต
้ รวจสอบภายใน ปี 2557
ชือ-สกุล / ตํา แหน่ ง /
วันทีไดร้ บ
ั แต่งต งั
นายวีระวัฒน์ สกุลมีฤทธิ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน /
1 กรกฎาคม 2556

อายุ
(ปี )

คุณวุ ฒิทางการศึกษา /
การอบรม

สัดส่วนการ
ถือหุ น
้ ใน
บริษท
ั (%)

ความสัมพันธ ์ทาง
ครอบคร ัวระหว่าง
กรรมการและผู บ
้ ริหาร
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ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต
-หลักสูตรประกาศนี ยบัตรผู ้
ตรวจสอบภายในของประเทศไทย
-หลักสูตร โครงการอบรมเพือรับ
วุฒิบ ัตรด ้านการตรวจสอบภายใน
-การเมินระบบการควบคุมภายใน
แบบ COSO –ERM ของแต่ละ
ระบบงาน
-การตรวจสอบทุจริต
-วิธีการเขียนรายงานการ
ตรวจสอบภายใน
-ขันตอนการตรวจสอบภายใน
-ประเด็นหลักมาตรฐานบัญชีฉบับ
ใหม่
-ประเด็นหลักมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิ น PAEs และ
NPAEs ทังหมด
-โปรแกรมบัญชี Dynamics Ax
-ธรรมภิบาลทางด ้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-การตรวจสอบ IT
-การบริหารจัดการความเสี ยงด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2556 – ปัจจุบ ัน
2554 – 2556
2549 – 2553

2547 – 2549

ตํา แหน่ ง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนควบคุมการ
ปฏิบตั ิ งาน
เจ ้าหน้าที ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุ การ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผูช
้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี

บริษท
ั /ประเภทธุรกิจ
บริ ษท
ั กรุป
๊ ลี ส จํากัด (มหาชน) (ธุรกิจให้บริ การเช่าซือ)
บริ ษท
ั ซูซกู ิ ลี สซิง อิ นเตอรเ์ นชันแนล (ไทยแลนด)์ จํากัด
(ธุรกิจใหบ้ ริ การเช่าซือ)
บริ ษท
ั สยามเจนเนอรัล แฟคตอริง จํากัด (มหาชน)
(ธุรกิจการเงิ น)
บริ ษท
ั สํานักงาน ปี ติ เสวี จํากัด (สํานักงานตรวจสอบ)
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รายการระหว่างกัน
จากงบการเงินของบริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีรายการระ
ระหว่างบริษท
ั บริษท
ั ย่อยและบุคคลที อาจมี ความข ัดแย ้ง ดังต่อไปนี
ลักษณะความสัมพันธ ์ระหว่างบริษท
ั บริษท
ั ย่อยและบุคคลทีอาจมี ความข ัดแย ้ง สามารถสรุปได ้ดังนี
รายชือบริษ ัททีเกียวข ้องกัน
Group Lease Holdings Pte Ltd.
บริษัท ธนบรรณ จํากัด
GL Finance Plc.
Asia Partnership Fund Pte. Ltd.
A.P.F. Group Co., Ltd.
Devenco Management and Consulting Co., Ltd.
Tennis Federation of Cambodia

ลักษณะความสัมพันธ ์
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย (ถือหุ ้นโดยบริษท
ั ย่อย)
กรรมการของบริษัทฯเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
กรรมการของบริษัทฯเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ / กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกันกับ GLF
กรรมการของ GLF เป็ นเลขาธิการสมาคม

45

รายละเอี ยดรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษท
ั กับบริ ษท
ั ย่อย ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ผู ซ
้ อ
ื /
ผู ร้ ับบริการ
GL Finance Plc.

ผู ข
้ าย /
ผู ใ้ ห้บริ การ
บริษัทฯ

ล ักษณะรายการ

บริษัทฯ

นโยบายราคา

รายได ้ดอกผลเช่าซือ

126

28

ตามสัญญา

ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือ
และขายผ่อนชําระ

226

112

อัตราร้อยละ 7

3,383
227
(228)
15
3,397
1,159

3,067
215
(121)
222
3,383
-

1,057

-

-

10,000

29,266

10,638

200,499
564,016
764,515

36,783
499,999
(336,283)
200,499

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย

Group Lease
Holdings Pte.
Ltd.

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด

ความจําเป็ น และ
ความสมเหตุ สมผล
บริษท
ั ได ้ทําสัญญาใหเ้ ช่าซือ
เครืองจักรทางการเกษตรกับ GL
Finance Plc. เพือบริจาคเพือ
การศึกษา.โดยอัตราดอกเบียทีคิด
ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึงเป็ นไป
ตามเงือนไขตามการค ้าปกติทวไป
ั
บริษัทให ้กูยื้ มกับ GL Finance Plc.
เป็ นไปเพือสนั บสนุ นการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศ และมีอตั ราดอกเบีย
ใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซงึ
บริษัทกูยื้ มจากธนาคาร

บริษท
ั ได ้ทําสัญญาใหเ้ ช่าซือ
เครืองจักรทางการเกษตรกับ GL
Finance Plc. เพือบริจาคเพือ
การศึกษา.โดยอัตราดอกเบียทีคิด
ระหว่างกันเป็ นราคาตลาดซึงเป็ นไป
ตามเงือนไขตามการค ้าปกติทวไป
ั
ค่าใช ้จ่ายทีGL Finance Plcทดรอง
จ่ายแทนบริษท
ั ฯ ซึงเป็ นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทัวไป
ตามทีประกาศ
จ่าย
อัตราร้อยละ 7

บริษัทให ้กูยื้ มกับ Group Lease
Holdings Pte. Ltd.เป็ นไปเพือ
สนั บสนุ นการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมีอ ัตราดอกเบีย
ใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซงึ
บริษัทกูยื้ มจากธนาคาร
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รายละเอี ยดรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษท
ั กับบริ ษท
ั ย่อย ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ผู ซ
้ อ
ื /
ผู ร้ ับบริการ

ผู ข
้ าย /
ผู ใ้ ห้บริ การ

บริษัท ธนบรรณ
จํากัด

บริษัทฯ

ล ักษณะรายการ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

นโยบายราคา

รายได ้อืน

37,703

-

ตามสัญญา

ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด
สินทรัพย ์หมุนเวียนอืน

36,619

-

อัตราร้อยละ 11

903,778
(481,524)
422,254
7,569

-

ความจําเป็ น และ
ความสมเหตุ สมผล
บริษท
ั ได ้ทําสัญญาบริหารงานกับ
บริษัท ธนบรรณ จํากัด เพือ
ใหบ้ ริการบริหารงานต่างๆ ซึงเป็ นไป
ตามการประกอบธุรกิจโดยทัวไปและ
ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษท
ั
บริษัทให ้กูยื้ มกับบริษท
ั ธนบรรณ
จํากัดเป็ นไปเพือทดแทนเงินกูยื้ มเดิม
หลังจากการเข ้าซือกิจการ และมี
อัตราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตรา
ดอกเบียปกติซงบริ
ึ ษท
ั กูยื้ มจาก
ธนาคาร
บริษท
ั ได ้ทําสัญญาบริหารงานกับ
บริษัท ธนบรรณ จํากัด เพือ
ใหบ้ ริการบริหารงานต่างๆ ซึงเป็ นไป
ตามการประกอบธุรกิจโดยทัวๆไปและ
ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษท
ั

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิ จารณารายการแล ้วเห็นว่า การให้กู ้ยืมเงิ นดังกล่าวเป็ นไปเพื อสนับสนุ นกาขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมี อต
ั ราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซงบริ
ึ ษท
ั กู ้ยืมจากธนาคาร ซึงรายการดังกล่าวมี ความจําเป็ น และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนิ นธุรกิจของบริษท
ั การให้เช่าซือเครืองจักร นันเป็ นไปเพือการสนับสนุ นทางการศึกษา และอัตราดอกเบีย
เช่าซือ ที คิดระหว่างกันก็เป็ นราคาตลาดซึงเป็ นไปตามเงื อนไขการค ้าปกติและรายการดังกล่าว มี ประโยชน์ในการประชาสัมพันธ ์ธุรกิจของ
บริษท
ั ย่อยในต่างประเทศ ส่วนการให้บริการบริหารงานนันเป็ นไปเพื อการบริหารงานต่างๆ ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษท
ั

47

รายละเอี ยดรายการระหว่างกันอืนๆ ระหว่างกิจการทีเกียวข้องกัน ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ผู ซ
้ อ
ื /
ผู ร้ ับบริการ

ผู ข
้ าย /
ผู ใ้ ห้บริ การ

ล ักษณะรายการ

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

นโยบาย
ราคา

ความจําเป็ น และ
ความสมเหตุ สมผล

GL Finance Plc.

บริษัทฯ

ดอกเบียรับ

-
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อัตราร้อยละ
6-9 ต่อปี

บริษัทให ้กูยื้ มกับ GL
Finance Plc. เป็ นไปเพือ
สนั บสนุ นการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมีอ ัตรา
ดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตรา
ดอกเบียปกติซงบริ
ึ ษท
ั กูยื้ ม
จากธนาคาร

GL Finance Plc.

Group Lease
Holdings Pte
Ltd

ดอกเบียรับ

-

1,459

อัตราร้อยละ
6-9 ต่อปี

Group Lease Holdings
Pte. Ltd. ใหก้ ยืู ้ มกับ GL
Finance Plc. เป็ นไปเพือ
สนั บสนุ นการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมีอ ัตรา
ดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตรา
ดอกเบียปกติ

Devenco Management
and Consulting Co.,
Ltd.

Group Lease
Holdings Pte
Ltd

ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา
แลกเปลียน
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด

2,215

1,985

อัตราร้อยละ
6-9 ต่อปี

51,341
2,216
(22,661)

52,312
-

23

(3,294)

Group Lease Holdings
Pte. Ltd. ใหก้ ยืู ้ มกับ
Devenco Management
and Consulting Co., Ltd.
เป็ นไปเพือสนั บสนุ นการ
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ
และมีอตั ราดอกเบียใกล ้เคียง
กับอัตราดอกเบียปกติ

164
31,083

2,323
51,341

315

81

อัตราร้อยละ
6-9 ต่อปี

3,821
1,370
(162)

3,708
(30)

Group Lease Holdings
Pte. Ltd. ใหก้ ยืู ้ มกับ
Tennis Federation of
Cambodia เป็ นไปเพือการ
ประชาสัมพันธ ์ธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมีอ ัตรา
ดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตรา
ดอกเบียปกติ

20
5,049

143
3,821

14

-

อัตราร้อยละ
6-9 ต่อปี

2,264
-

-

29
2,293

-

Group Lease Holdings
Pte. Ltd. ใหก้ ยืู ้ มกับ
กรรมการของบริษท
ั ย่อยเพือ
เตรียมความพร้อมในการ
ดําเนิ นธุรกิจหลังจากได ้รับ
ใบอนุ ญาตการประกอบ
ธุรกิจเช่าซือ
รถจักรยานยนตในประเทศ
์
ลาวและมีอตั ราดอกเบีย
ใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบีย
ปกติ

Tennis Federation of
Cambodia

กรรมการของบริษท
ั ย่อย

Group Lease
Holdings Pte
Ltd

Group Lease
Holdings Pte
Ltd

ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด
ดอกเบียรับ
เงินให ้กูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างรับ
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด
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รายละเอี ยดรายการระหว่างกันอืนๆ ระหว่างกิจการทีเกียวข้องกัน ณ ว ันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556
ผู ซ
้ อ
ื /
ผู ร้ ับบริการ

ผู ข
้ าย /
ผู ใ้ ห้บริ การ

Group Lease
Holdings Pte Ltd

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

ล ักษณะรายการ
ดอกเบียจ่าย
เงินกูยื้ มระยะสันและ
ดอกเบียค ้างจ่าย
ยอดยกมาต ้นงวด
เพิมขึน
ลดลง
ยอดคงค ้างยกไปปลายงวด
เงินมัดจํา

มูลค่ าของรายการ
(พันบาท)
31 ธ.ค. 57
31 ธ.ค. 56

นโยบายราคา

19

-

19,797
19,797
70,217

65,627

อัตราร้อยละ
6 ต่อปี

ความจําเป็ น และ
ความสมเหตุ สมผล
Group Lease Holdings Pte. Ltd.
กูยื้ มเงินจาก A.P.F. Group Co.,
Ltd.เป็ นไปเพือสนับสนุ นการขยาย
ธุรกิจในต่างประเทศ และมีอ ัตรา
ดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบีย
ปกติ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เป็ น
เงินมัดจําที Group Lease
Holdings Pte. Ltd. วางเป็ น
หลักประกันกับA.P.F. Group Co.,
Ltd. เพือช่วยในการเตรียมการออก
หุ ้นกูกั
้ บสถาบันการเงินแห่งหนึ ง
ต่อมาได ้ยกเลิกการออกหุ ้นกูส่้ งผล
ให ้ A.P.F. Group Co., Ltd. ได ้คืน
เงินมัดจําดังกล่าวใหก้ บั Group
Lease Holdings Pte. Ltd. ใน
เดือนกุมภาพันธ ์ 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เป็ น
เงินมัดจําที Group Lease
Holdings Pte. Ltd. ทีวางเป็ น
หลักประกันกับ A.P.F. Group Co.,
Ltd. เพือช่วยในการเตรียมการกูเงิ้ น
กับสถาบันการเงินแห่งหนึ ง ภายหลัง
วันสินงวด Group Lease
Holdings Pte Ltdไม่ได ้กูเงิ้ นกับ
สถาบันการเงินแล ้ว จึงได ้รับเงินมัด
จําคืนทังจํานวน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:
คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้สอบทาน และพิ จารณารายการแล ้วเห็นว่า ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็ นไปเพือสนับสนุ นกาขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และมี อต
ั ราดอกเบียใกล ้เคียงกับอัตราดอกเบียปกติซงบริ
ึ ษท
ั กู ้ยืมจากธนาคาร ซึงรายการดังกล่าวมี ความจําเป็ น และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจของบริษท
ั
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ข้อมู ลทางการเงินทีสําค ัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี
ในระยะเวลา 3 ปี ที ผ่ านมาบริษท
ั ตรวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต ได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบ
ของบริษท
ั สามารถสรุปได้ดังนี
งบการเงิน
ตรวจสอบ
ปี 2557
ปี 2556
ปี 2555

บริษัท
บริษัท สํานั กงาน อีวาย
จํากัด

นางสาวรุ ้งนภา เลิศสุวรรณกุล

ผู ้สอบบัญชีรบ
ั
อนุ ญาตเลขที
3516

บริษัท
แอนด ์
บริษัท
แอนด ์

นางสาวพิมพ ์ใจ มานิ ตขจรกิจ

4521

ไม่มีเงือนไข

นางสาวพิมพ ์ใจ มานิ ตขจรกิจ

4521

ไม่มีเงือนไข

สํานั กงาน เอินส ์ท
ยัง จํากัด
สํานั กงาน เอินส ์ท
ยัง จํากัด

ผู ้สอบบัญชี

ความเห็ นของ
ผู ้สอบบัญชี
ไม่มีเงือนไข
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษท
ั กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบการเงิ นรวม

ปี 2557
จํานวนเงิน
สินทร ัพย ์
สินทร ัพย ์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเที ยบเท่ า
เงินสด
ลู กหนี ตามสัญญาเช่าซือและ
ขายผ่อนชําระที ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ งปี
สิ นทรัพย ์รอการขาย
เงินให้กยื
ู ้ มระยะสันและดอกเบีย
ค้างรับ
เงินให้กยื
ู ้ มระยะสันและดอกเบีย
ค้างรับจากกิจการที เกียวข ้อง
กัน
สิ นทรัพย ์หมุนเวียนอื น
รวมสินทร ัพย ์หมุนเวียน
สินทร ัพย ์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจําที มีภาระคํา
ประกัน
เงินจ่ายล่ วงหน้าค่าหุ น
้
เงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย
ลู กหนี ตามสัญญาเช่าซือและ
ขายผ่อนชําระที ถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึ งปี
ที ดิน อาคารและอุ ปกรณ ์
สิ นทรัพย ์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิ ยม
สิ นทรัพย ์ภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย ์ไม่หมุนเวียนอื น
รวมสินทร ัพย ์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทร ัพย ์
หนี สินและส่วนของผู ้ถือหุ ้น
หนี สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืม
ระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ ้าหนี การค ้า
เงินกู ้ยืมระยะสันและดอกเบีย
ค้างจ่ายแก่กิจการที เกียวข ้อง
กัน
เงินกู ้ยืมระยะยาวที ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
เจ ้าหนี ค่าเบียประกัน
ค่าใช ้จ่ายค้างจ่าย
หนี สิ นหมุนเวียนอื น
รวมหนี สินหมุนเวี ยน
หนี สินไม่หมุนเวี ยน
เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุ ทธิจาก
ส่ วนที ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ งปี
หุ น
้ กู ้
ประมาณการหนี สิ นระยะยาว
สํ ารองผลประโยชน์ระยะยาว
พนั กงาน
เงินประกันความเสียหายตาม
สัญญาเช่าซือ
หนี สิ นภาษี เงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนี สินไม่หมุนเวี ยน
รวมหนี สิน

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ปี 2557

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2556

ปี 2555

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

357.45

4.92

320.55

5.83

14.36

0.41

71.16

0.99

86.16

1.58

10.89

0.31

3,163.95
23.60

43.52
0.32

2,208.37
21.15

40.18
0.38

1,493.37
18.63

43.11
0.54

2,330.50
14.07

32.38
0.20

2,145.49
21.15

39.22
0.39

1,493.37
18.62

43.16
0.54

24.78

0.34

23.37

0.43

-

-

-

-

-

-

-

-

38.42
151.26
3,759.46

0.53
2.08
51.71

55.16
133.13
2,761.73

1.00
2.42
50.24

20.54
125.92
1,672.82

0.59
3.64
48.29

1,190.17
115.22
3,721.12

16.54
1.59
51.70

203.88
123.57
2,580.25

3.73
2.25
47.17

39.85
125.92
1,688.66

1.15
3.64
48.80

0.32
-

0.01
-

0.31
-

0.01
-

0.31
34.14
-

0.01
0.99
-

0.32
1,071.21

0.01
14.88

0.31
330.82
110.70

0.01
6.05
2.02

0.31
18.69

0.01
0.54

2,922.44
100.64
127.69
91.42
106.30
162.35
3,511.16
7,270.62

40.20
1.38
1.76
1.26
1.46
2.22
48.29
100.00

2,323.23
70.88
105.07
43.68
60.98
130.63
2,734.78
5,496.51

42.27
1.29
1.91
0.79
1.11
2.38
49.76
100.00

1,637.94
55.83
20.97
41.80
1,790.99
3,463.81

47.29
1.61
0.61
1.20
51.71
100.00

2,202.28
62.42
6.45
70.81
63.00
3,476.49
7,197.61

30.60
0.87
0.09
0.98
0.87
48.30
100.00

2,275.92
61.02
60.98
50.47
2,890.22
5,470.47

41.60
1.12
1.11
0.92
52.83
100.00

1,637.94
55.82
20.97
37.70
1,771.43
3,460.09

47.34
1.61
0.61
1.09
51.20
100.00

250.00
9.07

3.44
0.12

13.55
4.32

0.25
0.08

50.00
14.42

1.44
0.42

250.00
6.35

3.47
0.09

13.55
3.22

0.25
0.06

50.00
14.42

1.45
0.42

19.80

0.27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,547.81
11.73
56.53
54.36
2,949.30

35.04
0.16
0.78
0.75
40.56

1,808.59
49.44
10.10
28.91
24.47
1,939.38

32.90
0.90
0.18
0.53
0.44
35.28

887.95
30.53
12.68
23.99
17.34
1,036.91

25.63
0.88
0.38
0.69
0.50
29.94

2,547.81
9.68
26.30
29.60
2,869.74

35.40
0.13
0.36
0.41
39.86

1,808.59
45.48
9.21
22.56
21.78
1,924.39

33.06
0.83
0.17
0.41
0.40
35.18

887.95
30.22
12.68
23.64
17.17
1,036.08

25.66
0.87
0.37
0.67
0.50
29.94

1,312.05
488.30

18.05
6.72

1,288.93
-

23.45
-

834.01
-

24.08
-

1,312.05
488.30

18.23
6.79

1,288.93
-

23.56
-

834.01
-

24.10
-

6.38

0.09

4.16

0.08

2.77

0.08

6.38

0.09

4.16

0.08

2.77

0.08

2.33
1,809.06
4,758.36

0.03
24.89
65.45

2.30
0.66
1,296.05
3,235.43

0.04
0.01
23.58
58.86

2.31
839.09
1,876.00

0.06
24.22
54.16

2.20
1,808.93
4,678.67

0.03
25.14
65.00

2.30
1,295.39
3,219.78

0.04
23.68
58.86

2.31
839.09
1,875.17

0.07
24.25
54.19
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งบการเงิ นรวม

ปี 2557
จํานวนเงิน
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุ นทีออกและชําระแล้ว มูลค่า
หุ น
้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ น
้ สามัญ
เงินรับล่ วงหน้าค่าหุ ้น
ใบสํ าคัญแสดงสิทธิซือหุ ้น
สามัญ
ส่ วนทุ นจากการจ่ายโดยใช ้หุ น
้
เป็ นเกณฑ ์
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วสํ ารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงินทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
รวมส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมหนี สิ นและส่ วนของผู ถ
้ ือ
หุน
้

ปี 2556

ร้อยละ

ปี 2555

ปี 2557

หน่ วย : ล้านบาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2556

ปี 2555

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

542.88
1,084.25
-

7.47
14.91
-

512.35
933.68
1.00

9.32
16.99
0.02

344.86
414.92
19.64

9.96
11.98
0.57

542.88
1,084.25
-

7.55
15.06
-

512.35
933.68
1.00

9.37
17.07
0.02

344.86
414.92
19.64

9.97
11.99
0.57

-

-

0.54

0.01

2.22

0.06

-

-

0.54

0.01

2.22

0.06

3.58

0.05

2.22

0.04

0.86

0.02

3.59

0.05

2.22

0.04

0.86

0.02

72.09
773.21

0.99
10.63

72.09
715.40

1.31
13.02

57.04
749.51

1.65
21.64

72.09
816.13

1.00
11.34

72.09
728.81

1.32
13.31

57.04
745.37

1.65
21.55

36.25
2,512.26

0.50
34.55

23.80
2,261.08

0.43
41.14

(1.24)
1,587.81

(0.04)
45.84

2,518.94

35.00

2,250.69

41.14

1,584.92

45.81

7,270.62

100.00

5,496.51

100.00

3,463.81

100.00

7,197.61

100.00

5,470.47

100.00

3,460.09

100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษท
ั กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน) และบริษ ัทย่อย
หน่ วย : ล ้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2557
จํานวนเงิน

รายได้จากการดําเนิ นงาน
รายได้ดอกผลเช่าซือ
รายได้อื น
รวมรายได้

ปี 2556

ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2555

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ปี 2557

ร้อยละ

ปี 2556

ปี 2555

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

จํานวนเงิน

ร้อยละ

1,666.74
205.33

89.03
10.97

1,258.28
213.26

85.51
14.49

837.22
120.44

87.42
12.58

1,389.65
216.72

86.51
13.49

1,251.39
190.26

86.80
13.20

837.22
115.08

87.92
12.08

1,872.07

100.00

1,471.54

100.00

957.66

100.00

1,606.37

100.00

1,441.65

100.00

952.30

100.00

ค่าใช ้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช ้จ่ายในการบริ การและบริหาร

561.14

29.97

362.84

24.66

249.37

26.04

356.11

22.17

318.48

22.09

248.46

26.09

หนี สู ญและหนี สงสัยจะสู ญ

494.86

26.43

343.64

23.35

45.25

4.73

441.37

27.47

342.42

23.75

45.25

4.75

ขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพยรอ
์
การขาย
รวมค่าใช ้จ่าย

431.82

23.07

314.39

21.36

140.25

14.64

377.81

23.52

314.39

21.81

140.25

14.73

1,487.82

79.47

1,020.87

69.37

434.88

45.41

1,175.29

73.16

975.29

67.65

433.96

45.57

ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้

384.25

20.53

450.67

30.63

522.79

54.59

431.08

26.84

466.36

32.35

518.34

54.43

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(250.42)

(13.38)

(145.71)

(9.90)

(63.00)

(6.58)

(250.39)

(15.59)

(145.71)

(10.11)

(63.00)

(6.62)

ค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้

(19.13)

(1.02)

(64.65)

(4.40)

(102.40)

(10.69)

(36.46)

(2.27)

(62.80)

(4.36)

(102.09)

(10.72)

กําไรสุทธิสาํ หร ับปี
กําไรต่อหุ ้นขนพื
ั นฐาน (บาท)

114.70
0.11

6.13

240.31
0.25

16.33

357.38
0.44

37.32

144.23
0.14

8.98

257.85
0.27

17.88

353.24
0.43

37.09

กําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงินและ
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อ ัตราส่วนทางการเงินทีสําค ัญ
งบการเงินรวม
อ ัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร
(Profitability Ratio)
อัตราดอกเบียรับ (%)
อัตราดอกเบียจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบีย (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

31.39

32.84

n/a

31.04

33.14

33.18

6.48

5.97

n/a

6.50

5.97

4.74

24.91

26.87

n/a

24.54

27.17

28.44

6.13

16.33

37.32

8.98

17.89

37.09

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน
้ (%)
อ ัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดํ าเนิ นงาน
(Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%)

4.81

12.49

n/a

6.05

13.45

24.08

1.80

5.36

n/a

2.28

5.77

12.22

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ (เท่า)
อ ัตราส่วนวิเคราะห ์นโยบายการเงิน
(Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนผูถ้ อื หุ ้น (เท่า)

0.29

0.33

n/a

0.25

0.32

0.33

1.89

1.43

1.18

1.86

1.43

1.18

1.37

1.57

n/a

1.16

1.55

1.90

n/a

69.23

69.79

n/a

64.52

69.79

อัตราส่วนค่าเผือหนี สงสัยจะสูญต่อสินเชือรวม (%)

8.43

7.94

5.28

8.71

8.09

5.28

อัตราส่วนหนี สูญต่อสินเชือรวม (%)

6.87

2.59

4.90

8.02

2.65

4.90

อัตราส่วนเงินใหส้ น
ิ เชือทีหยุดรับรูร้ ายได ้ต่อสินเชือรวม (%)

8.70

8.65

3.25

9.13

8.85

3.25

อัตราส่วนเงินใหก้ ต่
ู ้ อเงินกู ้ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อ ัตราส่วนคุ ณภาพสินทรัพย ์ (Asset Quality Ratio)
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คําอธิบายและการวิเคราะห ์ฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงาน
บริษท
ั ฯเข ้าซือหุน
้ สามัญของบริษท
ั ย่อยในปี ที แตกต่างกัน จึงส่งผลให้ฐานะการเงิ นและผลการดําเนิ นงานใน
ปี 2555-2557 สําหรับงบการเงิ นรวมมีค วามแตกต่ า งโดยผลของปั จจัย ดัง กล่ า ว นอกเหนื อจากผลจากการ
ดําเนิ นงานปกติ ดังนี
- ปี 2555 เป็ นปี แรกที เริ มมี ก ารเข ้าซือบริ ษ ัท Group Lease Holdings Pte., Ltd. และจัด ทํ า งบ
การเงิ นรวม
- ไตรมาสที 3 ปี 2556 เป็ นไตรมาสแรกที รวมเอาผลประกอบการของบริ ษ ัท GL Finance Plc.
(บริษท
ั ย่อยในประเทศกัมพูชา) เข ้ามาในงบการเงิ นรวม
- ไตรมาสที 3 ปี 2557 มี การเข ้าซือบริษท
ั ธนบรรณ จํากัด และจัดทํ างบการเงิ นรวม

ภาพรวมผลการดําเนิ นงาน

บริษท
ั ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบาง
พื นที ในต่างจังหวัด ซึงรายได ห
้ ลัก มาจากการให้เช่า ซือรถจัก รยานยนต ์ ภาพรวมธุร กิ จจึงได ร้ บ
ั อิ ท ธิพ ลจาก
อุ ต สาหกรรมการผลิ ต และจํ า หน่ ายรถจัก รยานยนต ์ โดยจํ า นวนรถจัก รยานยนต ท
์ ี จดทะเบี ย นใหม่ ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2557 มี จํานวน 414,389 คัน โดยลดลงร ้อยละ 11.13 จากปี 2556 ซึงมี
จํานวน 466,264 คัน จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทังใน และนอกประเทศ โดยนอกประเทศได้แก่ ความ
ซบเซาของเศรษฐกิจในหลายๆ ประเทศ โดยเฉพาะยุโรป ขณะที อเมริ ก าพึ งจะเริ มมี ส ญ
ั ญาณฟื นตัว ทํ า ให้
โดยรวมการส่ง ออกของไทยไปยังต่างประเทศยังไม่ กลับสู่ภาวะปกติ ส่วนปั จจัยในประเทศยังคงได้รับผลกระทบจาก
สถานะการณ์ทางการเมืองที ยืดเยือต่อเนื องจากช่วงครึงปี หลังของปี 2556 จนถึงไตรมาส 2 ของปี 2557 ทํ าให้ทงั
การใช ้จ่ายภาครัฐ และภาคครัว เรื อ นอยู่ ใ นระดับ ตํ า สํ า หรับ ปี 2558 นั น ช่ว งครึ งปี แรกคาดว่ า จะยังไม่ เห็ น
สัญญาณฟื นตัวทีช ัดเจน แต่น่าจะมีแนวโน้มที ดีขน
ึ เนื องจากการคลีคลายของสถานการณ์ทางการเมื อง จึงเป็ นที
คาดการณ์ว่ า อุ ต สาหกรรมรถจัก รยานยนต ใ์ นครึ งปี หลัง น่ าจะเริ มฟื นตัวได ้ ส่ ว นในปี 2556 จํ า นวน
รถจักรยานยนต ์ทีจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มี จํานวน 466,264 คัน โดยเพิ มขึนร ้อยละ
0.44 จากปี 2555 ซึงมีจํานวน 464,230 คัน ตลาดรถจักรยานยนต ์ในปี 2556 มี แนวโน้มทรงตัวจากสภาวะ
เศรษฐกิจที ยังชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมื องในประเทศ
อย่างไรก็ตามเมื อพิจารณาถึงภาพรวมของตลาดรถจัก รยานยนต ์ซึงมี แ นวโน้ม ชะลอตัว จากสภาวะ
เศรษฐกิจและการเมื อง แต่เมื อพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริษท
ั ในปี ทีผ่านมาพบว่าบริษท
ั
ยังคงขยายสินเชือเพิ มขึนได้เล็กน้อย โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษท
ั มีลูกหนี สินเชือเช่าซือสุทธิเท่ ากับ
4,532.78 ล ้านบาท เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงลูกหนี สินเชือเช่าซือสุทธิเท่ ากับ 4,421.41 ล ้านบาท เพิ มขึน
คิดเป็ นร ้อยละ 2.52 นอกจากนี บริ ษ ัท ยัง มี ร ายได ร้ วมที เพิ มขึน โดยในปี 2557 บริ ษ ัท มี ร ายได ร้ วมเท่ า กับ
1,606.37 ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงรายได้รวมเท่ ากับ 1,441.65 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 11.43
ณ วันที 31 ธ ันวาคม 2556 บริษท
ั มีลูกหนี สินเชือเช่าซือสุทธิเท่ ากับ 4,421.41 ล ้านบาท เพิ มขึน
จากสินปี 2555 ซึงลู ก หนี สิ น เชือเช่า ซือสุ ท ธิเท่ า กับ 3,131.31 ล า้ นบาท เพิ มขึนคิ ด เป็ นร อ้ ยละ 41.20
นอกจากนี บริษท
ั ยงั มีรายได้รวมทีเพิ มขึน โดยในปี 2556 บริษท
ั มีรายได้รวมเท่ ากับ 1,441.65 ล ้านบาท เพิ มขึน
จากปี 2555 ซึงรายได้รวมเท่ ากับ 952.30 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 51.39

รายได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2556

ปี 2557
รายได้ของบริษท
ั
รายได ้ดอกผลเช่าซือ
รายได ้อืน
รวม

ล้านบาท

1,389.65
216.72
1,606.37

ร้อยละของรายได้รวม

86.51
13.49
100.00

ล้านบาท

1,251.39
190.26
1,441.65

ร้อยละของรายได้รวม

86.80
13.20
100.00

ปี 2555
ล้านบาท

837.22
115.08
952.30

ร้อยละของรายได้รวม

87.92
12.08
100.00
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จากโครงสร ้างรายได้ของบริษท
ั ประมาณร ้อยละ 87 เป็ นรายได้ดอกผลเช่าซือ โดยในปี 2557 รายได ้
ดอกผลเช่าซือเท่ ากับ 1,389.65 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 86.51 ของรายได ร้ วม) เพิ มขึนจากปี 2556 ซึง
รายได้ดอกผลเช่าซือ 1,251.39 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 11.05 จากการเติบโตของลูกหนี เช่าซือ
เมื อพิจารณาโครงสร ้างรายได้พบว่าสัดส่วนรายได้ดอกผลเช่าซือลดลงจาก 86.80 ในปี 2556 เป็ น 86.51 ใน
ปี 2557 ซึงเป็ นการลดลงเพี ยงเล็กน้อย
สําหรับปี 2556 รายได้ดอกผลเช่าซือเท่ ากับ 1,251.39 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 86.80 ของรายได ้
รวม) เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงรายได้ดอกผลเช่าซือ 837.22 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 49.47 จาก
การเติบโตของลูกหนี เช่าซือ ปี 2556
รายได้อืนๆ ส่วนใหญ่มาจากรายได เ้ บี ยปรับ ผิ ด นั ด ชํา ระค่ า งวด รายได ห
้ นี สู ญ รับ คื น รายได จ้ ากงาน
ทะเบียน และรายได้ค่าบริหารงาน สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีรายได้อืน เท่ ากับ 216.72 ล ้านบาทเพิ มขึนจากปี
2556 ซึงรายได้อืน เท่ ากับ 190.26 ล ้านบาท โดยเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 13.91 โดยรายได้อืน นันเพิ มขึนอย่างมี
นัยสําคัญตังแต่ปี 2555 ส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามลูกหนี และการปรับปรุงกลยุทธ ์
ในการติดตามหนี ซึงได้ตัดจําหน่ ายไปแล ้ว
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีรายได้อืน เท่ ากับ 190.26 ล ้านบาทเพิ มขึนจากปี 2555 ซึงรายได้อืน เท่ ากับ
115.08 ล ้านบาท โดยเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 65.33
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ปี 2556

ปี 2557
รายได้ของบริษท
ั
รายได ้ดอกผลเช่าซือ
รายได ้อืน
รวม

ล้านบาท

1,666.74
205.33
1,872.07

ร้อยละของรายได้รวม

89.03
10.97
100.00

ล้านบาท

1,258.28
213.26
1,471.54

ปี 2555

ร้อยละของรายได้รวม

85.51
14.49
100.00

ล้านบาท

837.22
120.44
957.66

ร้อยละของรายได้รวม

87.42
12.58
100.00

สําหรับปี 2557 โครงสร ้างรายได้ของงบการเงิ นรวมไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ โดยรายได ้
ดอกผลเช่าซือเท่ ากับ 1,666.74 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 89.03 ของรายได้รวม) เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงรายได้
ดอกผลเช่าซือ 1,258.28 ล ้านบาทหรือเพิมขึนคิดเป็ นร ้อยละ 32.46 จากการเติบโตของลูกหนี เช่าซือโดยเฉพาะ
ในประเทศกัมพูชา และจากการทีมี บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด ซึงเป็ นบริษ ท
ั ย่อยเพิ มขึนในระหว่างปี 2557 เมื อ
พิ จารณาโครงสร ้างรายได้พบว่ารายได้ดอกผลเช่าซือเพิ มขึนจาก 85.51 ในปี 2556 เป็ น 89.03 ในปี 2557
อย่างไรก็ตาม รายได้ในปี 2557 เป็ นการรวมงบการเงิ น เฉพาะกิ จการ งบบริ ษ ัท Group Lease Holdings
Pte., Ltd. ,บริษท
ั GL Finance Plc. และ บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด ส่วนในปี 2556 เป็ นการรวมงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ และงบบริษท
ั Group Lease Holdings Pte., Ltd. และ บริษท
ั GL Finance Plc.
สําหรับปี 2556 โครงสร ้างรายได้ของงบการเงิ นรวมไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ โดยรายได้
ดอกผลเช่าซือเท่ ากับ 1,258.28 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 85.51 ของรายได ร้ วม) เพิ มขึนจากปี 2555 ซึง
รายได้ดอกผลเช่าซือ 837.22 ล ้านบาทหรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 50.29 จากการเติบโตของลูกหนี เช่าซือ เมื อ
พิ จารณาโครงสร ้างรายได้พบว่าโครงสร ้างรายได้ดอกผลเช่าซือลดลงจาก 87.42 ในปี 2555 เป็ น 85.51 ในปี
2556 ซึงเป็ นการลดลงเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้ในปี 2556 เป็ นการรวมงบการเงิ นเฉพาะกิจการ งบ
บริษท
ั Group Lease Holdings Pte., Ltd. และบริษ ท
ั GL Finance Plc. ส่วนในปี 2555 เป็ นการรวมงบ
การเงิ นเฉพาะกิจการ และงบบริษท
ั Group Lease Holdings Pte., Ltd.
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ค่าใช้จา่ ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่า ใชจ้ ่ายก่อนค่าใช ้จ่ ายทางการเงิน
และค่าใช ้จ่ ายภาษี เงินได ้
ค่าใช ้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนี สูญ และหนี สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย ์รอ
การขาย
รวม

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

356.11
441.37

22.17
27.47

318.48
342.42

22.09
23.75

248.46
45.25

26.09
4.75

377.81
1,175.29

23.52
73.16

314.39
975.29

21.81
67.65

140.25
433.96

14.73
45.57

ค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษี เงิ นได้ ประกอบด ้วย 3 ส่วนหลักได้แก่ ค่าใช ้จ่าย
ในการบริการและบริห าร หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขาย
สํ า หรับ ปี 2557 บริ ษ ัท มี ค่ า ใช จ้ ่า ยก่ อ นค่ า ใช ้จ่ า ยทางการเงิ นและค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได ้ เท่ า กับ
1,175.29 ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงมีค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ น และค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได ้
เท่ ากับ 975.29 ล ้านบาท โดยเพิ มขึน 200.00 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 20.51 การเพิ มขึนของค่าใช ้จ่าย
ก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ สําหรับปี 2557 เพิ มขึนในทิศทางเดียวกับรายได้รวมทีเพิมขึน
เมื อเที ยบกับปี 2556 ทังนี หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ มขึนมาจาก
– ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ มขึนร ้อยละ 11.82 เมื อเที ยบกับปี 2556 เพื อรองรับการขยาย
สินเชือทียังคงเพิ มขึนอย่างต่อเนื อง โดยรายได้รวมของปี 2557 เพิ มขึนจากปี 2556 ร อ้ ยละ 11.43 ซึงเมื อ
พิ จารณาสัดส่วนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริห ารต่อรายได ร้ วมในปี 2557 เพิ มขึนจากปี 2556 ตาม
สัดส่วนการเพิ มขึนของรายได้รวม
– หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ ซึงประกอบด ้วย หนี สูญและค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญทีตังเพิ มขึนระหว่างงวด
เมื อเที ยบกับปี 2556 โดยเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 28.90 ซึงเกิดจากปริ ม าณลู ก หนี ค า้ งชํา ระมี จํา นวนเพิ มขึน
ตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื องในช่วงทีผ่ านมา และจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมื อง ซึงปัจจุบน
ั
สถานการณ์เริมเข ้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยงั ส่ง ผลต่องบการเงิ นปี 2557
– ขาดทุนจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขาย ซึงเกิดจากมู ลค่าทรัพย ์สินยึดคืนรอการขายหักดว้ ย
มู ลค่าทรัพย ์สินจากการประมู ล ขายทอดตลาด เพิ มขึนร อ้ ยละ 20.18 เมื อเที ย บกับ ปี 2556 จากปริ ม าณ
สินทรัพย ์รอการขายทีเพิ มขึนจากการขยายสินเชือ และราคาตลาดของทรัพย ์สินรอการขายยังมีราคาค่อนข ้างตํา
โดยขาดทุ นจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขายเพิ มขึนในสัดส่วนที สูงกว่าการเพิ มขึนของรายได ร้ วมและเมื อ
พิ จารณาอัตราส่วนขาดทุนจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขายต่อลูกหนี เช่าซือและผ่อนชําระ พบว่าสําหรับปี
2557 เท่ ากับร ้อยละ 7.61 เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงมีอต
ั ราส่วนเท่ ากับร ้อยละ 6.54 และสําหรับอัตราส่วนของ
จํานวนทรัพย ์สินรอการขายที ขายได้ ต่อทรัพย ์สินยึดคืนรอการขาย ในแต่ ล ะรอบบัญ ชีพ บว่ า มี อ ต
ั ราส่ ว นที
เพิ มขึนอย่างต่อเนื องตังแต่ปี 2555 – 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี
อัตราส่วนการจําหน่ ายสินทรัพย ์ทียึดต่อรถยึดทีรอการขาย
หน่ วย: คัน

ปี 2556

ปี 2555

989

835

626

ทรัพย ์สินเพิมขึนระหว่างงวด

18,639

16,152

10,894

ทรัพย ์สินยึดคืนรอการขาย

19,628

16,987

11,520

ทรัพย ์สินทีขายได ้

19,022

15,998

10,685

ทรัพย ์สินปลายงวด

606

989

835

อัตราส่วนการจําหน่ ายสินทรัพย ์ทียึดต่อรถยึดทีรอการขาย

97%

94%

93%

ทรัพย ์สินยกมาต ้นงวด

ปี 2557
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สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ เท่ ากับ 975.29
ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงมี ค่ า ใช ้จ่า ยก่ อ นค่ า ใช ้จ่า ยทางการเงิ น และค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได ้ เท่ า กับ
433.96 ล ้านบาท โดยเพิ มขึน 541.33 ล ้านบาท หรือคิดเป็ นร ้อยละ 124.74 การเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายก่ อ น
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินและค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได้ สําหรับปี 2556 เพิ มขึนในทิศทางเดียวกับรายได้รวมที เพิ มขึนเมื อ
เที ยบกับปี 2555 ทังนี หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ มขึนมาจาก
-ค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริห ารเพิ มขึนร ้อยละ 28.18 เมื อเที ยบกับปี 2555 เพื อรองรับ การขยาย
สินเชือทีเพิ มขึนอย่างต่อเนื อง โดยรายได้รวมของปี 2556 เพิ มขึนจากปี 2555 ร ้อยละ 51.39 ซึงเมื อพิจารณา
สัดส่วนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริห ารต่อรายได้รวมลดลงเหลือร ้อยละ 22.09 ในปี 2556 จากร อ้ ยละ
26.09 ในปี 2555
-หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ ซึงประกอบด ้วย หนี สูญและค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญที ตังเพิ มขึนระหว่ า งงวด
เมื อเที ยบกับปี 2555 โดยเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 656.69 ซึงเกิดจากปริมาณลูกหนี ค ้างชําระมี จํา นวนเพิ มขึน
ตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื องในช่วงหนึ งปี ที ผ่ านมา ทังนี เมื อเที ยบกับปี 2555 หนี สู ญ และหนี
สงสัยจะสูญ มี ป ริมาณทีค่อนข ้างตํามาก เนื องจากยังเป็ นช่ว งเวลาของการฟื นตัว หลัง จากเหตุ ก ารณ์อุ ท กภัย
ปลายปี 2554 และผลจากการปรับเกณฑ ์การตังสํารองหนี สงสัยจะสูญเมื อสินปี 2555 ขณะที ในปี 2556 ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศเริมชะลอตัว จากปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมื อง ซึงส่ง ผลกระทบช ัดเจนตังแต่ไตรมาสที 3
ของปี 2556
-ขาดทุนจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขาย เพิ มขึนร ้อยละ 124.16 เมื อเที ย บกับ ปี 2555 จาก
ปริมาณสินทรัพย ์รอการขายทีเพิ มขึนจากการขยายสินเชือ และราคาตลาดของทรัพ ย ์สิ น รอการขายตํ าลงจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมื องในประเทศ โดยขาดทุ นจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขายเพิ มขึนในสัดส่วน
ที สูงกว่าการเพิ มขึนของรายได้รวมจากการขยายตัวของการปล่อยสินเชืออย่างต่อเนื องและเมื อพิจารณาอัตราส่วน
ขาดทุนจากการจําหน่ ายทรัพย ์สินรอการขายต่อลูกหนี เช่าซือและผ่ อนชําระ พบว่าสําหรับปี 2556 เท่ ากับร ้อยละ
6.54 เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงมีอต
ั ราส่วนเท่ ากับร ้อยละ 4.24 และสําหรับอัตราส่วนของจํานวนทรัพย ์สินรอการ
ขายที ขายได้ ต่อทรัพย ์สินยึดคืนรอการขาย ในแต่ละรอบบัญชีพบว่าอัตราส่ ว นยังไม่ มี ก ารเปลี ยนแปลงคื อ มี
ค่าเฉลียประมาณร ้อยละ 93-95
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
ค่า ใชจ้ ่ายก่อนค่าใช ้จ่ ายทางการเงิน
และค่าใช ้จ่ ายภาษี เงินได ้
ค่าใช ้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนี สูญ และหนี สงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหน่ ายสิ นทรัพย ์รอ
การขาย
รวม

ปี 2557
ล้านบาท

ปี 2556

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ปี 2555

ร้อยละของ
รายได้รวม

ล้านบาท

ร้อยละของ
รายได้รวม

561.14
494.86

29.97
26.43

362.84
343.64

24.66
23.35

249.37
45.25

26.04
4.73

431.82
1,487.82

23.07
79.47

314.39
1,020.87

21.36
69.37

140.25
434.88

14.64
45.41

สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้เท่ ากับ 1,487.82
ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงมี ค่ า ใช ้จ่า ยก่ อ นค่ า ใช ้จ่า ยทางการเงิ น และค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได ้ เท่ า กับ
1,020.87 ล ้านบาทหรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 45.74 การเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและ
ค่าใช ้จ่ายภาษี เงินได้สําหรับปี 2557 เป็ นการเพิ มขึนในทิ ศทางเดียวกับรายได้รวมที เพิ มขึนเมื อเที ยบกับปี 2556
โดยในงบการเงิ นรวมนอกจากค่าใช ้จ่ายทีเพิ มขึนตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการแล้ว ยังมีค่าใช ้จ่ายในการบริการและ
บริหารของบริษท
ั ย่อยทีเพิ มขึนเพื อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ, และการขยายธุรกิจในประเทศจากการที มี
บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด ซึงเป็ นบริษ ท
ั ย่อยเพิ มขึนในระหว่างปี 2557 และรวมถึ ง การตัด จํา หน่ ายมู ล ค่ า สิ ท ธิ
(Exclusivity Right) ตามอายุสญ
ั ญา
สําหรับปี 2556 ค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ที เพิ มขึนส่วนใหญ่เป็ นผล
จากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ โดยบริษ ท
ั มีค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่า ยทางการเงิ น และค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได เ้ ท่ า กับ
1,020.87 ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงมีค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ น และค่ า ใช ้จ่า ยภาษี เงิ นได ้
เท่ ากับ 434.88 ล ้านบาทหรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 134.75 การเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายก่อนค่าใช ้จ่ายทางการ
เงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้สําหรับปี 2556 เป็ นการเพิ มขึนในทิ ศทางเดียวกับรายได้รวมที เพิ มขึนเมื อเที ยบกับปี
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2555 โดยในงบการเงินรวมค่าใช ้จ่ายในการบริการและบริหารของบริษท
ั ย่อยทีเพิ มขึนเพื อรองรับการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ และรวมถึงการตัดจําหน่ ายมู ลค่าสิทธิ (Exclusivity Right) ตามอายุสญ
ั ญา
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สําหรับปี 2557 (งบการเงิ นเฉพาะกิจการและงบการเงิ น รวม) บริ ษ ัท มี ค่ า ใช ้จ่า ยทางการเงิ น เท่ า กับ
250.42 ล ้านบาทสําหรับงบการเงิ นเฉพาะกิจการ) และ 250.39 ล ้านบาทสํ า หรับ งบการเงิ น รวมเพิ มขึนจากปี
2556 ซึงค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นเท่ ากับ 145.71 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 71.86 ส่วนใหญ่เนื องจากเงิ น
กู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที เพิ มขึนเป็ น 3,860 ล ้านบาทในปี 2557 จาก 3,098 ล ้านบาทในปี 2556
และจากการออกหุ น
้ กู ้ 500.00 ล ้านบาท ในปี 2557 เพื อรองรับการขยายธุรกิจทังในและต่างประเทศ ทังนี
ต ้นทุ นการกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ นเฉลียเท่ ากับร ้อยละ 6.50 เพิ มขึนจากปี 2556 ซึงต ้นทุ นการกู ้ยืมจากสถาบัน
การเงิ นเฉลียเท่ ากับร ้อยละ 5.97
สําหรับปี 2556 (งบการเงิ นเฉพาะกิจการและงบการเงิ น รวม) บริ ษ ัท มี ค่ า ใช ้จ่า ยทางการเงิ น เท่ า กับ
145.71 ล ้านบาท เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นเท่ ากับ 63.00 ล้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อย
ละ 131.27 เนื องจากเงิ นกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที เพิมขึนเป็ น 3,098 ล ้านบาทในปี 2556 จาก 1,722
ล ้านบาทในปี 2555 จากการขยายสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ที เพิ มขึน และต น
้ ทุ น การกู ย้ ื ม จากสถาบัน
การเงิ นเฉลียเท่ ากับร ้อยละ 5.97 เพิ มขึนจากปี 2555 ซึงต ้นทุ นการกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ นเฉลียเท่ ากับร ้อยละ
4.74

กําไรสุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้เท่ ากับ 431.08 ล า้ น
บาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นร ้อยละ 7.56 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและ
บริหาร หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพย ์รอการขาย โดยรวมแล ว้ ค่ า ใช ้จ่า ย
เพิ มขึนร ้อยละ 20.51 แต่มีรายได้รวมเพิมขึนร ้อยละ 11.43 เห็ นได้ว่าค่าใช ้จ่ายเพิ มขึนในสัดส่วนทีสูงกว่ารายได้ที
เพิ มขึน และเมื อหักค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นแล ้วบริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ 180.69 ล ้านบาท ซึงลดลง
จากปี 2556 ซึงกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้คือ 320.65 ล ้านบาท โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 43.65
เมื อหักค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้แล ้ว บริษท
ั มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2557 เท่ ากับ 144.23 ล ้านบาท ลดลงจาก
ปี 2556 ซึงกําไรสุทธิเท่ ากับ 257.85 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 44.06
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้เท่ ากับ 466.36 ล า้ น
บาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็ นร ้อยละ 10.03 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและ
บริหาร หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพย ์รอการขาย โดยรวมแล ว้ ค่ า ใช ้จ่า ย
เพิ มขึนร ้อยละ 124.74 แต่มีรายได้รวมเพิ มขึนร ้อยละ 51.39 เห็ นได้ว่าค่าใช ้จ่ายเพิมขึนในสัดส่วนทีสูงกว่ารายได้
ที เพิ มขึน และเมื อหักต ้นทุ นทางการเงิ นแล ้วบริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ 320.65 ล ้านบาท ซึงลดลง
จากปี 2555 ซึงกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้คือ 455.34 ล ้านบาท โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 29.58
เมื อหักค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้แล ้ว บริษท
ั มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2556 เท่ ากับ 257.85 ล ้านบาท ลดลงจาก
ปี 2555 ซึงกําไรสุทธิเท่ ากับ 353.24 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 27.00
งบการเงินรวม
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้เท่ ากับ 384.25 ล า้ น
บาท ลดลงจากปี 2556 คิดเป็ นร ้อยละ 14.73 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและ
บริหาร หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพย ์รอการขาย โดยรวมแล ว้ ค่ า ใช ้จ่า ย
เพิ มขึนร ้อยละ 45.74 แต่มีรายได้รวมเพิมขึนร ้อยละ 27.22 เห็ นได้ว่าค่าใช ้จ่ายเพิ มขึนในสัดส่วนทีสูงกว่ารายได้ที
เพิ มขึน และเมื อหักค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นแล ้วบริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ 133.83 ล ้านบาท ซึงลดลง
จากปี 2556 ซึงมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้คือ 304.96 ล ้านบาท โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 56.12
เมื อหักค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้แล ้ว บริษท
ั มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2557 เท่ ากับ 114.70 ล ้านบาท ลดลงจาก
ปี 2556 ซึงกําไรสุทธิเท่ ากับ 240.31 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 52.27

59

สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายทางการเงิ นและค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้เท่ ากับ 450.67 ล า้ น
บาท ลดลงจากปี 2555 คิดเป็ นร ้อยละ 13.80 ซึงสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของค่าใช ้จ่ายในการบริการและ
บริหาร หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการจําหน่ ายสินทรัพย ์รอการขาย โดยรวมแล ว้ ค่ า ใช ้จ่า ย
เพิ มขึนร ้อยละ 134.75 แต่มีรายได้รวมเพิ มขึนร ้อยละ 53.66 เห็ นได้ว่าค่าใช ้จ่ายเพิมขึนในสัดส่วนทีสูงกว่ารายได้
ที เพิ มขึน และเมื อหักต ้นทุ นทางการเงิ นแล ้วบริษท
ั มีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้ 304.96 ล ้านบาท ซึงลดลง
จากปี 2555 ซึงมีกําไรก่อนค่าใช ้จ่ายภาษีเงิ นได้คือ 459.79 ล ้านบาท โดยลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 33.67
เมื อหักค่าใช ้จ่ายภาษีเงินได้แล ้ว บริษท
ั มีกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2556 เท่ ากับ 240.31 ล ้านบาท ลดลงจาก
ปี 2555 ซึงกําไรสุทธิเท่ ากับ 357.38 ล ้านบาทหรือลดลงคิดเป็ นร ้อยละ 32.76
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไร
หน่ วย:รอ้ ยละ

งบการเงิ นรวม
Effective Interest Rate

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ปี 2555

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

อัตราดอกเบียรับ

31.39

32.84

n/a

31.04

33.14

33.18

อัตราดอกเบียจ่าย

6.48

5.97

n/a

6.50

5.97

4.74

24.91

26.87

n/a

24.54

27.17

28.44

6.13

16.33

37.32

8.98

17.89

37.09

ส่วนต่างอัตราดอกเบีย
อัตรากําไรสุทธิ

กําไรสุทธิต่อหุน
้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีกําไรสุทธิหลังค่าใช ้จ่ายภาษีจํานวน 144.23 ล ้านบาท มี หุน
้ สามัญที ออกและ
เรียกชําระแล ้วเต็มจํานวน 1,086 ล ้านหุน
้ มู ลค่าหุน
้ ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน
้ คิดเป็ น 0.14 บาทต่อหุน
้ (จํานวน
หุน
้ สามัญถัวเฉลียเท่ ากับ 1,053 ล้านหุน
้ ) โดยมีกําไรต่อหุน
้ ลดลงร ้อยละ 48.15 เมื อเปรียบเที ยบกับปี 2556
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีกําไรสุทธิหลังค่าใช ้จ่ายภาษีจํานวน 257.85 ล ้านบาท มี หุน
้ สามัญที ออกและ
เรียกชําระแล ้วเต็ม จํา นวน 1,024.71 ล า้ นหุ น
้ มู ล ค่ า หุ น
้ ละ 0.50 บาท กํ า ไรต่ อ หุ น
้ คิ ด เป็ น 0.27 บาทต่ อ หุ น
้
(จํานวนหุน
้ สามัญถัวเฉลียเท่ากับ 953.58 ล ้านหุน
้ ) โดยมีกําไรต่อหุน
้ ลดลงร ้อยละ 37.21 เมื อเปรียบเที ยบกับ ปี
2555 (หลังการเปลียนแปลงมูลค่าหุน
้ สามัญจากมู ลค่าหุน
้ ละ 5.00 บาทเป็ นมูลค่าหุน
้ ละ 0.50 บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีกําไรสุทธิหลังภาษีเงิ นได้จํานวน 114.70 ล ้านบาท มีหุน
้ สามัญที ออกและเรียก
ชําระแล ้วเต็มจํานวน 1,086 ล ้านหุน
้ มู ลค่าหุน
้ ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน
้ คิดเป็ น 0.11 บาทต่ อ หุ น
้ (จํ า นวนหุ น
้
สามัญถัวเฉลียเท่ ากับ 1,053 ล ้านหุน
้ ) โดยมีกําไรต่อหุน
้ ลดลงร ้อยละ 56.0 เมื อเปรียบเที ยบกับปี 2556
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีกําไรสุทธิหลังภาษีเงิ นได้จํานวน 240.31 ล ้านบาท มีหุน
้ สามัญที ออกและเรียก
ชําระแล ้วเต็มจํานวน 1,024.71 ล ้านหุน
้ มู ลค่าหุน
้ ละ 0.50 บาท กําไรต่อหุน
้ คิดเป็ น 0.25 บาทต่อหุน
้ (จํานวนหุน
้
สามัญถัวเฉลียเท่ ากับ 953.58 ล ้านหุน
้ ) โดยมีกําไรต่อหุน
้ ลดลงร ้อยละ 43.18 เมื อเปรียบเที ยบกับงวดเดียวกัน
ของปี 2555 ซึงไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ (หลังการเปลียนแปลงมูลค่าหุน
้ สามัญ จากมู ล ค่ า หุ น
้ ละ
5.00 บาทเป็ นมูลค่าหุน
้ ละ 0.50 บาท)
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ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย ์รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ สินปี 2557 บริษท
ั มีสินทรัพย ์รวม เป็ นจํานวน 7,197.61 ล ้านบาท เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงมี
สินทรัพย ์รวม 5,470.47 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,727.14 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 31.57 โดยมี
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย ์หลักเป็ นจํานวน 4,532.78 ล ้านบาท (คิดเป็ นร อ้ ยละ
62.98 ของสินทรัพย ์รวม) เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงมีลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ ากับ
4,421.41 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 111.37 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 2.52 นอกจากนันยังมีสินทรัพย ์
ที เพิ มขึนจากการเข ้าซือกิจการบริษท
ั ย่อย เป็ นจํานวนเงิ น 629.70 ล ้านบาท (คิดเป็ นร ้อยละ 8.7 ของสินทรัพย ์
รวม)
ณ สินปี 2556 บริษท
ั มีสินทรัพย ์รวม เป็ นจํานวน 5,470.47 ล ้านบาท เพิ มขึนจากสินปี 2555 ซึงมี
สินทรัพย ์รวม 3,460.09 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 2,010.38 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 58.10 โดยมี
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย ์หลักเป็ นจํานวน 4,421.41 ล ้านบาท (คิดเป็ นร อ้ ยละ
80.82 ของสินทรัพย ์รวม) เพิ มขึนจากสินปี 2555 ซึงมีลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ ากับ
3,131.31 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,290.17 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 41.20
งบการเงินรวม
ณ สินปี 2557 บริษท
ั มีสินทรัพย ์รวม เป็ นจํานวน 7,270.62 ล ้านบาท เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงมี
สินทรัพย ์รวม 5,496.51 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,774.11 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 32.28 โดยมี
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย ์หลักเป็ นจํานวน 6,086.39 ล ้านบาท (คิดเป็ นร อ้ ยละ
83.71 ของสินทรัพย ์รวม) เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงมีลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ ากับ
4,531.60 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,554.79 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 34.31 ซึงเกิดจากการขยาย
สินเชือของบริษท
ั แม่ ในประเทศ การขยายสินเชือจากการเข ้าซือกิจการบริษท
ั ย่อยในประเทศ และจากการขยาย
สินเชือเช่าซือในต่างประเทศ และบริษท
ั มีสินทรัพย ์ไม่ มีตวั ตนและค่ า ความนิ ยมเป็ นจํา นวน 219.11 ล า้ นบาท
เพิ มขึนจากสินปี 2556 ซึงมีสินทรัพย ์ไม่ มีตวั ตนและค่าความนิ ยม เป็ นจํานวน 148.75 ล ้านบาท เป็ นจํา นวน
70.36 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 47.30 จากการทีบริษท
ั ทําการเข ้าซือหุนสามั
้
ญของบริษท
ั ธนบรรณ
จํากัด ในปี 2557
ณ สินปี 2556 บริษท
ั มีสินทรัพย ์รวม เป็ นจํานวน 5,496.51 ล ้านบาท เพิ มขึนจากสินปี 2555 ซึงมี
สินทรัพย ์รวม 3,463.81 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 2,032.70 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 58.68 โดยมี
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระเป็ นสินทรัพย ์หลักเป็ นจํานวน 4,531.60 ล ้านบาท (คิดเป็ นร อ้ ยละ
82.45 ของสินทรัพย ์รวม) เพิ มขึนจากสินปี 2555 ซึงมีลูกหนี ตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระสุทธิเท่ ากับ
3,131.31 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,400.29 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 44.72 และบริษท
ั มีสินทรัพ ย ์
ไม่ มีตวั ตนและค่าความนิ ยมเป็ นจํานวน 148.75 ล ้านบาทเพิมขึนจากสินปี 2555 ทังจํานวนจากการที Group
Lease Holding Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษ ท
ั ย่อยของบริษท
ั ทํ าการเข ้าซือหุนสามั
้
ญของบริษท
ั GL Finance Plc. ใน
ปี 2556
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คุณภาพลูกหนี และการตงสํ
ั ารองหนี สงส ัยจะสูญ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั ตังค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระซึงเป็ นลูกหนี ของการดําเนิ นธุรกิจหลัก
ของบริษท
ั ณ วันที 31 ธ ันวาคม 2557 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี

อายุของลู กหนี
ค้างชําระ

ยอดลู กหนี และรายได้คา้ งรับ
หลังหักดอกผลเช่าซื อและ
ขายผ่อนชําระ
ภาษี มูล ค่าเพิมและเงิน
ประกันความเสี ยหาย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

2556

2555

อัตราร้อยละของค่าเผือ
หนี สงสย
ั จะสู ญ

2557

2557

2557

2556

2555

3,884.74

3,746.06

2,736.06

78.24

77.87

82.76

38.20

36.44

26.04

1.00

1.00

1.00

1 เดื อน

295.46

298.63

189.36

5.95

6.21

5.73

29.14

29.23

18.55

10.00

10.00

10.00

2-3 เดื อน

298.13

295.33

200.12

6.01

6.14

6.05

58.89

57.97

39.40

20.00

20.00

20.00

4-6 เดื อน

176.84

207.39

119.09

3.56

4.31

3.60

69.91

81.61

47.11

40.00

40.00

40.00

7-9 เดื อน

119.89

142.98

37.95

2.41

2.97

1.15

71.18

84.55

22.62

60.00

60.00

60.00

10-12 เดือน

118.49

97.59

10.58

2.39

2.03

0.32

93.99

77.11

8.44

80.00

80.00

80.00

71.67

22.71

12.69

1.44

0.47

0.39

71.13

22.38

12.39

100.00

100.00

100.00

4,965.22

4,810.69

3,305.85

100.00

100.00

100.00

432.44

389.29

174.54

8.71

8.09

5.28

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

2557

ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ
(ล้านบาท)

2556

2555

2556

2555

คา้ งชําระ

มากกว่า 12 เดื อนขึนไป
รวม

ความเหมาะสมของการตังค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
ในไตรมาส 4 ปี 2555 บริษท
ั ได้เปลียนแปลงประมาณการทางบัญชีเกียวกับอัตราร ้อยละของการตังค่า
เผื อหนี สงสัยจะสูญซึงเป็ นการเปลียนแบบทันที เพื อให้สอดคล ้องกับสถานการณ์ก ารดํ า เนิ นธุร กิ จของบริ ษ ัทใน
ปั จจุบน
ั เป็ นผลทํ าให ้ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญลดลงจํานวน 35.9 ล ้านบาท สินทรัพย ์ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชีสาํ หรับปี
2555 ลดลง 7.2 ล ้านบาท และกําไรของปี 2555 เพิ มขึนสุทธิ 28.7 ล ้านบาท
อายุของลูกหนี ค้างชําระ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เมื อเปรียบเที ยบ ณ สินปี 2557 และ ณ สินปี 2556 สัดส่วนของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระ ซึง
แบ่งเป็ นหนี ทียังไม่ค ้างชําระ เพิ มขึนจากร ้อยละ 77.87 เป็ นร ้อยละ 78.24 หนี ค ้างชําระ 1 เดือน ลดลงจากร ้อยละ
6.21 เป็ นร ้อยละ 5.95 หนี ที ค ้างชําระ 2 – 3 เดือน ลดลงจากร ้อยละ 6.14 เป็ นร ้อยละ 6.01 หนี ที ค ้างชําระตังแต่
4 - 6 เดือน ลดลงจากร ้อยละ 4.31 เป็ นร ้อยละ 3.56 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร ้อยละ 2.97
เป็ น ร ้อยละ 2.41 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 10 – 12 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ 2.03 เป็ นร ้อยละ 2.39 หนี ที ค า้ ง
ชําระตังแต่ 12 เดือน ขึนไปเพิ มขึนจากร ้อยละ 0.47 เป็ นร ้อยละ 1.44
เมื อเปรียบเที ยบ ณ สินปี 2556 และ ณ สินปี 2555 สัดส่วนของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระ ซึง
แบ่งเป็ นหนี ทียังไม่ค ้างชําระ ลดลงจากร ้อยละ 82.76 เป็ นร ้อยละ 77.87 หนี ค ้างชําระ 1 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ
5.73 เป็ นร ้อยละ 6.21 หนี ที ค ้างชําระ 2 – 3 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ 6.05 เป็ นร ้อยละ 6.14 หนี ที ค า้ งชํา ระ
ตังแต่ 4 - 6 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ 3.60 เป็ นร ้อยละ 4.31 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 7 – 9 เดือน เพิ มขึนจาก
ร ้อยละ 1.15 เป็ น ร ้อยละ 2.97 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 10 – 12 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ 0.32 เป็ นร ้อยละ 2.03
หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 12 เดือน ขึนไปเพิ มขึนจากร ้อยละ 0.39 เป็ นร ้อยละ 0.47
งบการเงินรวม
บริษท
ั ตังค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระซึงเป็ นลูกหนี ของการดําเนิ นธุรกิจหลัก
ของบริษท
ั ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 2556 และ 2555 ดังต่อไปนี
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อายุของลู กหนี
ค้างชําระ

ยอดลู กหนี และรายได้คา้ งรับ
หลังหักดอกผลเช่าซื อและ
ขายผ่อนชําระ
ภาษี มูล ค่าเพิมและเงิน
ประกันความเสี ยหาย
(ล้านบาท)

ร้อยละ

2556

2555

อัตราร้อยละของค่าเผือ
หนี สงสย
ั จะสู ญ

2557

2557

2557

2556

2555

5,032.90

3,854.88

2,736.07

75.72

78.31

82.76

44.11

37.48

26.04

1.00

1.00

1.00

1 เดื อน

474.28

300.87

189.37

7.14

6.11

5.73

45.27

29.45

18.55

10.00

10.00

10.00

2-3 เดื อน

514.22

295.72

200.12

7.74

6.01

6.05

101.05

58.05

39.40

20.00

20.00

20.00

4-6 เดื อน

263.27

207.53

119.09

3.96

4.22

3.60

103.27

81.66

47.11

40.00

40.00

40.00

7-9 เดื อน

168.39

142.98

37.94

2.53

2.90

1.15

99.38

84.55

22.62

60.00

60.00

60.00

10-12 เดือน

120.97

97.59

10.57

1.82

1.98

0.32

95.48

77.11

8.44

80.00

80.00

80.00

72.68

22.71

12.69

1.09

0.47

0.39

71.75

22.38

12.39

100.00

100.00

100.00

6,646.71

4,922.28

3,305.85

100.00

100.00

100.00

560.31

390.68

174.55

8.43

7.94

5.28

ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

2557

ค่าเผื อหนี สงสัยจะสู ญ
(ล้านบาท)

2556

2555

2556

2555

คา้ งชําระ

มากกว่า 12 เดื อนขึนไป
รวม

เมื อเปรียบเที ยบ ณ สินปี 2557 และ ณ สินปี 2556 สัดส่วนของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระ ซึง
แบ่งเป็ นหนี ทียังไม่ค ้างชําระ ลดลงจากร ้อยละ 78.31 เป็ นร ้อยละ 75.72 หนี ค ้างชําระ 1 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ
6.11 เป็ นร ้อยละ 7.14 หนี ที ค ้างชําระ 2 – 3 เดือน เพิ มขึนจากร ้อยละ 6.01 เป็ นร ้อยละ 7.74 หนี ที ค า้ งชํา ระ
ตังแต่ 4 - 6 เดือน ลดลงจากร ้อยละ 4.22 เป็ นร ้อยละ 3.96 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร ้อยละ
2.90 เป็ น ร ้อยละ 2.53 หนี ที ค ้างชําระตังแต่ 10 – 12 เดือน ลดลงจากร ้อยละ 1.98 เป็ นร ้อยละ 1.82 หนี ที ค ้าง
ชําระตังแต่ 12 เดือน ขึนไปเพิ มขึนจากร ้อยละ 0.47 เป็ นร ้อยละ 1.09
เมื อเปรียบเที ยบ ณ สินปี 2556 และ 2555 สัดส่วนของลูกหนี เช่าซือและขายผ่ อนชําระ ตามช่วงอายุ
ลูกหนี ไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการอย่างมีสาระสําคัญ
ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ สินปี 2557 ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 432.44 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 389.29 ล ้านบาทหรื อ
เพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 11.08 ซึงมีการตังสํารองเพิ มขึนหลายระดับชนั โดยเฉพาะกลุ่มค ้างชําระ 10-12 เดื อ น
ซึงตังสํารองร้อยละ 80 มี ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 93.99 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 77.11 ล ้านบาท ณ สินปี
2556 หรือเพิ มขึนร ้อยละ 21.89 และ มากกว่า 12 เดือนขึนไป ซึงตังสํารองร ้อยละ 100 มี ค่าเผื อหนี สงสัยจะ
สูญเท่ ากับ 71.13 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 22.38 ล ้านบาท ณ สินปี 2556 หรือเพิ มขึนร ้อยละ 217.83 และมี
สัดส่วนค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี เช่าซือและขายผ่ อ นชํา ระเท่ า กับ ร อ้ ยละ 8.71 เพิ มขึนจากร อ้ ยละ
8.09 ณ สินปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของลู ก หนี เช่า ซือและขายผ่ อ นชํา ระที ค า้ งชํา ระมี
จํานวนเพิ มขึน ตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื อง และจากปั จจัย ทางเศรษฐกิ จและการเมื อ ง ซึง
ปั จจุบน
ั สถานการณ์เริมเข ้าสู่ภาวะปกติแต่ก็ยงั ส่ง ผลต่อค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญปี 2557
ณ สินปี 2556 ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 389.29 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 174.54 ล ้านบาทหรื อ
เพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 123.04 ซึงมีการตังสํารองเพิ มขึนทุกระดับชนั โดยเฉพาะกลุ่มค ้างชําระ 7-9 เดือน ซึงตัง
สํารองร ้อยละ 60 มี ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 84.55 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 22.62 ล า้ นบาท ณ สิ นปี
2555 หรือเพิ มขึนร ้อยละ 273.85 และ 10-12 เดือน ซึงตังสํารองร ้อยละ 80 มี ค่าเผื อหนี สงสัย จะสู ญ เท่ า กับ
77.11 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 8.44 ล ้านบาท ณ สินปี 2555 หรือเพิ มขึนร ้อยละ 813.49 และมี สด
ั ส่วนค่ า
เผื อหนี สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ ากับร ้อยละ 8.09 เพิ มขึนจากร ้อยละ 5.28 ณ สิ น
ปี 2555 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชํา ระที ค า้ งชํา ระมี จํา นวนเพิ มขึน
ตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื องในช่วงหนึ งปี ทีผ่านมา รวมทังในปี 2556 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
เริมชะลอตัวจากปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมื อง โดยเมื อเปรียบเที ยบกับสินปี 2555 ค่ า เผื อหนี สงสัย จะสู ญ มี
ปริมาณทีค่อนข ้างตําเนื องจากยังเป็ นช่วงของการฟื นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัยปลายปี 2554
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งบการเงินรวม
ณ สินปี 2557 ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญเท่ากับ 560.31 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 390.68 ล ้านบาท
หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 43.42 ซึงมีการตังสํารองเพิมขึนในทุ กระดับชนั โดยเฉพาะกลุ่มค ้างชําระ 2-3
เดือน ซึงตังสํารองร้อยละ 20 มี คา่ เผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ากับ 101.05 ล ้านบาท เพิมขึนจาก 58.05 ล ้าน
บาท ณ สินปี 2556 หรือเพิ มขึนร ้อยละ 74.07 และ มากกว่า 12 เดือนขึนไป ซึงตังสํารองร ้อยละ 100 มี
ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 71.75 ล ้านบาท เพิมขึนจาก 22.38 ล ้านบาท ณ สินปี 2556 หรือเพิ มขึน
ร ้อยละ
220.60
และมีส ัดส่วนค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ ากับร ้อยละ
8.43 เพิ มขึนจากร ้อยละ 7.94 ณ สินปี 2556 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ มขึนของลูกหนี เช่าซือและ
ขายผ่อนชําระที ค ้างชําระในบริษท
ั แม่มีจํานวนเพิ มขึน ตามวัฏจักรของการขยายสินเชืออย่างต่อเนื อง และจาก
ปั จจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึงปัจจุบ ันสถานการณ์เริมเข ้าสูภ
่ าวะปกติแต่กย็ งั ส่งผลต่อค่าเผือหนี สงสัยจะ
สูญปี
2557
และจากการที บริษท
ั มีลูกหนี เช่าซือเพิมขึนจากการซือกิจการบริษท
ั ย่อยในประเทศระหว่างปี
2557
ณ สินปี 2556 ค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญเท่ ากับ 390.69 ล ้านบาท เพิ มขึนจาก 174.54 ล ้านบาทหรื อ
เพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 123.84 ซึงมีการตังสํารองเพิ มขึนทุกระดับชนั และมี สด
ั ส่วนค่าเผื อหนี สงสัยจะสูญต่อยอด
ลูกหนี เช่าซือและขายผ่อนชําระเท่ ากับร ้อยละ 7.94 เพิ มขึนจากร ้อยละ 5.28 ณ สินปี 2555 โดยมีสาเหตุของ
การเพิ มขึนเหมือนกับงบการเงิ นเฉพาะกิจการ

หนี สิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ สินปี 2557 บริษท
ั มีหนี สินรวมเป็ นจํานวน 4,678.67 ล า้ นบาท เพิ มขึนจากสิ นปี 2556 ซึงมี
หนี สินรวมเท่ ากับ 3,219.78 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,458.89 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิ ด เป็ นร อ้ ยละ 45.31 ซึง
หนี สินส่วนใหญ่คอื เงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ นและหุ ้นกู ้ เพื อรองรับการขยายธุรกิจให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์
ทังในและต่างประเทศ และเพื อการเข ้าซือบจ.ย่อย (บริษท
ั ธนบรรณ จํากัด) ในปี 2557 ทํ าให ม้ ี การเบิกใช ้
วงเงิ นสินเชือระยะยาวอย่างต่อเนื อง
ณ สินปี 2556 บริษท
ั มีหนี สินรวมเป็ นจํานวน 3,219.78 ล า้ นบาท เพิ มขึนจากสิ นปี 2555 ซึงมี
หนี สินรวมเท่ ากับ 1,875.17 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,344.61 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิ ด เป็ นร อ้ ยละ 71.71 ซึง
หนี สินส่วนใหญ่คือเงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ น เนื องจากมี การขยายธุรกิจให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื อง ตังแต่ไตรมาส 2 ของปี 2555 จนถึง ณ สินปี 2556 ทํ าให้มีการเบิกใช ้วงเงิ นสินเชือระยะ
ยาวอย่างต่อเนื อง
งบการเงินรวม
ณ สินปี 2557 บริษท
ั มีหนี สินรวมเป็ นจํานวน 4,758.36 ล า้ นบาท เพิ มขึนจากสิ นปี 2556 ซึงมี
หนี สินรวมเท่ ากับ 3,235.43 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,522.93 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิ ด เป็ นร อ้ ยละ 47.07 ซึง
หนี สินส่วนใหญ่คือเงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ นและหุ น
้ กู ้ โดยส่วนใหญ่เป็ นการเพิ มขึนจากการกู ้ยืมโดยบริษ ัท แม่
ตามงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ณ สินปี 2556 บริษท
ั มีหนี สินรวมเป็ นจํานวน 3,235.43 ล า้ นบาท เพิ มขึนจากสิ นปี 2555 ซึงมี
หนี สินรวมเท่ ากับ 1,876.00 ล ้านบาท เป็ นจํานวน 1,359.43 ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร อ้ ยละ 72.46 ซึง
หนี สินส่วนใหญ่คือเงิ นกู ้ยืมจากสถาบันการเงิ น เนื องจากมี การขยายธุรกิจให้สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์อย่ า ง
รวดเร็วและต่อเนื อง ตังแต่ไตรมาส 2 ของปี 2555 จนถึง ณ สินปี 2556 ทํ าให้มีการเบิกใช ้วงเงิ นสินเชือระยะ
ยาวอย่างต่อเนื อง ซึงไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
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ส่วนของผูถื
้ อหุน
้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ สินปี 2557 ส่วนของผู ้ถือหุนเท่
้ ากับ 2,518.94 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนที ออกและชําระแล ้วเท่ ากับ
542.88 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน
้ 1,084.25 ล ้านบาท ส่วนทุ นจากการจ่ายโดยใช ้หุน
้ เป็ นเกณฑ ์ 3.59 ล า้ น
บาท และกําไรสะสม 888.22 ล ้านบาท โดยรวมแล ้วส่วนของผู ถ
้ ือหุน
้ เพิ มขึนจากปี 2556 เป็ นจํานวน 268.25
ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 11.92 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 181.08
ล ้านบาท โดยทําให้ทุนทีออกและชําระแล ้วเพิ มขึน 30.53 ล ้านบาท และทํ าให ส้ ่วนเกินมูลค่าหุน
้ สามัญเพิ มขึน
150.55 ล ้านบาท นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมทีเพิ มขึน 87.32 ล ้านบาท จากกําไรสุ ท ธิ 144.22
ล ้านบาท หักออกด ้วยเงิ นปั นผลจ่าย 56.90 ล ้านบาท
ณ สินปี 2556 ส่วนของผู ้ถือหุนเท่
้ ากับ 2,250.69 ล ้านบาท ประกอบด ้วยทุนที ออกและชําระแล ้วเท่ ากับ
512.35 ล ้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน
้ 933.68 ล ้านบาท ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
ื น
้ สามัญ 0.54 ล ้านบาท เงิ น
รับล่วงหน้าค่าหุน
้ 1.00 ล ้านบาท (จากการใช ้สิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ครังที 5 ณ.วันที 27 ธ ันวาคม
2556 ทังนี บริษท
ั ได้จดทะเบียนเพิ มทุนจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย ์เป็ นทุ น
ชําระแล ้ว เมื อวันที 3 มกราคม 2557) ส่วนทุ นจากการจ่ายโดยใช ้หุนเป็
้ นเกณฑ ์2.22 ล ้านบาท และกําไรสะสม
800.90 ล ้านบาท โดยรวมแล ้วส่วนของผูถื้ อหุน
้ เพิ มขึนจากปี 2555 เป็ นจํานวน 665.77 ล ้านบาท หรือเพิ มขึน
คิดเป็ นร ้อยละ 42.01 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 613.93 ล ้านบาท และออกหุ น
้
ปั นผล 72.32 ล ้านบาท โดยทําให ท
้ ุนที ออกและชําระแล ้วเพิ มขึน 167.49 ล ้านบาท และทํ าให ส้ ่วนเกินมูลค่า
หุน
้ สามัญเพิ มขึน 518.76 ล ้านบาท นอกจากนันยังเป็ นผลมาจากกําไรสะสมที ลดลง 1.51 ล ้านบาท จากกํา ไร
สุทธิ 257.86 ล ้านบาท หักออกด ้วยเงิ นปั นผลจ่ายและออกหุน
้ ปั นผล จํานวนรวมทังสิน 259.37 ล ้านบาท
งบการเงินรวม
ณ สินปี 2557 ส่วนของผู ถ
้ ื อ หุ น
้ เท่ า กับ 2,512.27 ล า้ นบาท ประกอบด ว้ ยทุ น ที ออกและชํา ระแล ว้
ส่วนเกินมูลค่าหุน
้ และส่วนทุ นจากการจ่ายโดยใช ้หุน
้ เป็ นเกณฑ ์ ซึงไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ 36.25 ล ้านบาท และกําไรสะสม 845.30 ล ้านบาท
ซึงเพิ มขึน 57.81 ล ้านบาท จากปี 2556 โดยรวมส่วนของผู ถ
้ ือหุน
้ เพิ มขึนจากปี 2556 เป็ นจํานวน 251.18
ล ้านบาท หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 11.11
ณ สินปี 2556 ส่วนของผู ถ
้ ื อ หุ น
้ เท่ า กับ 2,261.08 ล า้ นบาท ประกอบด ว้ ยทุ น ที ออกและชํา ระแล ว้
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ใบสําคัญแสดงสิทธิซอหุ
ื นสามั
้
ญ เงิ นรับล่วงหน้าค่าหุน
้ และส่วนทุ นจากการจ่ายโดยใช ้หุน
้ เป็ น
เกณฑ ์ ซึงไม่ แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
23.80 ล ้านบาท ตังไตรมาสที 3 ปี 2556 Group Lease Holding Pte. Ltd. ซึงเป็ นบริษ ท
ั ย่อยของบริษท
ั
ทํ าการเข ้าซือหุน
้ สามัญของบริษท
ั GL Finance Plc. ทํ าให ม้ ี กําไรสะสมของบริ ษ ัท ย่ อ ยเพิ มขึน และมี ก ารตัด
จําหน่ ายมูลค่าสิทธิตามอายุสญ
ั ญา โดยรวมส่วนของผู ้ถือหุนเพิ
้ มขึนจากปี 2555 เป็ นจํานวน 673.27 ล ้านบาท
หรือเพิ มขึนคิดเป็ นร ้อยละ 42.40

สภาพคล่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสด ลดลงสุทธิ 15.01 ล ้านบาท ส่งผลให้เงิ น
สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดปลายปี มี จํานวน 71.16 ล า้ นบาท ซึงบริ ษ ัท มี เงิ น สดสุ ท ธิที ได ม้ าและใช ้ไปใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี
เงิ น สดสุ ท ธิใ ช ้ไปในกิ จกรรมดํ า เนิ นงานจํา นวน 41.98 ล า้ นบาท โดยเป็ นกํ า ไรสุ ท ธิจากกิ จกรรม
ดํ า เนิ นงานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในสิ น ทรัพ ย ์และหนี สิ น จํา นวน 1,186.88 ล า้ นบาท และมี ลู ก หนี เช่า ซื อ
รถจักรยานยนต ์เพิ มขึน 552.75 ล ้านบาท และสินทรัพย ์รอการขายเพิ มขึน 360.08 ล ้านบาท
เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 1,566.74 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือเงินลงทุนในบริษท
ั ย่อย
629.70 ล ้านบาท ซือสินทรัพย ์ถาวร 10.91 ล้านบาท เงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กิจการที เกียวข ้องกัน 1,401.91
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ล ้านบาท รับชําระคืนเงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กิจการที เกียวข ้องกัน 445.16 ล ้านบาท และดอกเบียรับ 36.59 ล้าน
บาท
เงิ นสดสุท ธิจากกิ จกรรมจัด หาเงิ น จํา นวน 1,593.71ล้า นบาท โดยเป็ นเงิ น สดรับ จากเงิ น กู ร้ ะยะยาว
2,794.00 ล ้านบาท จากเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสัน 236.45 ล ้านบาท จากการออกหุ น
้ กู ้ 500.0
ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิซอหุ
ื น
้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 179.57 ล า้ นบาท ชํา ระคื น เงิ น กู ย้ ื ม ระยะยาว
2,021.69 ล ้านบาท และจ่ายเงิ นปั นผล 56.90 ล้านบาท
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสด เพิ มขึนสุทธิ 75.27 ล ้านบาท ส่งผลให้เงิ น
สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดปลายปี มี จํานวน 86.16 ล า้ นบาท ซึงบริ ษ ัท มี เงิ น สดสุ ท ธิที ได ม้ าและใช ้ไปใน
กิจกรรมต่างๆ ดังนี
เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนิ น งานจํา นวน 1,086.88 ล า้ นบาท โดยเป็ นกํ า ไรสุ ท ธิจากกิ จกรรม
ดํ า เนิ นงานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในสิ น ทรัพ ย ์และหนี สิ น จํา นวน 1,126.61 ล า้ นบาท และมี ลู ก หนี เช่า ซื อ
รถจักรยานยนต ์เพิ มขึน 1,632.52 ล ้านบาท และสินทรัพย ์รอการขายเพิ มขึน 325.91 ล ้านบาท
เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 583.52 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือสินทรัพย ์ถาวร 14.22
ล ้านบาท ชําระค่าหุน
้ เพิ มทุ นในบริษท
ั ย่อย 92.01 ล ้านบาท เงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กิจการที เกียวข ้องกัน 489.36
ล ้านบาท เป็ นดอกเบียรับ 2.18 ล ้านบาท และเงิ นปั นผลรับ 10.00 ล ้านบาท
เงิ นสดสุทธิจากกิจกรรมจัด หาเงิ น จํา นวน 1,745.67 ล า้ นบาท โดยเป็ นเงิ น สดรับ จากเงิ น กู ร้ ะยะยาว
2,837.0 ล ้านบาท ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะยาว 1,461.44 ล ้านบาท ชําระคืนเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสัน
36.45 ล ้านบาท มี เงิ นสดรับจากการใช ้สิทธิซอหุ
ื นสามั
้
ญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 592.61 ล ้านบาท และยังมีการ
จ่ายเงิ นปั นผล 187.05 ล ้านบาท
งบการเงินรวม
สําหรับปี 2557 บริษท
ั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดสําหรับปี 2557 เพิ มขึนสุทธิ 36.90 ล ้าน
บาท ส่งผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดปลายปี มีจํานวน 357.45 ล ้านบาท ซึงบริษท
ั มี เงินสดสุทธิทีได้มา
และใช ้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี
เงิ น สดสุ ท ธิใ ช ้ไปในกิ จกรรมดํ า เนิ นงานจํา นวน 39.78 ล า้ นบาท โดยเป็ นกํ า ไรสุ ท ธิจากกิ จกรรม
ดํ า เนิ นงานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในสิ น ทรัพ ย ์และหนี สิ น จํา นวน 1,469.19 ล า้ นบาท และมี ลู ก หนี เช่า ซื อ
รถจักรยานยนต ์เพิ มขึน 796.47 ล ้านบาท และสินทรัพย ์รอการขายเพิ มขึน 412.21 ล ้านบาท
เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุ นจํานวน 678.83 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือเงิ นลงทุ นในบริษท
ั ย่อย
601.94 ล ้านบาท ซือสินทรัพย ์ถาวร 43.31 ล้านบาท จ่ายชําระหนี สินแก่ผูถ
้ ือหุน
้ เดิมของบริษท
ั ย่อย 46.96
ล ้านบาท เงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กจิ การที เกียวข ้องกัน 3.29 ล ้านบาท และรับชําระคืนเงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กจิ การ
ที เกียวข ้องกัน 22.66 ล้านบาท
เงิ น สดสุ ท ธิจากกิ จกรรมจัด หาเงิ น จํา นวน 746.44 ล า้ นบาท โดยเป็ นเงิ น สดรับ จากเงิ น กู ร้ ะยะยาว
2,794.00 ล ้านบาท จากเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสัน 236.45 ล ้านบาท จากการออกหุ น
้ กู ้ 500.0
ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิซอหุ
ื นสามั
้
ญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 179.57 ล ้านบาท ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะยาวและ
เงิ นกู ้ยืมสถาบันการเงิน ณ วันที ซือเงิ นลงทุ นในบริษท
ั ย่อย 2,888.74 ล ้านบาท จ่ายเงิ นปั นผล 56.90 ล ้าน
บาท
สําหรับปี 2556 บริษท
ั มีเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดสําหรับปี 2556 เพิ มขึนสุทธิ 306.18 ล ้าน
บาท ส่งผลให้เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดปลายปี มีจํานวน 320.55 ล ้านบาท ซึงบริษท
ั มี เงินสดสุทธิทีได้มา
และใช ้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี
เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมดําเนิ นงานจํานวน 1,243.39 ล า้ นบาท โดยเป็ นกํ า ไรสุ ท ธิจากกิ จกรรม
ดํ า เนิ นงานก่ อ นการเปลี ยนแปลงในสิ น ทรัพ ย ์และหนี สิ น จํา นวน 1,140.97 ล า้ นบาท และมี ลู ก หนี เช่า ซื อ
รถจักรยานยนต ์เพิ มขึน 1,728.36 ล ้านบาท และสินทรัพย ์รอการขายเพิ มขึน 325.91 ล ้านบาท
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เงิ นสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 214.33 ล ้านบาท โดยใช ้ไปในการซือสินทรัพย ์ถาวร 21.15
ล ้านบาท เงิ นให้กู ้ยืมระยะสันแก่กิจการที เกียวข ้องกัน 111.42 ล ้านบาท เงิ นจ่ายล่วงหน้าค่าหุ น
้ ก่อนวันซือเงิ น
ลงทุ นในบริษท
ั ย่อย 65.37 ล ้านบาท และเงิ นสดจ่ายเพื อให้กู ้ยืมระยะสัน 23.13 ล ้านบาท
เงิ นสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิ น จํา นวน 1,745.67 ล า้ นบาท โดยเป็ นเงิ น สดรับ จากเงิ น กู ร้ ะยะยาว
2,837.0 ล ้านบาท ชําระคืนเงิ นกู ้ยืมระยะยาว 1,461.44 ล ้านบาท ชําระคืนเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกู ้ยืมระยะสัน
36.45 ล ้านบาท มี เงิ นสดรับจากการใช ้สิทธิซอหุ
ื นสามั
้
ญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 592.61 ล ้านบาท และยังมีการ
จ่ายเงิ นปั นผล 187.05 ล ้านบาท

โครงสร้างเงินทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โครงสร ้างเงิ นทุนของบริษท
ั ณ สินปี 2557 2556 และ 2555 บริษท
ั มีอต
ั ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถ
้ ือ
หุน
้ เป็ น 1.86 เท่ า, 1.43 เท่ า, 1.18 เท่ า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถ
้ ือหุน
้ มีแนวโน้มทีสู ง ขึนจาก
การเบิกใช ้วงเงิ นสินเชือระยะยาว และการออกหุ น
้ กู ้ เพื อใช ้ในการขยายธุรกิจสินเชือเช่าซือจัก รยานยนต ์ โดยมี
รายละเอียดของแหล่งเงิ นทุ น ดังนี
1. การกู ้ยืมเงิ นจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ มขึน ได้แก่ เงิ นเบิกเกินบัญชี ตัวสัญญาใช ้เงิ น หุน
้ กู ้
และเงิ นกู ้ยืมระยะยาวจากธนาคาร ซึงใช ้เงิ น คื น เป็ นงวดๆ โดยมี อ ต
ั ราดอกเบี ยลอยตัวใกล เ้ คี ย งกับ MLR
บางส่วนร ้อยละ 5-8 และบางส่วนเป็ นดอกเบียคงที 6.00 บริษท
ั มีหนี สินรวมเพิ มขึนจาก 3,219.78 ล ้านบาท
ในปี 2556 เป็ น 4,678.67 ล ้านบาท ในปี 2557 โดยเพิ มขึน 1,458.89 ล ้านบาท คิดเป็ นร ้อยละ 45.31
ที ผ่ านมาบริษท
ั สามารถจ่ายชําระคืนเงิ นต ้นและดอกเบียได้ตามกําหนดเวลาการคืนหนี และปฏิบต
ั ิตามเงื อนไข
ภายใต ้สัญญาเงิ นกู ้ยืม
2. การเพิ มขึนของแหล่งเงิ นทุนภายในส่วนของผู ถ
้ ือหุน
้ ณ สินปี 2557 ส่วนของผู ถ
้ ือหุน
้ เพิ มขึน
จาก 2,250.69 ล ้านบาท ในปี 2556 เป็ น 2,518.94 ล ้านบาท โดยเพิ มขึน 268.25 ล า้ นบาท คิ ด เป็ น
ร ้อยละ 11.92 โดยทุนที ออกและชําระแล ้วเพิ มขึน 30.53 ล ้านบาท และส่ ว นเกิ น มู ล ค่ า หุ น
้ สามัญ เพิ มขึน
150.57 ล ้านบาท จากการใช ้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ กําไรสะสมเพิ มขึน 87.32 ล ้านบาท จากกําไรสุทธิ
144.22 ล ้านบาท หักออกด ้วยเงิ นปั นผลจ่าย 56.90 ล ้านบาท
อย่างไรก็ดีในอนาคต บริษท
ั อาจพิ จารณาจัดหาเงิ นจากแหล่งเงิ นทุ นอืนเพิ มเติม เช่น จากการออก
หุน
้ กู ้แปลงสภาพ การขอสินเชือจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ รวมถึงการขยายวงเงิ นกู ้จากสถาบันการเงิ น
ภายในประเทศ ทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะตลาดและความจําเป็ นในการใช ้เงิ นทุ น เพื อให้โครงสร า้ งเงิ น ทุ น มี ค วาม
เหมาะสมและยืดหยุ่น ต่อการดําเนิ นธุรกิจซึงจะเติบโตและก ้าวสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน
งบการเงินรวม
โครงสร ้างเงิ นทุนของบริษท
ั ณ สินปี 2557 2556 และ 2555 บริษท
ั มีอต
ั ราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู ้ถือ
หุน
้ เป็ น 1.89 เท่ า 1.43 เท่ า และ1.18 เท่ า ตามลําดับ อัตราส่วนหนี สินต่ อ ส่ ว นของผู ถ
้ ื อ หุ น
้ เพิ มมี แ นวโน้ม ที
สูงขึนจากการเบิกใช ้วงเงิ นสินเชือระยะยาวอย่างต่อเนื องเพื อใช ้ในการขยายธุรกิจสินเชือเช่าซือจักรยานยนต ์ซึงไม่
แตกต่างจากงบการเงิ นเฉพาะกิจการ
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ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานในอนาคต
1. สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง
การขยายตัวของธุรกิจให้สน
ิ เชือเช่าซือจักรยานยนต ์ ได ้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถจักรยานยนต ์ ซึงมักจะมีทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของเศรษฐกิจ
จากการเปลียนแปลงทาง
การเมืองช่วงกลางปี 2557 ปั จจุบน
ั สถานการณ์ทางการเมืองค่อนข ้างมี เสถียรภาพ และแสดงให้เห็น
ทิ ศทางในอนาคตได้ช ัดเจนยิงขึน ขณะที ภาครัฐสามารถเริมการใช ้จ่ายในโครงการขนาดใหญ่ตา่ งๆ เพื อ
กระตุ ้นการบริโภคในประเทศได้ ดังนันผลจากการเปลียนแปลงทางการเมื อง น่ าจะส่งผลดีตอ่ การเติบโต
ของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการให้สินเชือรถจักรยานยนต ์ได้ในระยะยาว
2. ความต้องการใช ้รถจักรยานยนต ์
ความต ้องการของใช ้รถจักรยานยนต ์อาจเกิดภาวะอิมตัวได้ในอนาคต เมื อพิ จารณาจากแนวโน้ม ของ
ปริมาณรถจักรยานยนต ์ที จดทะเบียนในเขตกรุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และบางพื นที ในต่ า งจัง หวัด
ตลอดจนนโยบายรัฐบาลบางอย่าง ซึงอาจส่งเสริมให้มีการใช ้พาหนะทดแทนรถจักรยานยนต ์โดยทางอ ้อม
เช่น การจํา หน่ ายรถยนต ์ราคาตํ าในโครงการ EcoCar อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ ธุร กิ จอุ ต สาหกรรม
รถจักรยานยนต ์ เป็ นต ้น
3. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ
บริษท
ั ฯ มี เป้ าหมายในการดําเนิ นธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายการให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์
ในภูมิภาคอาเซียนเพื อขยายฐานลูกค ้า เพิ มผลกําไร และกระจายความเสียง เนื องจากตลาดของการ
ให้บริการสินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต ์ ในหลายประเทศของภูมิภาคอาเซียนยังอยู่ในช่วงเริมต ้นและมี
โอกาสเติบโตสูง
ในปี 2557 บริษท
ั ย่อยในประเทศกัมพูชาได ้ขยายศูนย ์บริการ (POS – Point of Sales) เป็ นจํา นวน
153 แห่ง ทัวประเทศกัมพูชา โดยให้บริการสินเชือเช่าซือรถจัก รยานยนต ์ฮอนด า้ 121 แห่ ง และให้
สิ น เชื อเครื องจัก รกลการเกษตรคูโบต า้ 32 แห่ ง ซึ งด ว้ ยสิ ท ธิ ใ นการให้บ ริ ห ารสิ น เชื อเช่ า ซื อ
รถจักรยานยนต ์ฮอนด ้าแต่เพี ยงผู เ้ ดียวในประเทศกัมพูชา ทํ าให ก
้ ารขยายธุรกิ จเป็ นไปได อ้ ย่ า งรวดเร็ ว
และเริมสร ้างผลกําไรให้กับกลุม
่ บริษท
ั แล ้ว และยังมีศก
ั ยภาพที จะเติบโตได้อีกมากในระยะไม่นาน บริษท
ั ยงั
ได้เตรียมความพร ้อมเพื อเริมดําเนิ นธุรกิจในประเทศลาว ซึงได ด
้ ํ า เนิ นการจดทะเบี ย นจัด ตังบริ ษ ัท แล ว้
และอยุ่ในระหว่างรอใบอนุ ญาตในการประกอบธุรกิจซึงน่ าจะได ้รับในไม่ ช ้า
นอกจากนันบริษท
ั ได้ทําการสํารวจศึกษาธุรกิจในประเทศอืนๆ เพื อหาช่องทางในการขยายธุรกิจในภูมิภาค
อาเซียนอย่างสมํ าเสมอ รวมถึงมีข ้อตกลงเสนอให้พิ จารณาเพื อการเริมดําเนิ นธุรกิจในหลายประเทศ โดย
ภาพรวมแล้วบริษท
ั จึงมีศก
ั ยภาพทีจะเติบโตในระดับภูมิภาคอาเซียนได้ในหลายๆ ประเทศ ซึงในอนาคตจะ
ช่วยให้ผลกําไรเพิ มมากขึนบนความเสียงที ลดลงได้
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด (มหาชน)
เงิ นที ปรากฎในรายงานประจําปี
ประเทศไทย

โดยงบการเงิ นดังกล่าวจัดทํ าขึนตามมาตรฐานการบัญชีซงเป็
ึ นที รับรองทัวไปใน

โดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทีเหมาะสม

และสอดคล้องกับความเป็ นจริงในการดําเนิ นธุรกิจ
ประกอบงบการเงิน

เป็ นผู ร้ บั ผิ ดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการ

ตลอดจนการประมาณการที ผ่านการพิ จารณาอย่างรอบคอบ
นอกจากนันยังมี การเปิ ดเผยข ้อมู ลอย่างเพียงพอในหมายเหตุ

โดยคํานึ งถึงข ้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์แห่งประเทศไทย

และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่ านการตรวจสอบและให้ความเห็ นอย่างไม่ มีเงื อนไข
จากผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตที เป็ นอิสระ
เพื อให้ข ้อมู ลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ ้วน เพียงพอ และเพื อป้ องกันความเสียงจากการดําเนิ นงาน
คณะกรรมการได ้จัดให้มี ระบบควบคุมภายในที มีประสิทธิภาพ
ประกอบด ้วยคณะกรรมการอิสระ

โดยได้แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบซึง

เป็ นผู ด
้ แู ลรับผิ ดชอบเกียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการ

ควบคุมภายใน โดยความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว ้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงอยู่
ในรายงานประจําปี ฉบับนี
คณะกรรมการจึงมี ความเห็นว่างบการเงิ น ณ. วันที 31 ธันวาคม 2557 ของบริษท
ั กรุปลี
๊ ส จํากัด
(มหาชน) สามารถให้ข ้อมู ลทางการเงินทีมี ความโปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผู ถ
้ อื หุน้ ตลอดจนผู ม้ ี สว่ นได้เสียฝ่ าย
ต่างๆ

คณะกรรมการ
บริษท
ั กรุป
๊ ลีส จํากัด (มหาชน)
26 กุมภาพันธ ์ 2558
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บริ ษทั กรุ๊ ปลีส จําก ัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2557

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ อื หุ้นของบริษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษ ทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อ ย ซึงประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที ธันวาคม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลียนแปลง
ส่ วนของผูถ้ อื หุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี
ทีสําคัญและหมายเหตุเรื องอืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ด้วย
เช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านีโดยถูกต้องตามทีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกียวกับการควบคุมภายในทีผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพือให้สามารถจัดทํา
งบการเงินทีปราศจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึงกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพือให้ได้ม าซึงหลักฐานการสอบบัญชีเกียวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบทีเลือกใช้ขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึงรวมถึงการประเมิน
ความเสี ยงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามทีควรของกิจการ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบ
รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีทีจัดทําขึนโดยผูบ้ ริ หาร รวมทังการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือว่าหลักฐานการสอบบัญชีทีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพือใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนีแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที ธันวาคม
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
สําหรับปี สินสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รุ้งนภา เลิศสุ วรรณกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 19 กุมภาพันธ์ 2558
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
สิ นทรัพย์รอการขาย
เงินให้กยู้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
เงินให้กยู้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ
จากกิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุน้
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระทีถึงกําหนด
ชําระเกินกว่าหนึงปี
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

6

357,445,769

320,545,427

71,158,776

86,164,245

7
8
9

3,163,952,717
23,596,872
24,776,473

2,208,369,556
21,151,776
23,366,222

2,330,499,874
14,070,500
-

2,145,483,744
21,151,776
-

18
10, 18

38,424,749
151,265,496
3,759,462,076

55,162,132
133,131,904
2,761,727,017

1,190,165,904
115,224,229
3,721,119,283

203,881,722
123,572,610
2,580,254,097

324,368
-

318,055
-

324,368
1,071,209,294

318,055
330,815,218
110,697,660

2,922,437,617
100,641,844
127,693,053
91,420,325
106,295,722
162,345,120
3,511,158,049
7,270,620,125

2,323,225,940
70,875,473
105,070,485
43,684,198
60,977,746
130,627,777
2,734,779,674
5,496,506,691

2,202,279,224
62,422,194
6,450,000
70,807,645
63,004,536
3,476,497,261
7,197,616,544

2,275,917,341
61,017,216
60,977,746
50,474,399
2,890,217,635
5,470,471,732

11
18
12
7
13
14
2.2
15
16, 18

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้า
เงินกูย้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่ายแก่กิจการ
ทีเกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
เจ้าหนีค่าเบียประกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
หุน้ กู้
ประมาณการหนีสิ นระยะยาว
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินประกันความเสี ยหายตามสัญญาเช่าซือ
หนีสิ นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวมหนีสินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

17

250,000,000
9,075,132

13,549,878
4,317,026

250,000,000
6,350,905

13,549,878
3,219,050

18
19

19,797,307
2,547,808,506
11,725,774
56,526,476
54,359,411
2,949,292,606

1,808,590,000
49,445,424
10,099,135
28,912,504
24,468,306
1,939,382,273

2,547,808,506
9,682,314
26,302,045
29,598,922
2,869,742,692

1,808,590,000
45,481,307
9,214,068
22,562,312
21,780,746
1,924,397,361

19
20

1,312,047,016
488,303,334

1,288,930,003
-

1,312,047,016
488,303,334

1,288,930,003
-

21

6,379,382
2,325,393
1,809,055,125
4,758,347,731

4,156,916
2,301,871
652,795
1,296,041,585
3,235,423,858

6,379,382
2,196,263
1,808,925,995
4,678,668,687

4,156,916
2,301,871
1,295,388,790
3,219,786,151

15

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
23
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,441,852,272 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 1,085,769,632 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2556: หุน้ สามัญ 1,024,706,958 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
23
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุน้ สามัญ
24
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
24
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
26
ยังไม่ได้จดั สรร
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2557

2556

720,926,136

720,926,136

720,926,136

720,926,136

542,884,816
1,084,254,433
3,584,428

512,353,479
933,680,028
996,839
535,689
2,223,017

542,884,816
1,084,254,433
3,584,428

512,353,479
933,680,028
996,839
535,689
2,223,017

72,092,614
773,206,490
36,249,613
2,512,272,394
7,270,620,125
0

72,092,614
715,399,894
23,801,273
2,261,082,833
5,496,506,691
0

72,092,614
816,131,566
2,518,947,857
7,197,616,544
0

72,092,614
728,803,915
2,250,685,581
5,470,471,732
0

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้ดอกผลเช่าซือ
รายได้อืน
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ
ขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์รอการขาย
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

19
15

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
งบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรสําหรับปี
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (หุน้ )
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557

2556

2557

2556

1,666,739,017
205,334,694
1,872,073,711

1,258,280,481
213,260,071
1,471,540,552

1,389,653,953
216,717,407
1,606,371,360

1,251,387,184
190,264,303
1,441,651,487

561,141,506
494,857,518
431,819,548
1,487,818,572
384,255,139
(250,417,641)
133,837,498
(19,133,574)
114,703,924

362,844,679
343,635,227
314,386,646
1,020,866,552
450,674,000
(145,707,696)
304,966,304
(64,652,925)
240,313,379

356,114,249
441,370,653
377,812,551
1,175,297,453
431,073,907
(250,390,976)
180,682,931
(36,457,952)
144,224,979

318,476,998
342,425,389
314,386,646
975,289,033
466,362,454
(145,707,696)
320,654,758
(62,798,569)
257,856,189

12,448,340
12,448,340

25,044,037
25,044,037

-

-

127,152,264

265,357,416

144,224,979

257,856,189

0.109
1,052,988,458

0.252
953,578,583

0.137
1,052,988,458

0.270
953,578,853

0.106
1,077,369,449

0.228
1,055,420,358

0.134
1,077,369,449

0.244
1,055,420,358

28

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
.

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษ ัท กรุ๊ ป ลี ส จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษัท ฯ”) เป็ นบริ ษัท มหาชนซึ งจัด ตังและมี ภู มิ ล ํา เนาใน
ประเทศไทย
บริ ษทั ฯประกอบกิจการในประเทศไทย ส่ วนบริ ษ ทั ย่ อ ยประกอบกิจการในต่างประเทศ ธุ ร กิจหลัก
ของบริ ษ ทั ฯคื อ การให้ บริ การสิ นเชื อเช่า ซื อรถจัก รยานยนต์ ส่ วนธุ ร กิจ หลักของบริ ษัท ย่ อ ยใน
ต่างประเทศ คือการให้บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์ รวมทังบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอี กแห่ ง
ประกอบธุรกิจทีปรึ กษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอืน
ทีอยู่ตามทีจดทะเบีย นของบริ ษ ทั ฯอยู่ ทีเลขที ซอย ถนนเทศบาลนิมิ ตรใต้ แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯมีสํานักงานสาขา 6 แห่ง ทีจังหวัดพระนครศรี อยุธยา จัง หวัดชลบุรี
(2 สาขาย่อย) จังหวัดระยอง จังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดนนทบุรี
ผู ้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริ ษ ทั ฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตังในประเทศสิ ง คโปร์ ) และ
บริ ษทั เอ.พี.เอฟ โฮลดิงส์ จํากัด (จัดตังในประเทศไทย) โดยมี Wedge Holding Co., Ltd. (จัดตังใน
ประเทศญีปุ่ น) เป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั
นอกจากนี ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯได้ซือเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในประเทศ ตามหมายเหตุ 2.2
มีธุรกิจหลักเป็ นการให้บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์

2.

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจัดทําขึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยการแสดงรายการในงบการเงิ นเป็ นไปตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ ร กิจ
การค้าลงวันที 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับทีบริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี
งบการเงินนีได้จดั ทําขึนโดยใช้เ กณฑ์ร าคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เ ปิ ดเผยเป็ นอย่ างอื นในนโยบายการ
บัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนีได้จดั ทําขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) (ซึ งต่อ ไปนี
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี
สถานที
จดทะเบียน
ชื อบริ ษทั
บริ ษทั Group Lease Holding Pte. Ltd. ประเทศสิ งคโปร์
บริ ษทั GL Finance Plc. (ถื อหุน้ โดย
Group Lease Holding Pte. Ltd.)
บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด
บริ ษทั GL Leasing (Laos) Ltd. (ถื อ
หุน้ โดย Group Lease Holding Pte.
Ltd.)

อัตราร้อยละของ
การถื อหุน้ โดยบริ ษทั ฯ
2557
2556
100
100

ประเทศกัมพูชา

100

100

ลักษณะของธุ รกิ จ
ธุ รกิ จที ปรึ กษาด้านการเงิน
และจัดการเงินลงทุนอื น
ธุ รกิ จเช่าซื อรถจักรยานยนต์

ประเทศไทย
ประเทศลาว

100
100

-

ธุ รกิ จเช่าซื อรถจักรยานยนต์
ธุ รกิ จเช่าซื อรถจักรยานยนต์

เมือวันที 18 มิถุนายน 2557 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิการเข้าซื อหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด จากสถาบันการเงินแห่งหนึง บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด เป็ นบริ ษ ทั ทีจดทะเบีย น
ในประเทศไทย ธุรกิจหลักคือ การให้เช่าซือรถจักรยานยนต์ โดยมี ร ายละเอี ย ดการทําสั ญญาซื อขาย
ดังนี
บริ ษทั ฯ และผูข้ ายได้ร่วมลงนามในสัญญาซือขายในวันที 18 มิถุนายน 2557 บริ ษทั ฯมีวตั ถุประสงค์ที
จะซือหุ้นสามัญทังหมดของบริ ษทั ธนบรรณ จํากัด จํานวน 5,650,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 100 ของหุ้น
ทีออกและเรี ยกชําระแล้ว ซึงคิดเป็ นมูลค่า 629.7 ล้านบาท
เมือวันที 2 กรกฎาคม 2557 บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระมูลค่าหุ้นตามสัญญาซือขายเป็ นเงินสดและได้รั บการ
โอนหุ้น ของบริ ษ ทั ธนบรรณ จํากัด จากผู ้ข ายพร้ อ มจดทะเบีย นเปลี ยนแปลงรายชือผู ้ถื อ หุ้นกับ
กระทรวงพาณิชย์ในวันเดียวกัน
งบการเงินรวมนีได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ธนบรรณ จํากัด ณ วันที ธันวาคม 2557
และกําไรหรื อขาดทุนตังแต่วนั ทีลงทุนจนถึงวันที ธันวาคม 2557 ทังนีได้บนั ทึกสิ นทรัพย์สุทธิ ตาม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันทีซือกิจการ ราคาซือส่ วนทีเกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิจะถูกบันทึก
ไว้ในบัญชีค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสิ นทรัพย์บางรายการ ณ วันซือกิจการยังคงแสดงตาม
มู ล ค่ า ตามบัญชี ซึ งมิ ใ ช่ มู ลค่ า ยุ ติ ธ รรมจากการปั นส่ วนต้น ทุ น การรวมธุ ร กิจ (Purchase Price
Allocation) เนืองจากยังอยู่ระหว่างการประเมิ นราคาโดยผู ้ประเมิ นราคาอิ ส ระเพื อใช้ในการจัดสรร
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว โดยคาดว่าจะได้รับหนังสื อประเมินการปั นส่ วนต้นทุนการรวม
ธุรกิจจากผูป้ ระเมินราคาและจัดสรรค่าความนิยมใหม่ให้เสร็จสิ นภายในไตรมาสสองของปี 2558

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ธนบรรณ จํากัด ณ วันทีลงทุน (ก่อ น
การทํา Purchase Price Allocation) มีดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
27,804
27,804
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ
1,384,638
1,384,638
สิ นทรัพย์รอการขาย
8,856
9,066
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
6,247
6,247
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน (หมายเหตุ 14)
34,173
783
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
23,572
30,208
สิ นทรัพย์อืน ๆ
119,138
119,138
รวมสิ นทรัพย์
1,604,428
1,577,884
หนีสิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวและดอกเบียค้างจ่าย
867,047
867,047
หนีสิ นอืน
152,800
152,800
รวมหนีสิ น
1,019,847
1,019,847
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ
584,581
558,037
สัดส่ วนการลงทุน (ร้อยละ)
100
สิ นทรัพย์สุทธิจากการซือบริ ษทั ย่อย
584,581
ส่ วนของราคาซือทีสู งกว่าสิ นทรัพย์สุทธิ
45,160
ราคาซือ
629,741
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริ ษทั ย่อย
(27,804)
เงินสดจ่ายเพือซือบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั
601,937
รายละเอียดของราคาซือ บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)
ราคาจ่ายซือ
เงินสดจ่าย
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิทีได้รับ
ค่าความนิยม

629,741
(584,581)
45,160

ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยข้างต้นตังแต่วนั ทีซือกิจการจนถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 มี ผ ลกําไร
จํานวน 74.7 ล้านบาทได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมแล้ว

ข) บริ ษ ทั ฯนํางบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่ อ ยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตังแต่วนั ทีบริ ษ ทั ฯมี
อํานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันทีบริ ษทั ฯสิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน
ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึนโดยใช้นโยบายการบัญชีทีสํ าคัญเช่นเดีย วกันกับนโยบาย
การบัญชีทีสําคัญของบริ ษทั ฯ
ง) สิ นทรัพย์และหนีสิ นตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึงจัดตังในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ น
เงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลียนถัวเฉลียรายเดือน ผลต่างซึ งเกิดขึนจากการแปลงค่าดัง กล่ าวได้
แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนีแล้ว ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินของบริ ษทั ฯกับส่วน
ของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ย่อยได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุ ทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนทีไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษ ทั ย่ อ ย
ตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริ มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบนั และทีจะมี ผ ลบัง คับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลี ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ

ฉบับที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
ฉบับที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที 31 (ปรับปรุง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที 38 (ปรับปรุง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที 5 (ปรับปรุง 2555) สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวีย นที ถื อ ไว้เ พื อขายและการดําเนิน งาน
ทียกเลิก
ฉบับที 8 (ปรับปรุง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ งจูงใจทีให้แก่ผูเ้ ช่า
ฉบับที 27
การประเมินเนือหาสัญญาเช่าทีทําขึนตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 32
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที 1
การเปลียนแปลงในหนีสิ นทีเกิดขึนจากการรื อถอน การบูร ณะ
และหนีสิ นทีมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที 5
สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื อถอน การบูร ณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที 7
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 29 เรื อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิจทีมี ภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที 13
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที 17
การจ่ายสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที 18
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีหุ้นปันผล

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทังหมดตามทีกล่าวข้างต้นได้รับการปรับปรุ งและจัดให้มีขึนเพือให้มี
เนือหาเท่ าเทีย มกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่า งประเทศ ซึ งโดยส่ วนใหญ่เ ป็ นการ
ปรั บปรุ ง ถ้อ ยคําและคํา ศัพ ท์ การตี ความและการให้ แนวปฏิบ ัติท างการบัญชี กบั ผู ้ใ ช้ม าตรฐาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ งและฉบับใหม่ เป็ นจํานวนมาก
ซึ งมีผ ลบัง คับใช้สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชีที เริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2558 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มี ขึนเพื อให้ มี เนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นในครังนีส่ วน
ใหญ่เ ป็ นการปรั บปรุ งถ้อ ยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้ แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ก บั ผู ้ใช้
มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิ นนีในปี ทีนํา
มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิ บตั ิ อย่ างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที กล่ าวข้างต้นบาง
ฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที มี การเปลี ยนแปลงหลัก การสํ าคัญ ซึ งประกอบด้ว ย
มาตรฐานดังต่อไปนี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 19 (ปรับปรุง 2557) เรือง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งนีกําหนดให้ กิจการต้องรั บรู้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ในขณะทีมาตรฐานฉบับเดิ มอนุญาต
ให้กจิ การเลือกรั บรู้ รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน หรื อทยอย
รับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้
ปั จจุบนั บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยรั บรู้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทันทีในกําไรหรื อขาดทุนในงวดทีเกิดรายการ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อยประเมิ น
ว่าเมือนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับปรั บปรุ งนีมาใช้ในปี 2558 และเปลียนมารับรู้ รายการกําไรขาดทุ น
ดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะไม่ มี ผลกระทบต่อหนีสิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานและกําไรสะสมยกมาในงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 10 เรือง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที กําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการจัดทํางบการเงิ นรวม โดย
ใช้แทนเนือหาเกียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมทีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที
27 เรื อง งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิจการ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี
เปลียนแปลงหลักการเกียวกับการพิ จารณาว่าผู ้ล งทุนมี อ าํ นาจการควบคุม หรื อ ไม่ กล่ าวคือ ภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีผูล้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการทีเข้าไปลงทุนได้ หากตนมี
สิ ทธิได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการทีเข้าไปลงทุน และตนสามารถใช้อ าํ นาจใน
การสังการกิจกรรมทีส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้ ถึ ง แม้ว่าตนจะมี สั ดส่ วนการถื อ
หุ้นหรื อสิ ทธิในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึงหนึงก็ตาม การเปลียนแปลงทีสํ าคัญนีส่ ง ผลให้ ฝ่ าย
บริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที
เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับดัง กล่ าวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 12 เรือง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับส่ วนได้เสียในกิจการอืน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีกําหนดเรื องการเปิ ดเผยข้อมูลทีเกียวข้อ งกับส่ วนได้เ สี ย ของ
กิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วมการงาน บริ ษ ทั ร่ วม รวมถึ ง กิจการทีมี โ ครงสร้ างเฉพาะตัว มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับนีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 13 เรือง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีกําหนดแนวทางเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผย
ข้อมูลทีเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมู ล ค่ายุ ติธรรมของสิ นทรั พ ย์ห รื อ
หนีสิ นใดตามข้อกําหนดของมาตรฐานทีเกียวข้องอืน กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนันตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี และใช้วธิ ีเปลียนทันทีเ ป็ นต้นไปในการรั บรู้ ผ ลกระทบ
จากการเริ มใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินนี
จากการประเมิน เบืองต้น ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่ อ ยเชือว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย

4.

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ก) รายได้ดอกผลเช่าซือ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซือโดยการปันส่ วนดอกผลเช่าซื อตลอดระยะเวลา
ของสัญญาตามวิธีอตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง โดยจะรับรู้ในวันทีถึงกําหนดชําระค่างวด ไม่ ว่าจะเก็บ
เงินได้หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะหยุดรับรู้รายได้เมือลูกหนีค้างชําระค่างวด
เกินกว่า 4 งวด
ข) รายได้จากค่าปรับล่าช้า
รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็ นรายได้ตามจํานวนทีได้รับจริ ง
ค) รายได้ค่าธรรมเนียมอืน
ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับสัญญาเช่าซือรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ง) ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแท้จริ ง
จ) เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมือบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.

การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
ก) ดอกเบียจ่าย
ดอกเบียจ่ายถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณี ทีดอกเบียได้คิดรวมอยู่ ในตัวเงิ นจ่ายแล้ว
ดอกเบียนันจะตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายเฉลียเท่า ๆ กันตลอดอายุของตัวเงินนัน
ข) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซือ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมือเริ มแรกทีเกิดขึน
จากการให้เช่าซือสําหรับสัญญาเช่าซือ โดยการปันส่ วนทยอยรับรู้ตามวิธีอ ตั ราดอกเบียทีแท้จริ ง
และแสดงหักจากรายได้ดอกเบียตลอดอายุของสัญญาเช่าซือ
รายได้ดอกเบียจากการให้เ ช่าซื อรอตัดบัญชีแสดงสุ ทธิ จากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที
เกิดขึนเมือเริ มแรกจากการให้เช่าซือ

4.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคล่อ งสู ง ซึ งถึง กําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่ เ กิน เดือ น นับจากวันทีได้ม าและไม่ มี
ข้อจํากัดในการเบิกใช้

4.

ลูกหนีและค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระแสดงด้วยจํานวนหนีคงเหลือตามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่า
ซือและดอกเบียทียังไม่ถือเป็ นรายได้และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยตังค่ าเผื อหนีสงสั ย จะสู ญสํ าหรั บลู กหนี เช่าซื อและขายผ่ อ นชําระตามผล
ขาดทุน โดยประมาณทีอาจจะเก็บเงิ นจากลู กหนีไม่ ไ ด้ โดยพิ จารณาจากสถานะปั จจุบนั ของลู กหนี
คงค้าง ความสามารถในการชําระหนีของลูกหนี ประสบการณ์และข้อ มู ล ความเสี ย หายทีเกิดขึนจริ ง
ในอดีต

4.

สินทรัพย์ รอการขาย
สิ นทรัพย์รอการขายเป็ นสิ นทรัพย์ซึงได้ยึดมาจากลูกหนีเช่าซือและขายผ่อนชําระ และได้แสดงไว้ใน
ราคาทุน (ซึงส่ วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวดทีค้างชําระสุ ทธิ) หรื อมูลค่าสุ ทธิทีคาดว่าจะขายได้แล้วแต่
ราคาใดจะตํากว่า โดยการตังค่าเผือการลดมูลค่าสําหรับสิ นทรัพย์ทียึดคืน

4.6

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมู ล ค่าตามวิธีร าคาทุน บริ ษ ทั ฯจะ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.7 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสือมราคา
ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื อมราคาสะสม
และค่าเผื อการด้อ ยค่าของสิ นทรั พ ย์ (ถ้า มี ) ราคาทุนดัง กล่ าวประกอบด้วย ราคาซื อและต้นทุน ที
เกียวข้องอืนเพือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้งานได้ ต้นทุนในการต่อ เติม หรื อ ปรั บปรุ ง ถื อ
เป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเสื อมราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ค ํานวณจากราคาทุ นของสิ นทรั พ ย์โ ดยวิธี เ ส้ นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื องตกแต่งและเครื องใช้สํานักงาน

20
5, 10
5, 10

ปี
ปี
ปี

ส่ วนปรับปรุ งอาคารและสถานทีเช่าตัดจําหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคํานวณค่าเสื อมราคาตามวิธีผลรวมจํานวนปี ตามระยะเวลา
3 - 5 ปี
ค่าเสื อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อยตัดรายการที ดิน อาคาร และอุ ปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อ
คาดว่าจะไม่ได้รั บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผล
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ งตอบแทนสุ ทธิ ทีได้รั บจากการจําหน่าย
สิ นทรั พย์กบั มูลค่ าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นน)
ั จะรับรู้ ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมือบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์นนออกจากบั
ั
ญชี
4.8 สินทรัพย์ ไม่มตี ัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีได้ม าตามมู ล ค่ายุ ติธรรมของ
สิ นทรัพย์นนั ภายหลังการรับรู้รายการเริ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุ นหักค่าตัด
จําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์นนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพ ย์ไ ม่ มี ตวั ตนทีมี อ ายุ การให้ ประโยชน์จาํ กัดอย่ างมี ร ะบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมิ นการด้อ ยค่าของสิ นทรั พ ย์
ดังกล่าวเมือมีขอ้ บ่งชีว่าสิ นทรัพย์นนอาจเกิ
ั
ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อ ยจะทบทวนระยะเวลา
การตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ าวทุกสิ นปี เป็ นอย่ างน้อ ย ค่าตัด
จําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
สัญญาสิ ทธิพิเศษ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เครื อข่ายตัวแทนจําหน่าย
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า

อายุการให้ประโยชน์
5 ปี 10 เดือน
3, 10 ปี
10.5 ปี
5.5 ปี

4.9 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่ าเริ มแรกของค่าความนิย มในราคาทุน ซึ งเท่ากับต้นทุนการรวม
ธุรกิจส่ วนทีสู งกว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิทีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์ทีได้ม า
สู งกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้ส่วนทีสู งกว่านีเป็ นกําไรในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนทันที

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อเมือใดก็ตามทีมีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะปั นส่ วนค่าความนิย มทีเกิดขึน
จากการรวมกิจการให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิด
เงินสด) ทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิมขึนจากการรวมกิจการ และบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยจะทําการ
ประเมินมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่ม
ของหน่วยของสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรั พ ย์ที
ก่อให้เกิดเงินสดตํากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้ ขาดทุนจากการด้อ ยค่าในส่ วน
ของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อ ยค่าได้ใน
อนาคต
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้อ งกันกับบริ ษ ทั ฯ หมายถึ ง บุคคลหรื อ กิจการทีมี อ าํ นาจควบคุม บริ ษ ทั ฯ
หรื อถูกบริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภ ายใต้การควบคุม เดีย วกันกับ
บริ ษทั ฯ
นอกจากนี บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม ซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ บริ ษ ทั ฯ ผู ้บริ ห ารสํ าคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯทีมีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินว่ามีขอ้ บ่งชีของการด้อ ยค่า
ของทีดิน อาคารและอุปกรณ์หรื อสิ นทรัพย์ทีไม่มีตวั ตนอืนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหรื อ ไม่ หากมี
ข้อ บ่ง ชีของการด้อ ยค่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยจะทําการประมาณมู ล ค่าทีคาดว่าจะได้รั บคืนของ
สิ นทรัพย์ หากพบว่าราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนมี
ั มูลค่าสู งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน แสดงว่า
สิ นทรัพย์ดงั กล่าวเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะลดมูลค่าของสิ นทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที
คาดว่าจะได้รับคืน ทังนี มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึ ง มู ล ค่ายุ ติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สิ นทรั พ ย์แล้วแต่ร าคาใดจะสู ง กว่า ในการประเมิ นมู ล ค่าจากการใช้
สิ นทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตทีกิจการคาดว่าจะได้รั บจาก
สิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อ ตั ราคิดลดก่อ นภาษี ทีสะท้อ นถึ ง การประเมิ น
ความเสี ยงในสภาพตลาดปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี ยงซึ งเป็ นลักษณะเฉพาะของ
สิ นทรัพย์ทีกําลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั
ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าทีดีทีสุ ดซึ งเหมาะสมกับสิ นทรั พ ย์ ซึ งสะท้อ นถึ ง จํานวนเงิ นที
กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผู ้

ซือกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากันได้อ ย่ างเป็ นอิ ส ระ
ในลักษณะของผูท้ ีไม่มีความเกียวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสันของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่าย
เมือเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสม
และเงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือ น สิ นทรั พ ย์ของกองทุนสํ ารองเลี ยงชีพ ได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ เงินทีบริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ทีเกิด
รายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
บริ ษทั ฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ ง
บริ ษทั ฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลด
แต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยฝ่ ายบริ หารได้ทาํ การประเมินภาระ
ผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อ ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains and
losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
หนีสิ นของโครงการผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มู ล ค่าปั จจุบนั ของ
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ หักด้วย ต้นทุนบริ การในอดีตทียัง ไม่ ไ ด้รั บรู้ และผลกําไร
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทียังไม่ได้รับรู้
4.13 การจ่ายโดยใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์ทีชําระด้วยตราสารทุน
บริ ษทั ฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ ณ วันให้ สิ ทธิ ตามมู ล ค่ายุ ติธรรมของสิ ทธิ ซื อหุ้น
โดยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายตามอายุของสิ ทธิซือหุ้น และแสดงบัญชีส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ น
เกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

ในการประมาณมูลค่า ยุ ติธรรมของการจ่า ยโดยใช้หุ้น เป็ นเกณฑ์ดงั กล่ าว ต้อ งใช้ดุล พิ นิจในการ
วัดมูลค่า รวมทังสมมติฐานต่างๆทีเหมาะสม เช่น อายุของสิ ทธิซือหุ้น ความผันผวนของราคาหุ้น และ
อัตราเงินปันผล เป็ นต้น
4.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนทีคาดว่าจะจ่ายให้ กบั หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์และหนีสิ น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนีสิ นที
เกียวข้องนัน โดยใช้อตั ราภาษีทีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หกั ภาษี รวมทังผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่ าทีมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ทีบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ย
จะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพีย งพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ห ักภาษี และผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้นนั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษี เ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ณ ทุกสิ น
รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้าง
แน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเ พี ย งพอต่อ การนําสิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อการตัด
บัญชีทงหมดหรื
ั
อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผู ้ถื อ หุ้นหากภาษี ที
เกิดขึนเกียวข้องกับรายการทีได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
4.15 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึงเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงิน
ทีใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนัน
รายการทีเป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อ ตั ราแลกเปลี ยน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเป็ นตัวเงินซึ งอยู่ ในสกุล เงิ นตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลียน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน

กําไรและขาดทุ นทีเกิดจากการเปลี ยนแปลงในอัตราแลกเปลี ยนได้ร วมอยู่ ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน
4.16 ต้ นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงินกูถ้ ือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ ื ม ประกอบด้วยดอกเบีย
และต้นทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้ ืมนัน
4.17 สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบีย
บริ ษ ทั ฯรั บรู้ จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบียทีได้รั บจาก/จ่ายให้ แก่คู่สั ญญาตามสั ญญาแลกเปลี ยนอัตรา
ดอกเบียเป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.18 ประมาณการหนีสิน
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยจะบันทึกประมาณการหนีสิ นไว้ในบัญชีเ มื อภาระผู กพันซึ งเป็ นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เ กิดขึนแล้วและมี ความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่นอนว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ย
จะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพันนัน และบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนันได้อย่างน่าเชือถือ
5.

การใช้ ดุลยพินจิ และประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณในเรื องทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดัง กล่ าวนีส่ ง ผล
กระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึนจริ งจึงอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีประมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิจและการประมาณการทาง
บัญชีทีสําคัญดังนี

5.1 สัญญาเช่ า
ในการพิ จารณาประเภทของสั ญ ญาเช่า ว่า เป็ นสั ญ ญาเช่า ดํา เนิ น งานหรื อ สั ญญาเช่า ทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพือพิ จารณาว่า บริ ษ ทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ทีเช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
5.

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี
ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญของลูกหนี ฝ่ ายบริ หารจะประมาณอัตราค่าเผือหนีสงสั ย จะสู ญ
ของลูกหนีแต่ละอายุ โดยพิจารณาข้อมูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกับการประเมิ นความเสี ยงของ
ลูกหนี ลักษณะของหลักประกัน และผลเสี ย หายทีเกิดขึนจริ ง จากลู กหนีในอดีต โดยยึ ดหลักความ
ระมัดระวังเป็ นสําคัญ

5.

ค่าเผือการลดมูลค่าสินทรัพย์ รอการขาย
ในการประมาณค่าเผื อการลดมู ลค่ าสิ นทรัพย์รอการขาย ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุล ยพิ นิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึ นจากสิ นทรัพ ย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคํานึง ถึ งการ
วิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะขายได้ การใช้ประมาณการจากข้อ มู ล สถิ ติการขายใน
อดีต อายุของสิ นทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็ นอยู่ในขณะนัน

5.

สินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้ห ัก
ภาษีเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพี ย ง
พอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราว ในการนีฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยควรรั บรู้ จาํ นวนสิ นทรั พ ย์ภ าษี เ งิ นได้ร อตัดบัญชีเ ป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิ จารณาถึ ง
จํานวนกําไรทางภาษีทีคาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา
ในการคํานวณค่าเสื อมราคาของอาคารและอุ ปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ การให้
ประโยชน์และมู ลค่ าคงเหลื อ เมื อเลิ กใช้ง านของอาคารและอุ ปกรณ์ และต้อ งทบทวนอายุ การให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเช่นนันเกิดขึน
นอกจากนีฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่ าของที ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่ าทีคาดว่าจะได้รั บคืนตํากว่ามูลค่ าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
นัน ในการนี ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้อ งใช้ดุลยพิ นิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์ร ายได้และค่าใช้จ่ ายใน
อนาคตซึงเกียวเนืองกับสิ นทรัพย์นนั

5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มตี ัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิย มและสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตน ณ วันทีได้ม า ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดทีคาดว่าจะได้รั บใน
อนาคตจากสิ นทรั พ ย์ หรื อ หน่วยของสิ นทรั พ ย์ทีก่อ ให้ เ กิดเงิ นสด รวมทังการเลื อ กอัตราคิดลดที
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนันๆ
5.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึนตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อ สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น

6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2556
2557
854
1,470
319,075
356,592
320,545
357,446

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
177
469
70,982
85,695
71,159
86,164

ณ วันที ธันวาคม
และ 2556 เงินฝากออมทรัพย์ของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี อ ตั ราดอกเบีย
ร้อยละ 0.30 - 0.85 ต่อปี และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: ร้ อ ยละ 0.37 - 0.50 ต่อ ปี
และ ร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามลําดับ)
7.

ลูกหนีตามสัญญาเช่ าซือและขายผ่ อนชําระ

7.1 ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
2557
2556
ลูกหนีปกติ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ 4,558,881
182,973
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
(1,611,257)
ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
3,130,597
รวมลูกหนีปกติ
ลูกหนีบอกเลิกสัญญา
476,576
ลูกหนี เช่าซื อและขายผ่อนชําระ
54,280
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
(173,335)
ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
357,521
รวมลูกหนีบอกเลิกสัญญา
3,488,118
รวมลูกหนี
(324,165)
หัก: ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญ
ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่อนชําระ
3,163,953
- สุทธิ

งบการเงินรวม
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึงปี
2557
2556

รวม
2557

2556

3,261,920
134,312

3,689,276
-

2,940,518
-

8,248,157
182,973

6,202,438
134,312

(1,218,699)
2,177,533

(805,766)
2,883,510

(669,478)
2,271,040

(2,417,023)
6,014,107

(1,888,177)
4,448,573

316,571
48,037

365,203
-

327,661
-

841,779
54,280

644,232
48,037

(131,353)
233,255
2,410,788
(202,419)

(90,126)
275,077
3,158,587
(236,149)

(87,207)
240,454
2,511,494
(188,268)

(263,461)
632,598
6,646,705
(560,314)

(218,560)
473,709
4,922,282
(390,687)

2,208,369

2,922,438

2,323,226

6,086,391

4,531,595

(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระภายในหนึงปี
2557
2556
ลูกหนีปกติ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อและขายผ่อนชําระ 3,391,811
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
134,927
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
(1,233,609)
ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
2,293,129
รวมลูกหนีปกติ
ลูกหนีบอกเลิกสัญญา
ลูกหนี เช่าซื อและขายผ่อนชําระ
381,251
47,983
ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระค้างรั บ
หัก: ดอกผลเช่าซื อและขายผ่อนชําระ
(138,708)
ที ยังไม่ถือเป็ นรายได้ - สุ ทธิ
290,526
รวมลูกหนีบอกเลิกสัญญา
รวมลูกหนี
2,583,655
(253,155)
หัก: ค่ าเผือหนีสงสั ยจะสู ญ
ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าซือและขายผ่อนชําระ
2,330,500
- สุทธิ

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
ลูกหนี ตามสัญญาเช่าซื อ
และขายผ่อนชําระที ถึง
กําหนดชําระเกินกว่าหนึงปี
2557
2556

รวม
2557

2556

3,183,459
132,083

2,804,616
-

2,863,467
-

6,196,427
134,927

6,046,926
132,083

(1,202,291)
2,113,251

(633,937)
2,170,679

(639,736)
2,223,731

(1,867,546)
4,463,808

(1,842,027)
4,336,982

316,571
48,037

284,834
-

327,661
-

666,085
47,983

644,232
48,037

(131,353)
233,255
2,346,506
(201,022)

(73,942)
210,892
2,381,571
(179,292)

(87,207)
240,454
2,464,185
(188,268)

(212,650)
501,418
4,965,226
(432,447)

(218,560)
473,709
4,810,691
(389,290)

2,145,484

2,202,279

2,275,917

4,532,779

4,421,401

7.2 ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ (สุ ทธิจากดอกผลเช่า
ซือทียังไม่ถือเป็ นรายได้) และค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญจําแนกตามอายุหนีค้างชําระได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2556
2557
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
5,032,898
3,854,884
ค้างชําระ
1 เดือน
474,283
300,868
- 3 เดือน
514,216
295,720
4 - 6 เดือน
263,272
207,533
7 - 9 เดือน
168,393
142,983
10 - 12 เดือน
120,967
97,591
72,676
22,703
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
ระยะเวลาค้างชําระ

รวม

6,646,705

4,922,282

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
2557
2556

มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2557
2556

44,109

37,479

4,988,789

3,817,405

45,277
101,049
103,271
99,379
95,478
71,751

29,454
58,047
81,661
84,554
77,108
22,384

429,006
413,167
160,001
69,014
25,489
925

271,414
237,673
125,872
58,429
20,483
319

560,314

390,687

6,086,391

4,531,595

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
ระยะเวลาค้างชําระ
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2557
2556
ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขายผ่ อนชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
3,884,740
3,746,064
ค้างชําระ
1 เดือน
295,458
298,632
- 3 เดือน
298,133
295,325
4 - 6 เดือน
176,842
207,394
7 - 9 เดือน
119,887
142,983
10 - 12 เดือน
118,492
97,591
71,674
22,702
มากกว่า 12 เดือนขึนไป
4,810,691
4,965,226
รวม

7.

มู ลค่าลูกหนี ตามสัญญา
เช ่าซื อและขายผ่อนชําระ
2557
2556

ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ
2557
2556
38,197

36,441

3,846,543

3,709,623

29,145
58,895
69,911
71,178
93,992
71,129
432,447

29,231
57,967
81,605
84,554
77,108
22,384
389,290

266,313
239,238
106,931
48,709
24,500
545
4,532,779

269,401
237,358
125,789
58,429
20,483
318
4,421,401

ณ วันที ธันวาคม
และ
ผลรวมของเงินลงทุนขันต้นตามสัญญาเช่าซือและมู ล ค่าปั จจุบนั
ของจํานวนเงินขันตําทีลูกหนีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซือแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

ระยะเวลาไม่ เกินหนึ งปี
ระยะเวลาทีเกินหนึ งปี แต่ ไม่ เกินห้าปี
รวม
หัก: ดอกผลเช่ าซื อทียังไม่ ถือเป็ นรายได้
มูลค่ าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที ต้องจ่าย

2557
มูลค่ าปั จจุบนั ของ
เงินลงทุนขันต้น จํานวนเงินขันตํา
ตามสัญญาเช่ าซื อ
ทีต้องจ่ าย
5,272,710
3,488,118
4,054,479
3,158,587
6,646,705
9,327,189
(2,680,484)
6,646,705

2556
มูลค่ าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีต้องจ่ าย
2,410,788
2,511,494
4,922,282

เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่ าซื อ
3,760,840
3,268,179
7,029,019
(2,106,737)
4,922,282

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ระยะเวลาไม่ เกินหนึ งปี
ระยะเวลาทีเกินหนึ งปี แต่ ไม่ เกินห้าปี
รวม
หัก: ดอกผลเช่ าซื อทียังไม่ ถือเป็ นรายได้
มูลค่ าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตําที ต้องจ่าย

2557
มูลค่ าปั จจุบนั ของ
เงินลงทุนขันต้น จํานวนเงินขันตํา
ตามสัญญาเช่ าซื อ
ทีต้องจ่ าย
3,955,972
2,583,655
3,089,450
2,381,571
4,965,226
7,045,422
(2,080,196)
4,965,226

2556
เงินลงทุนขันต้น
ตามสัญญาเช่ าซื อ
3,680,150
3,191,128
6,871,278
(2,060,587)
4,810,691

มูลค่ าปั จจุบนั ของ
จํานวนเงินขันตํา
ทีต้องจ่ าย
2,346,506
2,464,185
4,810,691

7.4 เมื อวัน ที เมษายน
สมาคมนัก บัญ ชี แ ละผู ้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย
โดยความเห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กาํ หนดแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีสําหรับธุรกิจสิ นเชือเพือการอุปโภคบริ โภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายได้สํ าหรั บ ลูกหนีที ค้างชํา ระค่างวดเกิน กว่า งวด อย่ า งไรก็ต าม แนวปฏิบตั ิ ดงั กล่ า วได้ใ ห้
ทางเลือกไว้โดยหากบริ ษทั ใดเห็นว่าแนวทางปฏิบตั ินไม่
ี เหมาะสมให้เปิ ดเผยแนวทางทีบริ ษทั ใช้ ทังนี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีนโยบายในการหยุดรับรู้ร ายได้สํ าหรั บลู กหนีตามสั ญญาเช่าซื อทีค้างชําระ
ค่างวดเกินกว่า งวด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี ย อดลู กหนี
คงเหลือของลูกหนีเช่าซือและทีค้างชําระเกินกว่า 3 งวดแต่บริ ษ ทั ฯยัง คงรั บรู้ ร ายได้เ ป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 635.3 ล้านบาท และ 497.4 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 512.7 ล้านบาท และ 497.4
ล้านบาท ตามลําดับ)
นอกจากนีหากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องหยุดรับรู้รายได้ตามแนวทางปฏิบตั ิดงั กล่ าว จะมี ผ ลทําให้
รายได้สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ลดลงเป็ นจํานวนเงินประมาณ 24.1 ล้านบาท
และ 21.7 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 21.8 ล้านบาท และ 21.7 ล้านบาท ตามลําดับ)
7.5 สัญญาเช่าซือของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลาในการเช่าตามสั ญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และ
ค่าเช่ากําหนดในอัตราคงทีตลอดอายุสัญญาเช่า
7.6 ณ วันที 31 ธันวาคม
และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนสิ ทธิเรี ยกร้องในลูกหนีตามสัญญา
เช่าซือ (ก่อนหักดอกผลเช่าซื อทียัง ไม่ ถื อ เป็ นรายได้) จํานวน 5,895 ล้านบาท และ 4,845 ล้านบาท
ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษ ทั ฯ: 5,048 ล้านบาท และ 4,845 ล้านบาท ตามลําดับ) เพื อคําประกันวงเงิ น
สิ นเชือทีได้รับจากธนาคารพาณิชย์ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 19
8.

สินทรัพย์ รอการขาย
ณ วันที 1 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์รอการขายของบริ ษทั ฯแสดงได้ดงั นี

สิ นทรัพย์ยึดคืน
หัก: ค่าเผือการลดมูลค่า
สิ นทรัพย์รอการขาย - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2557
2556
41,305
42,990
(17,708)
(21,838)
23,597
21,152

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
25,254
42,990
(11,183)
(21,838)
14,071
21,152

9.

เงินให้ กู้ยมื ระยะสันและดอกเบียค้ างรับ
บริษทั ย่อยแห่งหนึงเข้าทําสัญญาให้กยู ้ มื เงินแก่บริษทั ต่างประเทศแห่งหนึงเป็ นจํานวนเงิน 10.3 ล้านเยน
และ 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินให้กยู ้ มื ดังกล่าวมีอายุ 1 ปี โดยคิดอัตราดอกเบียร้อยละ 7.5 ณ วันที
31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของเงินให้กยู ้ มื ระยะสันและดอกเบี ยค้างรับ ดั งกล่าวคิ ด เป็ นจํานวนเงิน
11.3 ล้า นเยน และ 0.7 ล้า นเหรี ย ญสหรัฐ อเมริ ก า (2556: 10.6 ล้านเยน และ 0.6 ล้า นเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริกา)

10. สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน
งบการเงินรวม
2557
2556
8,291
7,797
101,043
100,573
15,014
17,539
25,193
5,661
1,295
2,272
2,955
1,816
153,791
135,658
(2,526)
(2,526)
151,265
133,132

รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนีอืน - ขายสินทรัพย์รอการขาย
ลูกหนีอืน
ภาษีซือทียังไม่ถึงก ําหนดชําระ
อืน ๆ
รวม
หัก: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
10,950
3,357
85,715
96,191
12,419
17,539
4,150
4,924
1,295
2,272
3,221
1,816
117,750
126,099
(2,526)
(2,526)
115,224
123,573

11. เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน
ยอดคงเหลือนีคือเงินฝากประจําซึงบริ ษทั ฯได้นาํ ไปวางไว้กบั ธนาคารเพือคําประกันการออกหนัง สื อ
คําประกันจากธนาคารตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 30.4
12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(หน่วย: พัน บาท)
ชือบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
2557

บริ ษทั ธนบรรณ จํากดั
Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริ ษทั ย่อย

629,696
441,513

2556
110,698

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงิ นลงทุน
ราคาทุน
2557
(ร้ อยละ)
100
100

2556
(ร้ อยละ)
100

2557
629,696
441,513
1,071,209

เงิ นปันผลรั บระหว่างปี
2556
110,698
110,698

2557

2556
-

10,000
10,000

บริ ษทั ฯ
เมือวันที 6 ธันวาคม 2556 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิเพิมทุนในหุ้นสามัญของ
บริ ษทั ย่อย Group Lease Holding Pte. Ltd. (“GLH”) จํานวน 13.09 ล้านหุ้น (คิดเป็ นร้ อ ยละ ของ
หุ้นทีออกจําหน่ายทังหมด) ราคาตามมู ล ค่าตราไว้ เหรี ย ญสิ ง คโปร์ ต่อ หุ้น รวมจํานวนเงิ นทังสิ น
จํานวนเงิน 13.09 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์หรื อประมาณ 330.82 ล้านบาท โดยบริ ษ ทั ฯมี ม ติอ นุม ตั ิแปลง
เงินให้กูย้ ืมและดอกเบียค้างรับจาก GLH จํานวน 308.77 ล้านบาทและ 0.79 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เป็ นเงินลงทุนดังกล่าวตามสัญญาแปลงหนีเป็ นทุน บริ ษ ทั ย่ อ ย GLH จดทะเบีย นเพิ มทุนดัง กล่ าวต่อ
กรมทะเบียนการค้าและธุรกิจทีประเทศสิ งคโปร์แล้วเมือวันที 27 มกราคม 2557
ณ วันที 1 ธันวาคม
เงินลงทุนในบริ ษ ทั ย่ อ ย GLH ทีแสดงในงบการเงิ นเฉพาะกิจการคิดเป็ น
จํานวนเงิน 17.70 ล้านเหรี ย ญสิ ง คโปร์ (2556: เงิ นลงทุนในบริ ษ ทั ย่ อ ยและเงิ นจ่ายล่ วงหน้าค่าหุ้น
4.61 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์และ 13.09 ล้านเหรี ยญสิ งคโปร์)
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ธนบรรณ จํากัด ("TNB")จํานวน 5.65 ล้านหุ้น
ทีราคาหุ้ นละ 111.46 บาท รวมเป็ นเงิ นจ่า ยซื อทังสิ น 629.7 ล้านบาท ณ วันที 1 ธันวาคม
บริ ษทั ฯถือหุ้นใน TNB ทังสิ น 5.65 ล้านหุ้นหรื อ คิดเป็ นร้ อ ยละ 100 ของหุ้นทีจําหน่ายแล้วทังหมด
ของ TNB
Group Lease Holding Pte. Ltd. และบริ ษทั ย่อย
ในเดือนพฤษภาคม
บริ ษทั ย่อย GLH ทําสัญญาให้เงินกูย้ ืมแก่ GL Finance Plc. (“GLF”) จํานวน
2.1 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา มีกาํ หนดจ่ายเงินคืนเมือทวงถามโดยไม่คิดดอกเบีย จากนันในวันที
มิถุนายน 2556 ทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อย GLH มีมติอนุมตั ิการเพิมทุนของ GLF จํานวน
เงิน 3.1 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาหรื อ ประมาณ 96.49 ล้านบาท และมี ม ติอ นุม ตั ิแปลงเงิ นให้ กูย้ ื ม
ดัง กล่าวเป็ นเงิ นลงทุนพร้ อ มกับจ่ายเงิ นเพิ มทุนส่ วนทีเหลื อ บริ ษ ทั ย่ อ ย GLF จดทะเบีย นเพิ มทุน
ดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจทีประเทศกัมพูชาแล้วเมือวันที 9 กรกฎาคม 2557
เมื อวันที 22 พฤษภาคม 2557 ทีประชุม คณะกรรมการบริ ษ ทั ย่ อ ย GLH มี ม ติอ นุม ตั ิเ พิ มทุนในหุ้น
สามัญของบริ ษทั ย่อย GLF จํานวน 15,000 หุ้น (คิดเป็ นร้ อ ยละ100 ของหุ้นทีออกจําหน่ายทังหมด)
ราคาตามมูลค่าตราไว้ 200 เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาต่อ หุ้น รวมจํานวนเงิ นทังสิ น จํานวนเงิ น 3 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา โดยบริ ษทั ย่อย GLH มีมติอนุมตั ิแปลงเงินให้กูย้ ืมแก่ GLF จํานวน 3 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา เป็ นเงินลงทุนดังกล่าวตามสัญญาแปลงหนีเป็ นทุน บริ ษทั ย่อย GLF ได้รับอนุมตั ิการจด
ทะเบีย นเพิ มทุนจากธนาคารแห่ ง ชาติกมั พู ชา เมื อวันที ตุล าคม 2557 อย่ างไรก็ตาม ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดําเนินการจดทะเบียนเพิมทุนกับกรมทะเบีย นการค้าและธุ ร กิจ ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ทั ย่ อ ย
GLH คาดว่าธุรกรรมเสร็จสิ นในไตรมาสสองของปี 2558

ณ วันที 31 ธันวาคม
บริ ษ ทั ย่ อ ย GLH ถื อ หุ้นในบริ ษ ทั ย่ อ ย GLF ทังสิ น 16,500 หุ้น (คิดเป็ น
ร้ อ ยละ
ของหุ้น ทีจําหน่า ยแล้ว ทังหมด) รวมเป็ นเงิ น ลงทุน ทังสิ น จํานวน 3.3 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กา และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็ นจํานวน 3.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
เมือวันที กุมภาพันธ์
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ย่อย GLH ได้มีมติจดั ตังบริ ษทั GL Leasing
(Laos) Company Limited เป็ นบริ ษทั ทีจดทะเบียนจัดตังในประเทศลาว โดยได้ดาํ เนินการจดทะเบีย น
จัดตังบริ ษทั กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมือวันที เมษายน 7 ปัจจุบนั อยู่ระหว่างการขอใบอนุญาต
การประกอบธุรกิจเกียวกับเช่าซือรถจักรยานยนต์ในประเทศลาว
13. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม

ทีดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซือเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนออก
เพิมขึนจากการซือบริ ษทั ย่อย GLF
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ

ส่วนปรับปรุ ง
อาคารและ
สถานทีเช่า

อาคาร

เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
สํานักงาน

คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

งาน
ระหว่างทํา

ยานพาหนะ

รวม

35,983
-

45,553
-

6,209
6,938
-

20,527
4,298
(610)
906

12,430
4,900
(582)
1,671

17,560
5,014
(55)
2,910

(863)
863

138,262
21,150
(1,247)
(863)
6,350

-

-

7

82

150

300

-

539

31 ธันวาคม 2556
ซือเพิม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
เพิมขึนจากการซือบริ ษทั ย่อย TNB
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ

35,983
-

45,553
-

13,154
1,510
(7)
10,219
-

25,203
4,010
(2,045)
2,364
10,865

18,569
11,745
(1,211)
5,068
3,971

25,729
5,703
(484)
44
-

20,340
(20,544)
-

164,191
43,308
(3,747)
(2,849)
14,836

-

-

22

47

129

100

204

502

31 ธันวาคม 2557

35,983

45,553

24,898

40,444

38,271

31,092

-

216,241

-

37,695
2,075

4,920
486

18,626
958

10,758
2,721

10,439
4,361

-

82,438
10,601

-

-

-

(610)
142

(582)
612

(34)
621

-

(1,226)
1,375

ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาสําหรับ
ส่วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
เพิมขึนจากการซือบริ ษทั ย่อย GLF
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ

-

-

-

12

52

64

-

128

31 ธันวาคม 2556
ค่าเสือมราคาสําหรับปี
ค่าเสือมราคาสําหรับ
ส่วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
เพิมขึนจากการซือบริ ษทั ย่อย TNB
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ น
ทีเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ

-

39,770
354

5,406
1,438

19,128
3,034

13,561
6,640

15,451
5,702

-

93,316
17,168

-

-

(7)
-

(2,023)
6,476

(1,192)
2,112

(444)
-

-

(3,666)
8,588

-

-

1

12

132

48

-

193

31 ธันวาคม 2557

-

40,124

6,838

26,627

21,253

20,757

-

115,599

31 ธันวาคม 2556

35,983

5,783

7,748

6,075

5,008

10,278

-

70,875

31 ธันวาคม 2557

35,983

5,429

18,060

13,817

17,018

10,335

-

100,642

มูล ค่ าสุทธิตามบัญชี

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรับปี
17,168
10,601

(หน่วย: พันบาท)

ทีดิน
ราคาทุน
1 มกราคม 2556
ซื อเพิ ม
จําหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ซื อเพิ ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่ าเสื อมราคาสะสม
1 มกราคม 2556
ค่าเสื อมราคาสําหรั บปี
ค่าเสื อมราคาสําหรั บ
ส่วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2556
ค่าเสื อมราคาสําหรั บปี
ค่าเสื อมราคาสําหรั บ
ส่วนทีจําหน่าย/ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชี
31 ธันวาคม 2556
31 ธันวาคม 2557

ส่วนปรั บปรุ ง
อาคารและ
สถานทีเช่า

อาคาร

งบการเงิ นเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
และเครื องใช้
คอมพิ วเตอร์
สํานักงาน
และอุปกรณ์

ยานพาหนะ

รวม

35,983
35,983
-

45,553
45,553
-

6,209
6,794
13,003
1,385
(7)

20,527
3,447
(610)
23,364
1,413
(1,159)

12,430
3,401
(582)
15,249
5,608
(1,135)

17,560
579
18,139
2,503
(484)

138,262
14,221
(1,192)
151,291
10,909
(2,785)

35,983

45,553

14,381

23,618

19,722

20,158

159,415

-

37,695
2,075

4,920
476

18,626
827

10,758
2,197

10,439
3,453

82,438
9,028

-

39,770
354

5,396
1,273

(610)
18,843
1,367

(582)
12,373
3,464

13,892
2,987

(1,192)
90,274
9,445

-

-

(7)

(1,140)

(1,134)

(445)

(2,726)

-

40,124

6,662

19,070

14,703

16,434

96,993

,983

5,783

7,607

4,521

2,876

4,247

61,017

35,983

5,429

7,719

4,548

5,019

3,724

62,422

ค่ าเสื อมราคาสํ าหรั บปี
9,445
9,028

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึงซึงตัดค่าเสื อมราคาหมดแล้วแต่ยงั
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุ ปกรณ์ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ น
ประมาณ 71.9 ล้านบาท และ 32.9 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 70.7 ล้านบาท และ 32.9 ล้าน
บาท ตามลําดับ)
บริ ษทั ฯได้นาํ ทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้ างมู ล ค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม
จํานวน 21.4
ล้านบาท (2556: 21.4 ล้านบาท) ไปคําประกันเงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้ ืมระยะยาวตามทีกล่าวในหมายเหตุ 17 และ 19

14. สินทรัพย์ ไม่มตี ัวตน
(หน่วย: พัน บาท)
งบการเงิ นรวม
สัญญา

คอมพิ วเตอร์

ซอฟต์แวร์

สิ ทธิ พิเศษ

ซอฟต์แวร์

ณ วันที 1 มกราคม 2556

-

-

-

-

-

-

-

ซื อเพิ มระหว่างปี - ราคาทุน

-

582

-

1,290

-

-

1,872

109,281

-

-

-

-

-

109,281

-

863

-

-

-

-

863

5,921

70

-

48

-

-

6,039

สิ ทธิ การเช่า

ระหว่างพัฒนา

เครื อข่ายตัวแทน ความสัมพันธ์กบั
จําหน่าย

ลูกค้า

รวม

ราคาทุน

เพิ มขึนจากการซื อบริ ษทั ย่อย GLF
โอนเข้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นทีเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันที ธันวาคม 2556

115,202

1,515

-

1,338

-

-

118,055

ซื อเพิ มระหว่างปี - ราคาทุน

-

91

-

6,555

-

-

6,646

เพิ มขึนจากการซื อบริ ษทั ย่อย TNB

-

1,007

150

-

32,720

670

34,547

ตัดจําหน่าย

-

-

(150)

-

-

-

(150)

โอนเข้า (ออก)

-

4,182

-

(1,332)

-

-

2,850

524

90

-

(6)

-

-

608

115,726

6,885

-

6,555

32,720

670

162,556

-

-

-

-

-

-

-

ค่าตัดจําหน่ายสําหรั บปี

9,246

179

-

-

-

-

9,424

เพิ มขึนจากการซื อบริ ษทั ย่อย GLF

3,036

-

-

-

-

-

3,036

518

6

-

-

-

-

524

ณ วันที ธันวาคม 2556

12,800

185

-

-

-

-

12,985

ค่าตัดจําหน่ายสําหรั บปี

19,005

619

13

-

1,558

61

21,256

เพิ มขึนจากการซื อบริ ษทั ย่อย TNB

-

284

90

-

-

-

374

ตัดจําหน่าย

-

-

(103)

-

-

-

(103)

341

10

-

-

-

-

351

32,146

1,098

-

-

1,558

61

34,863

ณ วันที 31 ธัน วาคม 255

102,402

1,330

-

1,338

-

-

105,070

ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557

83,580

5,787

-

6,555

31,162

609

127,693

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นทีเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันที ธันวาคม 2557
การตัดจําหน่ าย
ณ วันที 1 มกราคม 2556

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นทีเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิ นทีเป็ น
เงิ นตราต่างประเทศ
ณ วันที 31 ธัน วาคม 2557
มูลค่ าสุ ทธิ ตามบัญชี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์ระหว่างพัฒนา
ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม

-

ซือเพิมระหว่างปี - ราคาทุน

6,450

ณ วันที

6,450

ธันวาคม 2557

การตัดจําหน่าย
ณ วันที 1 มกราคม 2557

-

ค่าตัดจําหน่าย

-

ณ วันที

-

ธันวาคม 2557

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที

ธันวาคม 2557

6,450

สัญญาสิทธิพเิ ศษ
กิจการทีเกียวข้อ งกันแห่ ง หนึงได้ทาํ สั ญญาสิ ทธิ พิ เ ศษ (Exclusive right agreement) เป็ นระยะเวลา
5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี เว้นแต่ทงสองฝ่
ั
ายยินยอมร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์
อักษรทีจะไม่ด าํ เนินการต่อ อายุ สั ญญาภายในหกเดือ นก่อ นวันหมดอายุ สั ญญา) กับบริ ษ ทั ตัวแทน
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ยี ห้ อ ฮอนด้าแห่ ง หนึงในประเทศกัม พู ชา โดยสั ญญาดัง กล่ าวระบุให้ สิ ทธิ
พิเศษแก่กจิ การทีเกียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็ นตัวแทนให้บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์
ฮอนด้าแต่เพียงผูเ้ ดียว เมือวันที 2 พฤษภาคม 2555 กิจการทีเกียวข้องกันได้โอนสิ ทธิดงั กล่ าวแก่ GLF
โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และทําสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ล้าน
เหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาในการทีกิจการทีเกียวข้อ งกันทําหน้าทีเป็ นตัวแทนติดต่อ กับบริ ษ ทั ตัวแทน
จําหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า โดยมีเงื อนไขว่าหาก GLF ไม่ ส ามารถทํายอดขายขันตําต่อ ปี ตามที
ตกลงไว้ กิจการทีเกียวข้อ งกันแห่ ง นันจะทําการยึ ดเงิ นมัดจําตามสั ดส่ วนระยะเวลาหกปี ตังแต่ ปี
2556 - 2561
ณ วันที ธันวาคม 2557 มูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิพิเศษดังกล่ าวคิดเป็ นจํานวนเงิ น 2.54 ล้านเหรี ย ญ
สหรัฐอเมริ กาซึงแสดงอยู่ในงบการเงินรวม ( : 3.12 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา)

สินทรัพย์ ไม่มตี ัวตนทีได้มาในระหว่างปี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืนได้มาจากการรวมธุรกิจ เครื อข่ายตัวแทนจําหน่าย และความสั ม พันธ์กบั ลู กค้า
ทีได้มามีระยะเวลาการให้ประโยชน์ประมาณ 10.5 ปี และ 5.5 ปี ตามลําดับ
1 . ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม

และ

สรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินรวม
2557
2556
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัวคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัวคราว
ผลแตกต่างชัวคราวจากการซือบริษทั ย่อย GLF
ผลแตกต่างชัวคราวจากการซือบริษทั ย่อย TNB
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

41,533

104,060

46,288

102,803

(45,971)
23,572

(39,351)
(56)
-

(9,830)
-

(40,004)
-

19,134

64,653

36,458

62,799

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษี
ทีใช้สําหรับปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
และ
สามารถแสดงได้ดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของค่ าใช้จ่ายและรายได้ที
ไม่สามารถนํามาบวก (หัก) ทางภาษีได้

งบการเงินรวม
2557
2556
133,837
304,966
ร้อยละ 20
และ 17

ร้อยละ 20
และ 17

25,109

69,329

200

(2,827)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
180,683
320,655

ร้อยละ
ร้อยละ
36,137
,131
321

(1,332)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2557
2556
ผลแตกต่างชัวคราวจากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาสิทธิพเิ ศษ
ผลแตกต่างชัวคราวจากการตีมูลค่ายุติธรรม
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อืนๆ
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

(788)

(1,849)

-

-

(324)
(5,063)

-

-

-

19,134

64,653

36,458

62,799

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสิ นภาษีเ งิ นได้ร อการตัดบัญชี ณ วันที
ธันวาคม
และ
ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี
งบการเงินรวม
2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ค่าเผือมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย
สํารองผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกมา
อืนๆ
ค่านายหน้ารอตัดบัญชี
ค่าเสือมราคาสะสมและค่าตัดจําหน่าย
เครือข่ายตัวแทนจําหน่าย
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ค่าใช้จ่ายในการออกหุน้ กู้
ค่าธรรมเนียมเงินกูย้ มื ระยะสัน
รวม
หนีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิพเิ ศษ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

115,621
3,542
1,276
12,213
2,734
(17,085)
(1,317)
(6,232)
(122)
(2,339)
(1,995)
106,296

80,083
4,368
831
(24,304)
60,978

88,714
2,237
1,276
(17,085)
(2,339)
(1,995)
70,808

80,083
4,368
831
(24,304)
60,978

-

653
653

-

-

-

จํานวนหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีขา้ งต้นได้รวมหนีสิ นภาษีเงินได้ร อการตัดบัญชีจาํ นวน 6.35
ล้านบาท จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี ตวั ตน ณ วันทีรวมธุ ร กิจ ตามทีกล่ าวใน
หมายเหตุ 2.2

16. สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอืน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิมรอเรี ยกคืน
เงินมัดจํา
อืน ๆ
รวม

67,266
93,740
1,339
162,345

งบการเงินเฉพาะกิจการ

48,995
80,863
770
130,628

60,485
1,445
1,075
63,005

48,995
709
770
50,474

1 . เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน
อัตราดอกเบีย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ

(ร้อยละต่อปี )
เงินกูย้ มื ระยะสัน

5.00 - 8.00

เงินเบิกเกินบัญชี

MOR

รวม

2556
250,000

-

-

13,550

250,000

13,550

ในเดือนกรกฎาคม
บริ ษทั ฯเข้าทําสัญญากูย้ ืมเงินจากสถาบันการเงินแห่ ง หนึงวงเงิ นรวม 1,424
ล้า นบาท เงิ น กูย้ ื มดัง กล่ าวมี อ ายุ ส ามเดือ นโดยคิ ด ดอกเบี ย MLR + ร้ อ ยละ 1.25 ต่ อ ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือนําเงินไปชําระค่าหุ้นตามสัญญาซือขายหุ้นสามัญของบริ ษ ทั ธนบรรณ จํากัด และ
ชําระหนีเงินกูย้ ืมของบริ ษทั ธนบรรณ จํากัด ทีมีต่อผูข้ ายตามทีกล่าวในหมายเหตุ .
ณ วันที 31 ธันวาคม 255 เงินกูย้ ืมระยะสันจากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั ฯคําประกันโดยการโอน
สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซือ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนัง สื อ แจ้ง จากผู ้ให้ กูข้ องบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย และจํานําหุ้นทังหมดของบริ ษทั ย่อย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิ นของบริ ษ ทั ฯคําประกันโดยการโอน
สิ ทธิเรี ยกร้องตามสัญญาเช่าซือ และการจดจํานองทีดินพร้อมสิ งปลูกสร้างทีมีอยู่ในปัจจุบนั และทีจะมี
ขึนในภายหน้า และทะเบีย นรถจัก รยานยนต์ตามหนัง สื อแจ้ง จากผู ้ใ ห้ กู ้ บริ ษัทฯได้ชาํ ระคืนเงิ น
เบิกเกินบัญชีดงั กล่าวแล้วทังจํานวนในระหว่างปี ปัจจุบนั

1 . รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี ร ายการธุ ร กิจทีสํ าคัญกับ บุคคลและกิจการทีเกียวข้อ งกัน
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั
ย่อยและบริ ษทั เหล่านัน ซึงเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ดอกผลเช่าซือ
ดอกเบียรับ
เงินปันผลรับ
รายได้อืน
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้ องกัน
ดอกเบียรับ
ดอกเบียจ่าย

-

-

126
66,111
37,703

2,544
19

3,628
-

-

(หน่วย: พันบาท)
นโยบายการ
กําหนดราคา

ราคาตามสัญญา
10,750 อัตราร้อยละ 7 ต่อปี
10,000 ตามทีประกาศจ่าย
- ราคาตามสัญญา
103 อัตราร้อยละ 6 - 9 ต่อปี
- อัตราร้อยละ 6 ต่อปี

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสามารถสรุ ปได้ดงั นี
รายชือบริ ษทั ทีเกียวข้องกัน
Group Lease Holding Pte. Ltd.
บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด
GL Finance Plc.
Asia Partnership Fund Pte. Ltd.
A.P.F. Group Co., Ltd.
Devenco Management and Consulting Co., Ltd.
Tennis Federation of Combodia

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ้นโดยบริ ษทั ย่อย)
กรรมการของบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ / กรรมการร่ วมกัน
กรรมการของบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ้น
รายใหญ่ / กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกันกับ GLF
กรรมการของ GLF เป็ นเลขาธิการสมาคม

ณ วันที ธันวาคม 2557 และ
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมี ย อดคงเหลื อ ที มี ส าระสํ าคัญของ
สิ นทรัพย์และหนีสิ นทีเกียวข้องกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
ลูกหนีตามสั ญญาเช่ าซื อและขายผ่ อนชําระ
บริษัทย่อย
GL Finance Plc.
รวม
เงินให้ก้ยู ืมระยะสั นและดอกเบียค้างรั บจากกิจการทีเกียวข้ องกัน
บริษัทย่อย
Group Lease Holding Pte. Ltd.
บริษทั ธนบรรณ จํากัด
GL Finance Plc.
กิจการทีเกียวข้ องกัน
กรรมการของบริษทั ย่อย
2,293
Devenco Management and
Consulting Co., Ltd.
31,083
Tennis Federation of
Cambodia
5,049
รวม
38,425
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
บริษัทย่อย
Group Lease Holding Pte. Ltd.
บริษทั ธนบรรณ จํากัด
รวม
เงินจ่ายล่วงหน้าค่า หุ้น - บริษัทย่อย
Group Lease Holding Pte. Ltd.
รวม

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

1,159
1,159

-

-

764,515
422,254
3,397

200,499
3,383

-

-

-

51,341

-

-

3,821
55,162

1,190,166

203,882

-

297
7,569
7,866

-

-

-

330,815
330,815

-

-

เงินมัดจํา - กิจการทีเกียวข้ องกัน (แสดงเป็ นส่ วนหนึงของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน)
A.P.F. Group Co., Ltd.
70,217
65,627
รวม
65,627
70,217

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2557
2556
เงินกู้ยืมระยะสั นและดอกเบียค้างจ่าย
แก่กิจการทีเกียวข้ องกัน
กิจการทีเกียวข้ องกัน
A.P.F. Group Co., Ltd.
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

19,797
19,797

-

-

-

-

-

1,057
1,057

-

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
บริษัทย่อย
GL Finance Plc.
รวม

-

ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 เงินมัดจําทีแสดงเป็ นส่ วนหนึงของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนในงบการเงิ น
รวมคิดเป็ นจํานวนเงิ น 70.2 ล้านบาท เป็ นเงิ นมัดจําของ GLH ทีวางเป็ นหลักประกันกับกิจการที
เกียวข้องกันเพือช่วยในการเตรี ยมการออกหุ้นกูก้ บั สถาบันการเงินแห่งหนึงในระหว่างไตรมาสหนึงปี
2558 ต่อมา GLH ยกเลิกการออกหุ้นกูด้ งั กล่ าวแล้วส่ ง ผลให้ กิจการทีเกียวข้อ งกันได้คืนเงิ นมัดจํา
ดังกล่าวให้กบั GLH ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 เงินมัดจําดังกล่าวทีแสดงเป็ นส่ วนหนึงของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืนในงบ
การเงิ นรวมคิดเป็ นจํานวนเงิ น 2.0 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาเป็ นเงิ นมัดจําของ GLH ทีวางเป็ น
หลักประกันกับกิจการทีเกียวข้องกันเพือช่วยในการเตรี ยมการกูย้ มื เงินกับสถาบันการเงินแห่งหนึง ใน
ระหว่างปี ปัจจุบนั GLH ยกเลิกการกูย้ ืมเงินดังกล่าวแล้วส่ งผลให้กจิ การทีเกียวข้องกันได้คืนเงิ นมัดจํา
ดังกล่าวให้กบั GLH ในเดือนมกราคม 2557
รายการเคลือนไหวของเงินให้กูย้ ืมระยะสันและดอกเบียค้างรับแก่กจิ การทีเกียวข้อ งกันในระหว่างปี
ปัจจุบนั แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
ในระหว่างปี
2557
เพิมขึน
ลดลง
เงินให้ กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้ างรั บแก่กิจการที เกียวข้องกัน
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
Devenco Management and
Consulting Co., Ltd.
Tennis Federation of Cambodia
รวม

กําไรจากอัตรา
แลกเปลียน

ผลแตกต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิ น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
ธันวาคม
2557

-

2,264

-

-

29

2,293

51,341
3,821
55,162

2,216
1,370
5,850

(22,661)
(162)
(22,823)

23
23

164
20
213

31,083
5,049
38,425

เงิ นให้ กูย้ ื มระยะสั นดัง กล่าวให้ กูย้ ื ม โดยบริ ษ ทั Group Lease Holding Pte. Ltd. เป็ นเงิ นกูย้ ื ม ทีไม่ มี
หลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบียจากต้นทุนเงินกูข้ องผูใ้ ห้กูบ้ วกร้อยละ 6.75 - 7.50 ต่อ ปี (2556: 6.75
- 7.50 ต่อปี )
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
1 มกราคม
ในระหว่างปี
2557
เพิมขึ น
ลดลง
เงินให้ กู้ยืมระยะสั นและดอกเบียค้ างรั บแก่ กิจการทีเกียวข้ องกัน
Group Lease Holding Pte. Ltd.
200,499
564,016
บริ ษทั ธนบรรณ จํากัด
903,778
(481,524)
GL Finance Plc.
3,383
227
(228)
รวม
203,882
1,468,021
(481,752)

กําไร
จากอัตรา
แลกเปลี ยน

ยอดคงเหลื อ
ณ วันที
ธันวาคม
2557

15
15

764,515
422,254
3,397
1,190,166

เงินให้กูย้ ืมระยะสันแก่บริ ษทั ย่ อ ยดัง กล่ าวเป็ นเงิ นให้ กูย้ ื ม ทีไม่ มี ห ลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบีย
ร้อยละ 7.00 - 11.00 ต่อปี (2556: 7.00 ต่อปี )
รายการเคลือนไหวของเงินกูย้ ืมระยะสั นและดอกเบียค้างจ่ายแก่กิจการทีเกียวข้อ งกันในระหว่างปี
ปัจจุบนั แสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที
1 มกราคม
ในระหว่างปี
2557
เพิมขึน
ลดลง
เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้ างจ่ ายแก่ กจิ การที เกียวข้ องกัน
A.P.F. Group Co., Ltd.
19,797
รวม

-

19,797

-

กําไร (ขาดทุ น)
จากอัตรา
แลกเปลียน

-

ผลแตกต่าง
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิ น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที
ธันวาคม
2557

-

19,797
19,797

เงินกูย้ ืมดังกล่าวเป็ นเงินกูย้ ืมทีไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบียร้อยละ 6.00 ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สินสุ ดวันที ธันวาคม
และ
พนักงานของกรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

งบการเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

39,373
932
40,305

37,386
1,076
38,462

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
37,490
932
38,422

37,386
1,076
38,462

ใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญสําหรับกรรมการและผู้บริหาร
เมื อวันที 15 พฤษภาคม 2555 บริ ษ ทั ฯได้อ อกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญ (GL-WD) ให้ แก่
กรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 16 ท่าน จํานวน 255,500 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 25.55 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
เมื อวันที 1 พฤศจิกายน 2555 บริ ษ ทั ฯได้อ อกใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญ (GL-W2) ให้ แก่
ผูถ้ ือหุ้นเดิมทีเป็ นกรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 5 ท่าน จํานวน 18,731 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 0.04
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
เมือวันที 2 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซือหุ้นสามัญ (GL-W3) ให้ แก่ ผู ้ถื อ หุ้น
เดิมทีเป็ นกรรมการและผู ้บริ ห ารจํานวน 9 ท่าน จํานวน 731,151 หน่วย คิดเป็ นร้ อ ยละ 0.22 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญทังหมดทีออกในครังนัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ยอดคงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญ (GL-WD และ GLW3) ซึ งบริ ษ ทั ฯได้อ อกให้ แก่กรรมการและผู ้บริ ห ารปั จจุบ ันเป็ นจํานวน 219,500 หน่วย และ
731,151 หน่วย ตามลําดับ

1 . เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวซึงบริ ษทั ฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราดอกเบี ยต่ อปี
เงือนไขการชําระคืนเงินต้น

ยอดคงเหลื อ
2556
สัญญาเงินกูล้ งวันที 26 พฤษภาคม 2554
วงเงินสิ นเชื อที 1
2,384,890

สัญญาเงินกูล้ งวันที 21 มิ ถุนายน 2556
วงเงินสิ นเชื อที 1
233,110

สัญญาเงินกูล้ งวันที 17 กันยายน 2556
วงเงินสิ นเชื อที 1
279,830

สัญญาเงินกูล้ งวันที 26 ธันวาคม 2557
วงเงินสิ นเชื อที 1
972,000

หัก: ค่ าธรรมเนี ยมทางการเงิน
รอตัดจ่ าย
รวม
หัก : ส่ ว นที ถึ ง กํา หนดชํ า ระ
ภายในหนึ งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ

2,184,260 อัตราร้อยละ MLR - . ต่ อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวด ๆ ในจํานวนที
เท่ ากันรวมทังหมดสามสิ บงวด โดย
เริ มชําระงวดแรกในวันชําระดอกเบี ย
ครังแรกหลังจากวันทีเบิ กเงินกูต้ าม
วงเงินสิ นเชื อ

433,270 อัตราดอกเบี ย THBFIX1M +
1.50 ต่ อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวดๆ ในจํานวนที
เท่ ากันรวมทังหมดสามสิ บงวด โดย
เริ มชําระงวดแรกในวันชําระดอกเบี ย
ครังแรกหลังจากวันทีเบิ กเงินกู ้
ตามวงเงินสิ นเชื อ

479,990 อัตราดอกเบี ย THBFIX1M +
1.50 ต่ อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวดๆ ในจํานวนที
เท่ ากันรวมทังหมดสามสิ บงวด โดย
เริ มชําระงวดแรกในวันชําระดอกเบี ย
ครังแรกหลังจากวันทีเบิ กเงินกู ้
ตามวงเงินสิ นเชื อ

- อัตราร้อยละ MLR - 2.25 ต่ อปี

ผ่อนชําระเป็ นงวดๆ ในจํานวนที
เท่ ากันรวมทังหมดสิบแปดงวด โดย
เริ มชําระงวดแรกในวันชําระดอกเบี ย
ครังที สองหลังจากวันทีเบิ กเงินกู ้
ตามวงเงินสิ นเชื อ

(9,974)
3,859,856

3,097,520

(2,547,809)
1,312,047

(1,808,590)
1,288,930

การเปลียนแปลงของบัญชีเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2557
บวก: กูเ้ พิม
หัก: จ่ายคืนเงินกู ้
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,097,520
2,794,000
(2,021,690)
(9,974)
3,859,856

เมือวันที 26 พฤษภาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึงเพื อขอ
วงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้สั ญญา
เงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหนึง 2556 บริ ษทั ฯได้ขอเพิมวงเงินกูร้ ะยะยาวกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง
หนึงตามสัญญาเงินกูย้ ืมลงวันที 26 พฤษภาคม 2554 เป็ นจํานวน 2,500 ล้านบาทโดยมี วตั ถุ ประสงค์
เพือนําไปชําระคืนเงินกูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เมือวันที 21 มิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ืม กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึงเพื อขอ
วงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้สั ญญา
เงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯเพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย บริ ษ ทั ฯ
ได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียของเงินกูย้ ืมดังกล่าวเพือแลกเปลี ยนอัตราดอกเบียลอยตัวเป็ น
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ .00 ต่อปี
เมือวันที 17 กันยายน 2556 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ื ม กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึงเพื อขอ
วงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 500 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้สั ญญา
เงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯเพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตราดอกเบีย บริ ษ ทั ฯ
ได้ทาํ สัญญาแลกเปลียนอัตราดอกเบียของเงินกูย้ ืมดังกล่าวเพือแลกเปลี ยนอัตราดอกเบียลอยตัวเป็ น
อัตราดอกเบียคงทีร้อยละ 6.00 ต่อปี
เมือวันที 26 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาเงินกูย้ ื ม กับธนาคารพาณิ ชย์แห่ ง หนึงเพื อขอ
วงเงินกูร้ ะยะยาวจํานวน 972 ล้านบาท โดยมี วตั ถุ ประสงค์เ พื อนําไปชําระคืนเงิ นกูย้ ื ม ภายใต้สั ญญา
เงินกูฉ้ บับเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ

ภายใต้สัญญาเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การดํารงสั ดส่ วน
การถือหุ้นของผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงิ นปั นผล การดํารงอัตราส่ วนหนีสิ นต่อ ส่ วนของผู ้ถื อ หุ้น
การดํารงอัตราส่ วนของลูกหนีเช่าซือทีค้างชําระมากกว่า 3 เดือ นขึนไปต่อ ลู กหนีเช่าซื อทังหมด การ
ดํารงอัตราส่ วนของลูกหนีเช่าซื อต่อ หนีเงิ นกู ้ การไม่ จาํ หน่ายสิ นทรั พ ย์ห รื อ สิ ทธิ ในรายได้ และใน
กรณีกอ่ หนีใหม่ กลุ่มเจ้าหนีปั จจุบนั ต้อ งมี เ งื อนไขทางการเงิ นและหลักประกันไม่ ด้อ ยกว่าวงเงิ น
สิ นเชือทีบริ ษทั ฯได้ทาํ ใหม่ เป็ นต้น
เงินกูย้ ืมภายใต้สัญญาเงินกูด้ งั กล่าวคําประกันโดยการโอนสิ ทธิ เ รี ย กร้ อ งตามสั ญญาเช่าซื อและการ
จดจํานองทีดินพร้ อ มสิ งปลูกสร้ างทีมี อ ยู่ ในขณะนี และ/หรื อ จะมี ต่อ ไปในภายหน้า และทะเบีย น
รถจักรยานยนต์ตามหนังสื อแจ้งจากธนาคารพาณิชย์
ณ วันที 1 ธันวาคม
บริ ษ ทั ฯ มี วงเงิ นกูย้ ื ม ระยะยาวตามสั ญญาเงิ นกูท้ ียัง มิ ไ ด้เ บิกใช้ จํานวน
115.1 ล้านบาท ( : 315.7 ล้านบาท)
20. หุ้นกู้
บริ ษทั ฯได้ออกหุ้นกูช้ นิดระบุชือผู ้ถื อ ไม่ ด้อ ยสิ ทธิ มี ประกันบางส่ วน และมี ผู ้แทนผู ้ถื อ หุ้นกู ้ ซึ งมี
รายละเอียดดังนี
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หุ น้ กู ้
อัตราดอกเบี ย
หุ น้ กูค้ รังที 1/2557
ตามรายละเอี ยดในตารางด้านล่ าง
หัก: ค่ าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ น้ กูร้ อตัดจ่าย

อายุ
3 ปี

ครบกําหนด
27 กุมภาพันธ์ 2560

หุ น้ กู ้ - สุ ทธิ

500,000
(11,697)
488,303

-

รายละเอียดของหุ้นกูม้ ีดงั นี
หุ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและมีประกันบางส่ วนของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน) ครังที 1/2557 ครบ
กําหนดไถ่ถอนปี 2560
ชื อของหุน้ กู้

"หุน้ กูม้ ี ประกันบางส่ วนของบริ ษทั กรุ๊ ปลีส จํากัด (มหาชน)
ครังที 1/2557 ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2560"

จํานวนเงิน

500 ล้านบาท

อายุ

3 (สาม) ปี นับจากวันที ออกหุน้ กู้

วันที ออกหุน้ กู้

27 กุมภาพันธ์ 2557

อัตราดอกเบีย

ตังแต่วนั ที

สิ งหาคม

ถึ งวันที

ตังแต่วนั ที

กันยายน

ไปจนครบกําหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบียร้อยละ . ต่อปี

กันยายน

อัตราดอกเบี ยร้อยละ . ต่อปี

ระยะเวลาการชําระดอกเบีย

ชําระปี ละ 2 ครัง ในวันที 27 กุมภาพันธ์ และวันที 27 สิ งหาคมของทุกปี
ตลอดอายุของหุน้ กู้ กําหนดชําระดอกเบียครังแรกวันที 27 สิ งหาคม 2557

การชําระเงินต้น

ในวันครบกําหนดไถ่ถอนหุน้ กูค้ ื อวันที 27 กุมภาพันธ์ 2560

เงือนไขและข้อจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุน้ อัตราส่ วนลูกหนี เช่าซื อ
และข้อจํากัดการประกาศจ่ายเงินปั นผล และการจําหน่าย จ่ายหรื อโอน
ทรัพย์สิน
การคําประกัน

คําประกันบางส่วนโดยสถาบันการเงินแห่งหนึ ง ตามที กล่าวในหมายเหตุ 30.4

1. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ร ะยะยาวของพนักงานซึ งเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื อออกจากงาน
แสดงได้ดงั นี

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหว่างปี
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2557
2556
4,157
2,774
630
1,081
182
117
(747)
(360)
2,157
6,379

545
4,157

ค่าใช้จ่ายเกียวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ ในส่ วนของกําไรหรื อ ขาดทุนแสดงได้
ดังนี

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2557
2556
630
1,081
182
117
2,157
2,969

545
1,743

2,969

1,743

สมมติฐานทีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต (ขึนกับช่วงอายุ)
อัตราการเปลียนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงิ นรวม / งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
2557
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.6
4.4
7.0
7.0
.
15.88

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สําหรับปี ปัจจุบนั และสี ปี ย้อนหลังแสดงได้ดงั นี
(หน่วย: พันบาท)
ภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์

การปรับปรุ งตามประสบการณ์ทีเกิด
จากหนีสิ นโครงการ

งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ปี 2557

6,379

1,912

ปี 2556

4,157

510

ปี 2555

2,774

(104)

ปี 2554

1,735

(1,127)

ปี 2553

3,519

-

. หุ้นสามัญซือคืน
โครงการซือหุ้นคืนเพือบริหารทางการเงิน
เมือวันที 30 เมษายน 2557 ทีประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษ ทั ฯมี ม ติอ นุม ตั ิโ ครงการซื อหุ้น
คืนเพือบริ หารทางการเงิน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯไม่มีการซือคืนหุ้นสามัญในระหว่างช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวและไม่มีหุ้นซือคืนคงเหลือ ณ วันที ธันวาคม 2557
เมือวันที 6 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อ
เพือให้บริ ษทั ฯสามารถซือหุ้นคืนได้

กับกระทรวงพาณิ ชย์

. ทุนเรือนหุ้น
2 .1 มติทีประชุมสามัญสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น
เมือวันที เมษายน
สําคัญดังนี
1)

ทีประชุมสามัญประจําปี ผู ้ถื อ หุ้นของบริ ษ ทั ฯได้มี ม ติอ นุม ตั ิเ รื องต่างๆที

อนุมตั ิการจัดสรรสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานปี
รายละเอียดดังนี

โดยมี

- จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมายในอัตราร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบียน คิ ดเป็ นจํานวน .
ล้านบาท

- จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษ ทั ฯคิดเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิน . ล้านบาท ทังนีใน
ระหว่างปี 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู ้ถื อหุ้นไปแล้วโดยจ่ ายปั นผลเป็ น
เงินสดเป็ นจํานวนรวมประมาณ . ล้านบาท คิดเป็ นอัตราหุ้นละ . บาท ซึ งได้จ่ายเงิ น
ปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมือวันที สิ งหาคม 2556 ดังนันคงเหลื อ . - . บาท
ต่อหุ้น ทีจะจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุ้นครังนี คิดเป็ นจํานวน . ล้านบาท บริ ษ ทั ฯกําหนดจ่ายเงิ นปั น
ผลดังกล่าวในวันที พฤษภาคม 2557
2)

อนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯข้อ

เพือให้บริ ษทั ฯสามารถซือหุ้นคืนได้

3)

รับทราบโครงการซือหุ้นคืนเพือบริ หารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี
- กําหนดระยะเวลาโครงการซือหุ้นคืนเพือบริ หารทางการเงินภายหลังจากทีประชุมผู้ถื อหุ้นมีมติ
อนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับบริ ษทั ฯ ให้สามารถซือหุ้นคืนได้
- วงเงินสู งสุ ดทีจะใช้ในการซือหุ้นคืน 330 ล้านบาท
- จํานวนหุ้นทีจะซื อคื น 51,252,115 หุ้น มู ลค่ าทีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 5
ของหุ้นสามัญทีจําหน่ายได้แล้วทังหมด
- บริ ษทั ฯซือหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเสนอซื อจากผู้ถื อหุ้นเป็ นการ
ทัวไป ราคาหุ้นทีซือคืนแต่ละครังต้องไม่เกินร้อยละ 115 ของราคาปิ ดของหุ้นเฉลี ย 5 วันทําการ
ก่อนวันทําการซือแต่ละครัง
- ระยะเวลาจําหน่ายหุ้นทีซือคืนนัน ทางคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะพิจารณาวิธีจาํ หน่ายหุ้นอีกครัง
ภายหลังเสร็ จสิ นโครงการซื อคื น (ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วนั ทีซื อหุ้นคืนเสร็ จสิ นแต่ต้อ ง
ไม่เกิน 3 ปี ) บริ ษทั ฯจะกําหนดราคาจําหน่ายหุ้นทีซือคืนต้องไม่ ตากว่
ํ า 85% ของราคาปิ ดเฉลี ย
5 วันทําการก่อนวันทําการขายแต่ละครัง
- หุ้นทีบริ ษทั ฯซือคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

. การเพิมทุนจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษ ทั ฯได้รั บเงิ นจากการใช้สิ ทธิ ตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญ
จํานวนรวม 180.6 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี
จํานวนใบสําคัญ

GL-W

แสดงสิทธิ

จํานวนหุ้นสามัญ

ราคาใช้สิทธิ

จํานวนเงิน

(หน่วย)

(หุ้น)

(บาทต่อหุ้น)

(ล้านบาท)

5,159,075

61,062,674

2.95708

180.6

ณ วัน ที ธัน วาคม 255 บริ ษ ัท ฯมี ส่ วนเกิน มู ล ค่ า หุ้ น เป็ นจํา นวนเงิ น รวม 1,084.3 ล้า นบาท
( : 933.7 ล้านบาท)

3.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ
จํานวนหุ้นสามัญ ทุนชําระแล้วและส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯมีการเปลียนแปลงดังนี
จํานวนหุ้น
(พันหุ้น)
หุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ว
ณ วันต้นปี
เพิมทุนจากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
โอนใบสําคัญแสดงสิทธิซือหุ้นสามัญเป็ นส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นสามัญ
ณ วันสินปี

ส่วนเกินมูลค่า
ทุนชําระแล้ว
หุ้นสามัญ
(พันบาท)
(พันบาท)

1,024,707
61,063

512,353
30,532

933,680
150,552

1,085,770

542,885

22
1,084,254

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิ/ส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้ ห้นุ เป็ นเกณฑ์
ณ วันที ธันวาคม
รายละเอียดดังนี
ประเภท
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
GL-W2

ยอดคงเหลือของใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ซื อหุ้นสามัญซึ งออกโดยบริ ษ ทั ฯมี
วันทีออก

จํานวนใบสําคัญ

ออกให้แก ่
ผู ถ้ ือหุน้ เดิม

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ แสดงสิ ทธิ ทีออกในครังแรก ราคาเสนอขาย
1 พฤศจิกายน 2555
22,775,694 หน่วย
0.10 บาท

GL-W3

ผู ถ้ ือหุน้ เดิม

2 ธันวาคม 2556

GL-WD

กรรมการและพนักงาน

15 พฤษภาคม 2555

อายุใบสําคัญ

ราคาใช้สิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ

แสดงสิ ทธิ
2 ปี

ต่อ หุ ้นสามัญ
2.95708 บาท

ต่อ หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
11.8360 หุ ้นสามัญ

332,783,154 หน่วย

-

2 ปี

1,000,000 หน่วย

-

ปี

10 บาท

1 หุ ้นสามัญ

1.65766 บาท

11.8360 หุ ้นสามัญ

จํานวนใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯในระหว่างปี มีการเปลียนแปลงดังนี
ประเภท
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
GL-W2
GL-W3
GL-WD

จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ คงเหลื อ ณ วันที สิ ทธิ ทีมี การใช้สิทธิ
1 มกราคม 2557
ในระหว่ างปี
5,356,893
(5,130,675)
332,783,154
872,400
-

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ทีหมดอายุ/ยกเลิ ก
ในระหว่ างปี
(226,218)
(64,100)

จํานวนใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ คงเหลื อ ณ วันที
ธันวาคม
332,783,154
808,300

เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2557 คงเหลื อ ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญทีออกให้ ผู ้ถื อ หุ้นเดิม
(GL-W2) จํา นวน 226,218 หน่ว ย ซึ งไม่ มี ผู ้ม าใช้สิ ท ธิ และได้ห มดอายุ ล ง บริ ษัทฯได้โ อนมู ล ค่ า
คงเหลือของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ าวจํานวน 0.02 ล้านบาท เป็ นส่ วนเกินมู ล ค่าหุ้นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
บริ ษทั ฯได้ยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯทีจัดสรรให้แ ก่กรรมการ
และพนักงานของบริ ษทั ฯ (GL-WD) ซึ งมี ย อดสะสมจนถึ ง วันที ธันวาคม 255 จํานวน 200,700
หน่วย เนืองจากพนักงานผูไ้ ด้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวลาออก ซึ งไม่ เ ป็ นตามเงื อนไขของการ
ได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิขา้ งต้น

เมือวันที 15 พฤษภาคม 2555 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯได้มีอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดง
สิ ทธิทีจะซือหุ้นสามัญจํานวน 1,000,000 หน่วย (GL-WD) เพือจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั ฯ ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิมีอายุ 3 ปี นับตังแต่วนั ออกใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ โดยมีอตั ราการใช้สิทธิหลังปรับคือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื อหุ้นสามัญใหม่
ได้ 1 . หุ้น ในราคาใช้สิทธิ .
บาทต่อ 1 หุ้นสามัญ มู ล ค่ายุ ติธรรมโดยประมาณของสิ ทธิ
ซื อหุ้นแต่ ละสิ ทธิ ทีออกเท่ากับ 4.08 บาท คํานวณโดยใช้แบบจํา ลองการกําหนดราคาสิ ทธิ ตาม
แบบจําลองของ Black-Scholes Merton ข้อมูลนําเข้าแบบจําลอง ได้แก่ ราคาหุ้น ณ วันทีกําหนดราคา
ซึ งเท่ากับ 24.9 บาท ราคาใช้สิ ทธิ เ ท่ากับ 19.62 บาท ความผันผวนทีคาดหวัง ร้ อ ยละ 32.85 ความ
คาดหวัง อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลร้ อ ยละ 8.62 อายุ สั ญญา 3 ปี และอัตราดอกเบียปลอดความเสี ยง
ร้อยละ 3.44
การจ่ายปั นผลหุ้นสามัญและการเปลี ยนแปลงมู ล ค่าหุ้นสามัญในปี
ไม่ ไ ด้เ ป็ นการปรั บปรุ ง
เงือนไขหรื อข้อตกลงของโครงการ จึงไม่ส่งผลให้เกิดการเปลียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิ ทธิ ซื อ
หุ้น GL-WD
ในระหว่างปี สินสุ ดวันที ธันวาคม 2557 บริ ษ ทั ฯบันทึกค่าใช้จ่ายสํ าหรั บโครงการ GL-WD เป็ น
จํานวน 1.36 ล้านบาท ซึงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน (2556: . ล้านบาท)
25. เงินปันผล/หุ้นปันผล
เงินปันผลทีประกาศจ่ายในปี 2557 ประกอบด้วย
เงินปันผล/หุ้นปันผล

อนุมตั ิโดย

ปันผลจ่าย
(พันบาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลคงเหลือจากผลการ ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เมือวันที 30 เมษายน 2557
ดําเนินงานปี 6

56,897

0.0568

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผล
สําหรับปี

56,897

0.0568

เงินปันผลและหุ้นปันผลทีประกาศจ่ายในปี 2556 ประกอบด้วย
เงินปันผล/หุ้นปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลระหว่างกาลคงเหลือ ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
จากผลการดําเนินงาน
เมือวันที 12 มีนาคม 2556
ระหว่าง วันที มกราคม
ถึง กันยายน

ปันผลจ่าย
(พันบาท)

69,532

ปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

1.00

เงินปันผล/หุ้นปันผล
เงินปันผลคงเหลือจากผล
การดําเนินงานปี
หุ้นปันผลประจําปี
การดําเนินงานปี
เงินปันผลประกาศจ่ายจาก
ก ําไรสําหรับครึ งปี แรก
รวมเงินปันผลและหุ้นปันผล
สําหรับปี

อนุมตั ิโดย

ปันผลจ่าย
(พันบาท)

ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เมือวันที 26 เมษายน 2556
ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เมือวันที 26 เมษายน 2556
ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมือวันที 27 สิงหาคม 2556

ปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

8,036

0.10

72,321

0.92

109,480

0.11

259,369

2.13

26. สํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญญัติบริ ษ ทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษ ทั ฯต้อ ง
จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึงไว้เ ป็ นทุนสํ ารองไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
27. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายทีสําคัญดังต่อไปนี

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนักงาน
ค่าบริการทําสัญญา
ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี
ค่าเสือมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

งบการเงินรวม
2557
297,125
181,166
38,851
40,904
24,426
21,136
17,168
10,601
21,256
9,425
5,526
7,785
7,216
4,816

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
216,952
37,531
22,854
9,445
2,652
2,998

166,646
40,825
21,136
9,028
-

7,785
2,427

28. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรั บปี ทีเป็ นของผู ้ถื อ หุ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่ ร วมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ในระหว่างปี
กําไรต่อ หุ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสํ าหรั บปี ทีเป็ นของผู ้ถื อ หุ้นของบริ ษ ทั ฯ (ไม่ ร วมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีออกอยู่ในระหว่างปี
ตามทีกล่าวข้างต้นกับจํานวนถัวเฉลียถ่วงนําหนักของหุ้นสามัญทีบริ ษ ทั ฯอาจต้อ งออกเพื อแปลงหุ้น
สามัญเทียบเท่าปรับลดทังสิ นให้เป็ นหุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็ นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
หรื อ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
กําไรต่อหุ้นขันพืนฐานและกําไรต่อหุ้นปรับลด แสดงการคํานวณได้ดงั นี

กําไรสําหรับปี
2557
2556
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน
กําไรสําหรับปี
ผลกระทบของหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด
GL-W2
GL-WC
GL-WD
กําไรต่อหุ้นปรั บลด
กําไรที เป็ นของผูถ้ ื อหุน้ สามัญ
สมมติ ว่ามีการใช้สิทธิ ซือ
หุน้ สามัญ

งบการเงินรวม
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก
2557
2556
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

114,704

240,313

1,052,988

953,579

-

-

17,059
7,322

91,829
771
9,241

114,704

240,313

1,077,369

1,055,420

กําไรต่อหุน้
2557
2556
(บาท)
(บาท)
0.109

0.252

0.106

0.228

กําไรสําหรับปี
2557
2556
(พันบาท) (พันบาท)
กําไรต่อหุ้นขั นพืนฐาน
กําไรสําหรับปี

144,225

257,856

1,052,988

953,579

-

-

17,059
7,322

91,829
771
9,241

144,225

257,856

1,077,369

1,055,420

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนหุน้ สามัญ
ถัวเฉลี ยถ่วงนําหนัก
2557
2556
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

กําไรต่อหุน้
2557
2556
(บาท)
(บาท)
0.137

0.270

0.134

0.244

อย่ างไรก็ตาม ไม่มีการคํานวณกําไรต่อ หุ้นปรั บลดสํ าหรั บใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญ
(GL-W ) ตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 24 สําหรับปี สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ 2556 เนืองจาก
ราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซื อหุ้นสามัญมี ร าคาสู ง กว่า
ราคาตลาดถัวเฉลียของหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
29. กองทุนสํารองเลียงชีพ
บริ ษทั ฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ขึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํ ารอง
เลียงชีพ พ.ศ.
โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อ ยละ 3
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชีพนีบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน อยุธยา จํากัด และ
จะจ่ า ยให้ แ ก่พ นัก งานเมื อพนัก งานนันออกจากงานตามระเบี ย บว่า ด้ว ยกองทุ น ของบริ ษัท ฯ
ในระหว่างปี 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิ น 5.3 ล้านบาท และ 2.6
ล้านบาท ตามลําดับ
30. ภาระผูกพัน
30.1 ภาระผูกพันเกียวกับรายจ่ายฝ่ ายทุน
ณ วันที ธันวาคม
บริ ษ ทั ฯมี ร ายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวนเงิ น 14.26 ล้านบาท ทีเกียวข้อ งกับการ
จัดซือระบบคอมพิวเตอร์ (2556: 16.55 ล้านบาท)

.2 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาเช่ าและบริการ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานทีเกียวข้อ งกับการเช่าทีดินและพื นทีในอาคาร
อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงิ นขันตําทีต้อ งจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สั ญญาเช่าดําเนินงานทีบอกเลิ กไม่ ไ ด้
ดังนี
งบการเงินรวม
พันเหรี ยญ
พันบาท

สหรัฐอเมริ กา

พันเหรี ยญ
พันบาท

สหรัฐอเมริ กา

จ่ายชําระ
ภายใน ปี
มากกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี

10,342

14

3,586

11

9,291

-

2,075

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พันเหรี ยญ
พันบาท

สหรัฐอเมริ กา

พันเหรี ยญ
พันบาท

สหรัฐอเมริ กา

จ่ายชําระ
ภายใน ปี

7,644

14

3,586

11

มากกว่า ปี แต่ไม่เกิน ปี

6,769

-

2,075

-

30.3 ภาระผูกพันเกียวกับสัญญาบริการ
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระทีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีปรึ กษาการลงทุนในต่างประเทศ
ให้กบั บุคคลทีเป็ นพนักงานของกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงิ น 0.10 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กา
0.50 ล้านเยน และ 0.70 ล้านบาทต่อ เดือ น (2556: 0.04 ล้านเหรี ย ญสหรั ฐอเมริ กาต่อ เดือ น 0.20 ล้าน
เยน และ 0.90 ล้านบาทต่อเดือน)
30.4 การคําประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนังสื อ คําประกันซึ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯเหลื อ อยู่
เป็ นจํานวน 300 ล้านบาท ซึงเกียวเนืองกับการคําประกันหุ้นกู ้ และจํานวน 0.3 ล้านบาท ซึ งเกียวเนือง
กับการคําประกันการใช้ไฟฟ้ าและการใช้บริ การไปรษณีย ์ (2556: 0.3 ล้านบาท)

. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษ ทั ฯทีผู ้มี อ าํ นาจตัดสิ นใจ
สู งสุ ดด้านการดําเนินงานได้รั บและสอบทานอย่ างสมําเสมอเพื อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทังนีผู ้มี อ าํ นาจตัดสิ นใจสู ง สุ ด
ด้านการดําเนินงานของบริ ษทั คือคณะกรรมการบริ ษทั
เพือวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่วยธุ ร กิจตาม
ประเภทของบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทีรายงานทังสิ น 2 ส่ วนงาน
ส่ วนงานธุรกิจให้บริ การสิ นเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์
 ส่ วนงานธุ รกิจบริ การทีปรึ กษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอืน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานทีรายงานข้างต้น


ผู ้มี อ ํา นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด สอบทานผลการดํา เนิ น งานของแต่ ล ะหน่ ว ยธุ ร กิจ แยกจากกัน เพื อ
วัตถุประสงค์ในการตัดสิ นใจเกียวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ฯ
ประเมินผลการปฏิบตั ิง านของส่ วนงานโดยพิ จารณาจากกําไรหรื อ ขาดทุนจากการดําเนินงานและ
สิ นทรัพย์รวมซึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและ
สิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่ วนงานทีรายงานเป็ นไปในลักษณะเดีย วกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้ กําไร และสิ นทรัพย์รวม/หนีสิ นรวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษ ทั ย่ อ ยสํ าหรั บปี
สิ นสุ ดวันที ธันวาคม
และ
มีดงั ต่อไปนี
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริ การสิ นเชือเช่าซื อ
รายได้ดอกผลเช่าซื อ
รายได้อืน
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ขาดทุ นจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

1,666,739
165,160
105,030
1,936,929
(316,620)
(18,340)
(494,857)
(431,820)

สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ส่วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
บริ การที ปรึ กษา รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
ด้านการเงิ น
ที รายงาน
ระหว่างกัน

40,175
51,063
91,238
(29,333)
-

1,666,739
205,335
156,093
2,028,167
(345,953)
(18,340)
(494,857)
(431,820)

(156,093)
(156,093)
95,535
(20,084)
-

งบการเงิ นรวม

1,666,739
205,335
1,872,074
(250,418)
(38,424)
(494,857)
(431,820)

(หน่วย: พันบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริ การสิ นเชือเช่าซื อ
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
กําไรของส่ วนงาน
สิ นทรัพ ย์รวมของส่ วนงาน
การเพิมขึนของสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน ที ไม่
รวมเครื องมือทางการเงินและสินทรั พย์ ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี
หนีสิ นรวมของส่ วนงาน

สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2557
ส่วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
บริ การที ปรึ กษา รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
ด้านการเงิ น
ที รายงาน
ระหว่างกัน

(528,789)
(24,049)
122,454

(48,998)
3,803
16,710

(577,787)
(20,246)
139,164

46,806
2,222

5,339
-

52,145
2,222

55,070
1,112
(24,460)

60,857
-

งบการเงิ นรวม

(522,717)
(19,134)
114,704

113,002
2,222
(หน่วย: พันบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริ การสิ นเชือเช่าซื อ
รายได้ดอกผลเช่าซื อ
รายได้อืน
รายได้ระหว่างส่วนงาน
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
หนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ
ขาดทุ นจากการจําหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ การและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
กําไรของส่ วนงาน
สิ นทรัพ ย์รวมของส่ วนงาน
การเพิมขึนของสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน ที ไม่
รวมเครื องมือทางการเงินและสินทรั พย์ ภาษี
เงินได้ รอตัดบัญชี
หนีสิ นรวมของส่ วนงาน

สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 255
ส่วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
บริ การที ปรึ กษา รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
ด้านการเงิ น
ที รายงาน
ระหว่างกัน

งบการเงิ นรวม

1,258,280
173,531
20,778
1,452,589
(151,576)
(11,042)
(343,635)
(314,387)
(330,314)
(62,888)
238,747

39,729
5,733
45,462
(10,565)
(5,863)
(3,614)
25,420

1,258,280
213,260
26,511
1,498,051
(162,141)
(11,042)
(343,635)
(314,387)
(336,177)
(66,502)
264,167

(26,511)
(26,511)
16,433
(8,983)
(6,642)
1,849
(23,854)

1,258,280
213,260
1,471,540
(145,708)
(20,025)
(343,635)
(314,387)
(342,819)
(64,653)
240,313

127,800
1,383

69,187
-

196,987
1,383

47,682
-

244,669
1,383

ข้อมูลเกียวกับเขตภูมศิ าสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึนตามสถานทีตังของลูกค้า

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศสิ งคโปร์
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื องมือทางการเงินและ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
ประเทศกัมพูชา
ประเทศสิ งคโปร์
รวม

2557

(หน่วย: พันบาท)
2556

1,704,426
127,473
40,175
1,872,074

1,420,887
10,925
39,729
1,471,541

154,351
184,618
74,526
413,495

61,727
169,579
69,187
300,493

32. เครืองมือทางการเงิน
32.1 นโยบายการบริหารความเสียง
เครื องมือทางการเงินทีสําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามทีนิยามอยู่ ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที
107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงิ นสดและ
รายการเทีย บเท่าเงิ นสด ลูกหนีตามสั ญญาเช่าซื อและขายผ่ อ นชําระ เงิ นให้ กูย้ ื ม ระยะสั น เงิ นฝาก
ประจําทีมีภาระคําประกัน ลูกหนีและเงินให้กูย้ ืมแก่พนักงาน เงินเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั น
จากสถาบันการเงินและเงินกูย้ ืมระยะยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงทีเกียวข้อ งกับเครื องมื อ
ทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายในการบริ หารความเสี ยงดังนี
ความเสียงด้านการให้สินเชือ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและขาย
ผ่อนชําระ ลูกหนีสิ นเชือเงินสด และเงินให้กูย้ ืม ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี ยงนีโดยการกําหนดให้ มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชือทีเหมาะสม นอกจากนี การให้ สิ นเชือของบริ ษ ทั ฯไม่ มี การ
กระจุกตัวเนืองจากบริ ษทั ฯมีฐานของลูกค้าทีหลากหลายและมี อ ยู่ จาํ นวนมากราย ดัง นันบริ ษ ทั ฯจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายทีเป็ นสาระสําคัญจากการให้สิ นเชือนอกจากจํานวนค่าเผื อหนีสงสั ย
จะสู ญทีบันทึกไว้แล้วในบัญชี

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั ฯมีความเสี ยงจากอัตราดอกเบียทีสํ าคัญอันเกียวเนืองกับเงิ นฝากสถาบันการเงิ น ลู กหนีตาม
สัญญาเช่าซือและขายผ่อนชําระ เงินฝากประจําทีมีภาระคําประกัน เงินให้กูย้ ืม ลูก หนีและเงิ นให้ กูย้ ื ม
แก่พ นักงาน เงิ นเบิกเกินบัญชีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั นจากสถาบันการเงิ นและเงิ นกูย้ ื ม ระยะยาวทีมี
ดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินส่ วนใหญ่ มี อ ตั ราดอกเบียทีปรั บขึน
ลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงทีซึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั ความเสี ยงจากอัตรา
ดอกเบียของบริ ษทั ฯจึงอยู่ในระดับตํา
ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีสําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบีย และสําหรับสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงิ นทีมี อ ตั ราดอกเบียคงทีสามารถแยกตาม
วันทีครบกําหนด หรื อวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่
ถึงก่อน) ได้ดงั นี
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที
อัตราดอกเบี ยคงที

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างรับ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างรับจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมี ภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงาน
หนี สิ นทางการเงิน
เงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น
เงินกูย้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างจ่ ายแก่กิจการที
เกียวข้องกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ น้ กู ้

ธันวาคม

อัตราดอกเบี ย

ภายใน

มากกว่า 1

ปรับขึ นลง

ไม่ มี

ปี

ถึ ง ปี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี ย

รวม

3,163.95
24.78

2,922.44
-

51.28
-

306.17
-

357.45
6,086.39
24.78

38.42
0.32
3,227.47

2,922.44

51.28

0.45
306.62

38.42
0.32
0.45
6,507.81

-

-

250.00
-

9.08

250.00
9.08

19.80
395.80
415.60

115.00
488.30
603.30

3,349.06
3,599.06

9.08

19.80
3,859.86
488.30
4,627.04

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที
อัตราดอกเบี ยคงที

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างรับ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมี ภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงาน
หนี สิ นทางการเงิน
เงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

ธันวาคม

6

อัตราดอกเบี ย

ภายใน

มากกว่า 1

ปรับขึ นลง

ไม่ มี

ปี

ถึ ง ปี

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี ย

รวม

2,208.37
23.37
55.16
0.32
2,287.22

2,323.22
2,323.22

7.63
7.63

312.91
0.24
313.15

320.54
4,531.59
23.37
55.16
0.32
0.24
4,931.22

-

-

13.55
3,097.52
3,111.07

4.32
4.32

13.55
4.32
3,097.52
3,115.39

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที
อัตราดอกเบี ยคงที
ภายใน
มากกว่า 1
ปี
ถึ ง ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างรับจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมี ภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงาน
หนี สิ นทางการเงิน
เงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หุ น้ กู ้

ธันวาคม

อัตราดอกเบี ย
ปรับขึ นลง
ตามราคาตลาด

ไม่ มี
อัตราดอกเบี ย

รวม

2,330.50

2,202.28

0.31
-

70.85
-

71.16
4,532.78

1,190.17
0.32
3,520.99

2,202.28

0.31

0.20
71.05

1,190.17
0.32
0.20
5,794.63

395.80
395.80

115.00
488.30
603.30

250.00
3,349.06
3,599.06

6.35
6.35

250.00
6.35
3,859.86
488.30
4,604.51

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที
อัตราดอกเบี ยคงที
ภายใน
มากกว่า 1
ถึ ง ปี
ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเที ยบเท่าเงินสด
ลูกหนี ตามสัญญาเช่ าซื อและขายผ่อนชําระ - สุ ทธิ
เงินให้กยู ้ ืมระยะสันและดอกเบี ยค้างรับจาก
กิจการทีเกียวข้องกัน
เงินฝากธนาคารทีมี ภาระคําประกัน
ลูกหนี และเงินให้กยู ้ ืมแก่พนักงาน

ธันวาคม

6

อัตราดอกเบี ย
ปรับขึ นลง
ตามราคาตลาด

ไม่ มี
อัตราดอกเบี ย

รวม

2,145.48

2,275.92

1.35
-

84.81
-

86.16
4,421.40

203.88
0.32
2,349.68

2,275.92

1.35

0.24
85.05

203.88
0.32
0.24
4,712.00

-

-

13.55
3,097.52
3,111.07

3.22
3.22

13.55
3.22
3,097.52
3,114.29

หนี สิ นทางการเงิน
เงินเบิ กเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอื น
เงินกูย้ ืมระยะยาว

ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนทีสําคัญอันเกียวเนืองจากการซือหรื อขายและ
การกูย้ ืมหรื อให้กูย้ ืมเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยมีย อดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนีสิ นทางการเงิ นที เป็ นสกุ ล เงิ นตรา
ต่างประเทศดังนี
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
หนี สิ น
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
เหรี ยญสิ งคโปร์
เหรี ยญฮ่ องกง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์
หนี สิ น
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม

2557 2556
(ล้าน) (ล้าน)

2557
(ล้าน)

2556
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2556
(ล้าน)

2557
(ล้าน)

2556
(ล้าน)

21.33
0.04
0.01

0.01
-

-

0.22
-

0.11
-

-

0.04
-

1.04
20.56
-

อัตราแลกเปลี ยนถัวเฉลี ย
ณ วันที ธันวาคม
2557
2556
(บาทต่ อ หน่วยเงินตรา
ต่ างประเทศ)
32.9630
32.8136
0.2738
0.3130
24.6613
25.8826
4.2516
4.2316

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน
เนืองจากเครื องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั น และมี
อัตราดอกเบียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่ อ ยจึง ประมาณมู ล ค่ายุ ติธรรม
ของเครื องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงิ นทีผู ้ซื อและผู ้ขายตกลงแลกเปลี ยนสิ นทรั พ ย์กนั หรื อ จ่ายชําระ
หนีสิ นในขณะทีทังสองฝ่ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี ยน และสามารถต่อ รองราคากัน
ได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่ กบั ลักษณะ
ของเครื องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึนโดยใช้เ กณฑ์
การวัดมูลค่าทีเหมาะสม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดงั นี
ก)

สิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินทีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสัน ได้แก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด และเงิ นให้ กูย้ ื ม ระยะสั น เจ้าหนีและเงิ นกูย้ ื ม ระยะสั น แสดงมู ล ค่ายุ ติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือและผ่อนชําระ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเชือ
หักดอกผลเช่าซือทียังไม่ถือเป็ นรายได้ตามทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผือหนีสงสั ย
จะสู ญตามบัญชี

ค)

เงินกูย้ ืมระยะยาวทีจ่ายดอกเบียในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
สํ า หรั บ เงิ น กู ้ยื ม ระยะยาวบางส่ วนตามที กล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ 19 บริ ษัท ฯได้ท ํา สั ญ ญา
แลกเปลียนอัตราดอกเบียบนเงินกูซ้ ึงมียอดคงเหลื อ ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 จํานวน 512.94
ล้านบาทกับธนาคารแห่ ง หนึง สั ญญาดัง กล่ าวมี ร ะยะเวลา 24 - 30 งวด ครบกําหนดในเดือ น
ธันวาคม
- มิถุนายน 255 ณ วันครบกําหนดในแต่ล ะงวด บริ ษ ทั ฯจะจ่ายดอกเบียให้ กบั
ธนาคารด้วยอัตราดอกเบียคงทีตามทีกําหนดในสั ญญา (ร้ อ ยละ 6 ต่อ ปี ) และธนาคารจะจ่าย
ดอกเบียให้กบั บริ ษทั ฯในอัตราดอกเบียลอยตัวบวกอัตราทีกําหนด โดยมี เ งื อนไขอื น ๆ ตามที
ระบุในสัญญา บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนทียัง ไม่ เ กิดขึนของสั ญญาข้างต้น หากบริ ษ ทั ฯบันทึกตาม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินประมาณ 10.11 ล้านบาท

33. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนทีสําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซึงโครงสร้างทุนทีเหมาะสม
เพือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ้น โดย ณ วันที
31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริ ษ ทั มีอ ตั ราส่ วนหนีสิ นต่อ ทุนเท่ากับ 1.89:1 (2556: 1.43:1) และเฉพาะ
บริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 1.86:1 (2556: 1.43:1)

34. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯเมือวันที 19 กุมภาพันธ์ 2557

