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             มิทซึจิ  โคโนชิตะ

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารจากประธานกรรมการ

	 หลังจากที่บริษัทฯ	 ได้ประกาศวิสัยทัศน์	 ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาด้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Regional	
Finance	Company)	 เมื่อปี	2555	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มบุกเบิกธุรกิจการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อในประเทศกัมพูชาเป็นประเทศแรกโดย 
ได้รับสิทธิในการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา	(Exclusive	rights)	 ในปี	2556	บริษัทฯ	 ได้
เปิดสำานักงานขายในร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครบทุกสาขาทั่วประเทศกัมพูชา	 รวม	46	 แห่ง	 ทำาให้ขณะนี้	
สามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็ว	และเป็นไปตามเป้าหมาย	จึงนับเป็นความสำาเร็จก้าวแรกของบริษัทฯ	ในภูมิภาคอาเซียน

	 นอกจากน้ัน	 บริษัทฯ	 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง	 เพ่ือความร่วมมือกันในทางธุรกิจ	 กับบริษัท	 สยามคูโบต้า	 จำากัด	 ซ่ึงเป็นผู้ผลิต 
อุปกรณ์การเกษตรชั้นนำา	 ในประเทศกัมพูชา	 และได้เริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อ	 ในร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศ
กัมพูชาแล้ว	 เม่ือเดือน	 มกราคม	2557	 ท้ังน้ีเรายังคงศึกษาลู่ทางการขยายธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ	 และ	 รอคอยช่วงจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 
ในการเริ่มดำาเนินธุรกิจต่อไป

	 สำาหรับธุรกิจในประเทศนั้น	 ในช่วงปี	2556	 ถึงแม้ว่าภาพรวมธุรกิจส่วนใหญ่จะชะลอตัว	 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ	 และปัญหา
ความไม่สงบทางการเมือง	ถึงกระนั้น	บริษัทฯ	ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	โดยมีรายได้รวมในปี	2556	เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ	51.39	จากปี	2555

	 อย่างไรก็ตาม	 ในฐานะประธานกรรมการ	 และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ	 ผมขอให้คำาม่ันว่า	 จะพยายามอย่างสุด
ความสามารถที่จะบริหารบริษัทฯ	 ให้มีผลการดำาเนินงานที่ดียิ่งๆ	 ขึ้นไป	 	 ทั้งนี้	 จะสำาเร็จไปไม่ได้	 หากปราศจากความช่วยเหลือ	 และ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจาก	 ท่านผู้ถือหุ้น	 ผู้ผลิต	 ผู้แทนจำาหน่าย	 ผู้บริหาร	 ตลอดจน	 พนักงานของบริษัทฯ	 	 ซ่ึงนับว่าเป็น	 ทรัพยากรอันมีค่า 
ที่สุดขององค์กร			ผมจึงใคร่ขอถือโอกาสนี้	ขอบคุณทุก	ๆ	ท่านที่ได้ ให้การสนับสนุนต่อบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
บริษัทฯ	จะได้รับความร่วมมือที่ดีเช่นนี้ต่อไปในอนาคต
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	4	 ท่าน	ได้แก่	พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์		 
เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 นายโศณิต	 พิชญางกูร,	 	 นายพลเดช	 	 	 เทอดพิทักษ์วานิช	 และนายกฤษณ์	 	 พันธ์รัตนมาลา	
เป็นกรรมการตรวจสอบ	 ในรอบปี	2556	 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร	 และผู้ตรวจสอบภายใน
จำานวน	7	ครั้ง	โดยมีความเห็นดังต่อไปนี้	

 • รายงานทางการเงิน	 จากท่ีได้พิจารณาสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส	 และรายปี	 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี	 พบว่า 
มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	ครบถ้วน	และเป็นที่เชื่อถือได้	

 • ระบบควบคุมภายใน	 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ให้เป็นผู้ดำาเนินการตรวจสอบภายใน	 โดยรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งพบว่าระบบควบคุมภายใน	 มีความเพียงพอ	 และเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆ	
ภายในบริษัท	ได้ ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี	ทำาให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย	 บริษัทดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่กำาหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ	 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	 อย่าง
เคร่งครัด

 • ผู้สอบบัญชี 	 บริษัท	 สำานักงานเอินส์ท	 แอนด์	 ยัง	 จำากัด	 รับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี	2556	 เป็นปีที่	7 
ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา	 ซึ่งการตรวจสอบบัญชีอยู่ภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่มีความถูกต้องเหมาะสมในระดับสากล	 และมีค่าใช้จ่าย
สำาหรับการสอบบัญชีในระดับที่สมเหตุสมผล

 • รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาการทำารายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 
พบว่ามีความสมเหตุสมผล	โปร่งใส	และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

 • การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ

พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์	

นายโศณิต		พิชญางกูร	

นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	

นายกฤษณ์		พันธ์รัตนมาลา

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

7/7

7/7

7/7

7/7

ประชุมคณะกรรมการ

16/16

16/16

16/16

16/16

	 โดยรวมจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่	 พบว่าบริษัทฯ	 มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้ ในทุกข้ันตอน	 จากระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียด	 เป็นระเบียบ	 สอดคล้องกันภายในแผนก	 และสามารถอ้างอิง 
กันได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์	พร้อมทั้งให้ข้อสังเกต	ข้อเสนอแนะ	และแนวทางการปรับปรุง	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายต่อไป

   คณะกรรมการตรวจสอบ

									 	 	 	 	 	 	 	 	 					บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

	 บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	GL	เริ่มจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2529	เพื่อดำาเนินธุรกิจให้เช่าซื้อ
รถยนต์	ในเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	ต่อมาในปี	2533	กลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ได้เข้ามาซื้อกิจการจากผู้ถือหุ้นเดิม	และมุ่งเน้น
การขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 และชะลอการให้เช่าซื้อรถยนต์	 หลังจากนั้น	 บริษัทได้ขยายธุรกิจสินเชื่อให้เช่าซื้อด้านอ่ืนๆ	
ได้แก่	 รถบรรทุก	 รถเครื่องจักรกล	 แท่นพิมพ์	 ตลอดจนธุรกิจสัญญาเช่าทางการเงิน	 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง	 สินเช่ือขายผ่อนชำาระ	
และสินเชื่อเงินสดส่วนบุคคล	ภายหลังตั้งแต่ปี	2547	เป็นต้นมา	บริษัทเน้นการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว	
บริษัทได้เพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 จากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	1	 ล้านบาท	 
จนกระทั่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน	720,926,136	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	512,521,550	บาท	

	 ในปี	2550	บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่กล่าวคือช่วงปลายปี	2549	ถึงต้นปี	2550	กลุ่มผู้ถือหุ้น
รายใหญ่เดิม	ได้ทยอยขายหุ้นให้กับ	กลุ่มบริษัท	เอ.พี.เอฟ.	(บริษัทที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกัน	ได้แก่	Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd	และ
บริษัท	เอ.พี.เอฟ.	โฮลดิ้งส์	จำากัด)		ซึ่งทำาให้ปัจจุบัน	ณ	วันที่	21	พฤศจิกายน	2556	กลุ่มบริษัท	เอ.พี.เอฟ.	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	โดย
ถือหุ้นเป็นจำานวนทั้งสิ้น	508,650,196	หุ้น	หรือคิดเป็นร้อยละ	49.64	ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดซึ่งชำาระแล้วเต็มจำานวน	

1.1   วิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการดำาเนินงานของบริษัท
	 ปัจจุบันวิสัยทัศน์	 ของบริษัทฯ	 คือ	 “การก้าวไปสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาด้านการเงินในภูมิภาคอาเซียน”	(ASEAN	Regional	
Finance	Company	(ARFC)

	 ในปี	2556	บริษัทฯ	ได้เริ่มต้นจากการขยายธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ไปยังประเทศกัมพูชา	โดยได้รับสิทธิในการให้สินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา	(Exclusive	Rights)	และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง	เพื่อความร่วมมือ
กันในทางธุรกิจ	กับบริษัท	สยามคูโบต้า	จำากัด	ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำา	ในประเทศกัมพูชา	และได้เริ่มเปิดสำานักงานเพื่อ
ให้บริการ	 ในร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชาแล้ว	 ในเดือนมกราคม	2557	นอกจากนั้น	บริษัทฯ	ยังมีแผน
จะขยายธุรกิจไปสู่ประเทศอื่นๆ	ในภูมิภาคอาเซียนในระยะเวลาอันใกล้

	 บริษัทฯ	มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจภายในระยะเวลา	3	ปีตั้งแต่ปี	2557	-	2559	โดยการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และต่างจังหวัด	 รวมทั้งต่างประเทศโดยมีเป้าหมายการขยายธุรกิจด้วยอัตราเติบโตเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ	10	ต่อปี

1.2  การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำาคัญ
	 ในปี	2555	 เป็นปีที่บริษัทฯ	 มีผลประกอบการสูงเป็นประวัติการณ์	 จากการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วตั้งแต่ไตรมาสสองต่อเนื่อง
จนตลอดทั้งปี	 เมื่อพอร์ตสินเชื่อเติบโตขึ้นมาก	 จึงส่งผลให้รายได้ดอกผลเช่าซื้อฟื้นตัวอย่างมีนัยสำาคัญ	 ขณะที่ปริมาณการตั้งสำารองหนี้
สงสัยจะสูญยังอยู่ ในระดับต่ำาจากผลของการฟื้นตัวจากอุทกภัยในไตรมาสแรก	 และจากสัดส่วนของสินเชื่อลูกหนี้รายใหม่ที่เพ่ิมขึ้นมาก	
นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังคงรักษาประสิทธิภาพในการติดตามเรียกรับชำาระเงินได้เป็นอย่างดี	โดยรวมบริษัทฯ	จึงสามารถทำากำาไรได้เพิ่มขึ้น
มากจากปีที่ผ่านมา	นอกจากนั้นบริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อย	คือ	บริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	หรือ	GLH	ซึ่งเป็นบริษัท
โฮลดิ้งในประเทศสิงคโปร์เพื่อเป็นฐานสำาหรับขยายการลงทุนในประเทศต่างๆ

	 ในปี	2556	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	GL	Finance	Plc.	หรือ	GLF	เพื่อประกอบธุรกิจให้สิน
เชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในประเทศกัมพูชาโดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	100	ซึ่ง	GLF	ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการสินเชื่อ
เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	(Exclusive	Rights)	 จากผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายฮอนด้าในประเทศกัมพูชาซึ่ง	 ณ	 ปัจจุบัน	GLF	 ได้เปิดจุดให้
บริการสินเชื่ออยู่ในร้านของตัวแทนจำาหน่าย	รถจักรยานยนต์ฮอนด้า	จำานวนรวม	46	แห่ง	ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศกัมพูชา	เพื่อขยาย
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ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้นและสำาหรับธุรกิจในประเทศไทย	 บริษัทฯ	 ได้ขยายธุรกิจโดยการเปิดให้บริการสินเชื่อเพิ่มขึ้นในพื้นที่ ใหม่ๆ	 ของ
กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	และอีกหลายแห่งในต่างจังหวัด	ทั้งพื้นที่ในภาคตะวันออก,	ตะวันตก	และตะวันออกเฉียงเหนือ	

	 เมื่อต้นปี	2557	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ	บริษัทฯมีการปรับโครงสร้างองค์กร	โดยแบ่งแยกหน่วยงานติดตามหนี้สิน	ออกมา
เป็นฝ่ายใหม่	และมีผู้จัดการทั่วไป	เพื่อกำากับดูแลการปฏิบัติงานของ	ฝ่ายติดตามหนี้สินโดยเฉพาะ

1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
	 โครงสร้างกลุ่มบริษัทและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งได้ดังนี้

บริษัทกรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

ธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ

100%

100%

Group Lease Holdings Pte. Ltd.

ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และจัดการเงินลงทุนอื่น

GL Finance Plc. 

ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

	 ลักษณะธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทคือ	 การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ใหม่เท่านั้น	 โดยรถจักรยานยนต์ที่กลุ่มบริษัท
ให้สินเช่ือเช่าซ้ือส่วนใหญ่จะเป็นรถญ่ีปุ่นเฉล่ียราคาคันละประมาณ	46,000	 บาท	 และเป็นรถจักรยานยนต์ท่ีมีสภาพคล่องในการซ้ือขายสูง	 
ได้แก่	ฮอนด้า	ยามาฮ่า	ซูซูกิ	และคาวาซากิ	เป็นต้น	การบริการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการ
ทางการเงิน	ทั้งนี้จะประกอบไปด้วยบุคคล	3	ฝ่าย	ด้วยกัน	คือ	ลูกค้าหรือผู้เช่าซื้อ,	ร้านค้าหรือผู้จำาหน่าย	และบริษัทหรือผู้ ให้บริการสิน
เชื่อ	 โดยลูกค้าสามารถผ่อนชำาระค่างวดได้ตั้งแต่	12	 ถึง	36	 เดือน	 และเมื่อลูกค้าชำาระค่าสินค้า	 รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
สัญญาเช่าซื้อโดยครบถ้วนแล้ว	 กรรมสิทธิ์ ในสินค้าจะตกเป็นของลูกค้าอย่างสมบูรณ์	 ลูกค้าสามารถใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อได้จากร้าน
ค้าคู่ค้าของบริษัทซึ่งมีทั้งสิ้นกว่า	200	แห่ง	ทั่วเขตกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัดใกล้เคียง

	 นอกจากการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์แล้ว	 บริษัทยังมีการให้บริการหลังการขายโดยการให้บริการรับต่อภาษี
ทะเบียนรถจักรยานยนต์	กรมธรรม์ประกันภัย	และ	พ.ร.บ.	ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า	อีกทั้งยังเป็นการเสริมรายได้ ให้
กับบริษัทอีกทางหนึ่ง	ตลอดจนเป็นการคุ้มครองและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน	ซึ่งเป็นหลักประกันในการให้สินเชื่อ
ของบริษัทได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท

รายได้ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

รายได้อื่น*

รวม

1,258.28

213.26

1,471.54

85.51

14.49

100.00

837.22

120.44

957.66

87.42

12.58

100.00

824.15

67.11

891.26

92.47

7.53

100.00

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

รายได้ของบริษัท

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละพันบาท พันบาท พันบาท

*รายได้อื่นประกอบด้วย หนี้สูญรับคืน เบี้ยปรับสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ ค่าบริการงานทะเบียน ค่าบริการงานด้านประกันภัย ค่าติดตามและอื่นๆ

ที่มา :  กรมการขนส่งทางบก

สภาวะการแข่งขัน 
	 จำานวนรถจักรยานยนต์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลรายปี	(คัน)

0

100000

200000

300000

400000

500000

2549

352,149 366,290 371,491
329,476

378,311 390,862

464,230 466,264

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

หน่วย
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หมายเหตุ :  * เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ระยะยาวครบกำาหนดใช้คืนภายในสามสิบงวด โดยผ่อนชำาระเป็นงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เริ่มชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบี้ย
ครั้งแรกหลังจากวันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

หมายเหตุ :  * เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นเงินกู้ระยะยาวครบกำาหนดใช้คืนภายในสามสิบงวด โดยผ่อนชำาระเป็นงวดๆ ตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ เริ่มชำาระงวดแรกในวันชำาระดอกเบี้ย
ครั้งแรกหลังจากวันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ
    - บริษัทฯ มีการจัดทำางบการเงินรวมเมื่อปี 2555

	 ยอดการจำาหน่ายรถจักรยานยนต์จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ทั้งนี้หากพิจารณาภาวะการ
จำาหน่ายรถจักรยานยนต์กล่าวได้ว่า	 รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นยานพาหนะที่ให้ความสะดวกสบาย	 และรวดเร็ว	 ภายใต้ภาวะการจราจร
ที่หนาแน่นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 โดยที่ระบบขนส่งมวลชนต่างๆ	 ยังไม่สามารถสนองตอบตามความต้องการของ
ประชาชนได้	 ทำาให้รถจักรยานยนต์ยังคงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ ใช้ ในการเดินทาง	 หรือดำาเนินธุรกิจ	 ประกอบกับบริษัทผู้ผลิตรถ
จักรยานยนต์ ได้ ใช้เทคโนโลยีช้ันสูง	 ในการออกแบบรถจักรยานยนต์ ให้สวยงาม	 ทันสมัย	 และสะดวกสบายมากขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	 
รถจักรยานยนต์ที่ ใช้ระบบเกียร์ออโตเมติก	 ซึ่งผู้บริโภคก็มีการตอบสนองเป็นอย่างดี	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ทำาให้ธุรกิจ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นที่น่าสนใจในการลงทุน	 จะเห็นได้จากมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาดำาเนินธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
เพิ่มขึ้นหลายราย	ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการแข่งขันกันเพิ่มขึ้นเช่นกัน	

	 ในปี	2556	 จำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 มีจำานวน	466,264	 คัน	 โดยเพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ	0.44	จากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	464,230	คัน	เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัว		เริ่มจากภาคการส่งออกที่ซบเซาใน
ช่วงต้นปี	 จากสภาวะการแข็งตัวของค่าเงินบาท	 ต่อด้วยปัญหาความไม่สงบทางการเมือง	 และความไม่แน่นอนของราคาสินค้าเกษตร		
โดยเฉพาะในเร่ืองเงินจำานำาข้าวท่ีจ่ายล่าช้าส่งผลให้จีดีพีของประเทศไทยเติบโตได้เพียงร้อยละ	2.8	 ลดลงจากท่ีคาดการณ์ไว้ท่ี	 ร้อยละ	5.5		 
ทำาให้กำาลังซื้อทั้งหดตัวและชะลอตัว	 สำาหรับภาพรวมของอุตสาหกรรมรถจักรยายนต์ ในปี	 2557	 คาดว่าจะอยู่ ในสภาวะทรงตัวหรือ
ถดถอยลงเม่ือเทียบกับปี	2556	 ทั้งนี้	 ขึ้นกับสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศว่า	 จะสามารถจบลงได้ภายในไตรมาสแรกหรือไม่		
หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ	 ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ	 และธุรกิจอุตสาหกรรม	 รถจักรยานยนต์	 ย่อมได้รับ
ผลกระทบด้วยเช่นกัน	

การจัดหาบริการ 
	 แหล่งที่มาของเงินทุนของกลุ่มบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ปี	2555	และ	ปี	2554	ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน	

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน*	

เจ้าหนี้การค้า	

รวม	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

รวมแหล่งที่มา

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน*	

เจ้าหน้ีการค้า	

รวม	

ส่วนของผู้ถือหุ้น	

รวมแหล่งท่ีมา

13.55

3,097.52

3.22

3,114.29

2,250.69

5,364.98

0.25

57.74

0.06

58.05

41.95

100.00

50.00

1,721.96

14.42

1,786.38

1,584.92

3,371.29

13.55

3,097.52

4.32

3,115.39

2,261.08

5,376.47

0.25

57.61

0.08

57.94

42.06

100.00

50.00

1,721.96

14.42

1,786.38

1,587.81

3,374.19

1.48

51.03

0.43

52.94

47.06

100.00

1.48

51.08

0.43

52.99

47.01

100.00

0

884.32

3.30

887.62

1,349.48

2,237.10

0

39.53

0.15

39.68

60.32

100.00

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละ ร้อยละ

ร้อยละล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท ล้านบาท

ล้านบาท

ปี 2556 ปี 2555

ปี 2556 ปี 2555

ปี 2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากแหล่งเงินทุนภายนอก
	 จากลักษณะการประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อ	 การดำาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจะต้องมีแหล่งเงินทุนที่เพียงพอรองรับการ
ดำาเนินการ	ทั้งนี้ปัจจุบันแหล่งเงินทุนที่บริษัทนำามาให้สินเชื่อมาจากสองแหล่งหลักคือ	เงินกู้ยืมธนาคารและเงินสดจากการดำาเนินงาน
ของบริษัท	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ	3,097.52	ล้านบาท	ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว		ทั้งนี้บริษัทฯ	มีวงเงินกู้
ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำานวน	315.7	ล้านบาท	จากการดำาเนินการที่ผ่านมานั้น	บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเป็นหลักโดยบริษัทมีประวัติการชำาระคืนเงินกู้ดีมาโดยตลอด	 รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินภายใต้สัญญาเงินกู้
ได้แก่การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและการดำารงอัตราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู้	 ซ่ึงจะทำาให้บริษัทสามารถลด
ความเส่ียงจากการไม่ได้รับเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
	 รายได้หลักของบริษัทมาจากรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์	 ทั้งนี้การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยจะมีผลกระทบโดยตรงกับความสามารถในการหากำาไรของบริษัทกล่าวคือ	 ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยรับจากการให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อกับต้นทุนเงินกู้	 โดยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนเงินกู้ที่สูงขึ้น	 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยจากการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
นั้นคงที่ตามระยะเวลาที่กำาหนดในสัญญาเช่าซื้อ	จึงส่งผลกระทบต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้	

ความเสี่ยงจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอายุเงินกู้กับระยะเวลาให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	 จากอายุของสัญญาเช่าซื้อที่	 12	-	36	 เดือน	 (โดยเฉลี่ยแล้วจากประวัติการชำาระเงินงวดของลูกค้าตามสัญญาเช่าซื้ออยู่ที่
ประมาณ	30	 เดือน)	 บริษัทมีนโยบายในการทำาสัญญาเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก	 ให้มีความ
สอดคล้องกับระยะเวลาชำาระเงินคืนตามสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว	 เพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการดำาเนินกิจการ	อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำา
ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อัตราการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อในอนาคต	 เพื่อให้บริษัทสามารถวิเคราะห์	
ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจัดหาเงินทุนให้รองรับและสอดคล้องกับเง่ือนไขสินเชื่อเช่าซื้อดังกล่าวและทำาให้การดำาเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องได้	

ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานที่ก่อให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
	 ปัจจุบันการดำาเนินธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นั้นไม่มีข้อจำากัดจากหน่วยงานใดๆ	 ของภาครัฐ	 และเป็นธุรกิจที่ไม่อยู่
ภายใต้กฎหมายพิเศษ	 ดังนั้นในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการทุกรายในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์จึงสามารถทำาได้อย่าง
เต็มที่ตามศักยภาพของบริษัทเอง	 ธุรกิจนี้จึงมีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หากขาดความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อ	 หรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี	 อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้กำาหนดให้มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนรวม
ท้ังให้ความสำาคัญกับคุณภาพของสินเชื่อโดยการตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า	 กล่าวคือบริษัทได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลของลูกค้ามากกว่า	
500,000	 รายการ	นอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	 จำากัด	 และ	 สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งประเทศ
ไทย	 ทำาให้บริษัทสามารถกลั่นกรองคุณภาพลูกหนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบประวัติการชำาระหนี้จากฐานข้อมูลทั้งสาม
แหล่ง	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นจำานวน	473.71	ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ	8.65	ของสิน
เชื่อทั้งหมด	โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	3.25	ของสินเชื่อทั้งหมด	
พบว่าอัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ	166.15	ในขณะที่บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	เท่ากับ	390.69	ล้านบาท	และ	174.54	ล้านบาท	ตามลำาดับหรือคิดเป็นอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม	เท่ากับ	6.89	และ	5.28	ตามลำาดับ
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 ความเสี่ยงจากผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนต์ที่ยืดคืนมาไม่คุ้มมูลหนี้
	 กลุ่มบริษัทจะทำาการยึดรถคืนเมื่อลูกค้าผิดนัดชำาระค่างวดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้และจะถูกนำามาขายทอดตลาดโดยวิธีการ
ประมูลให้แก่ผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองซึ่งดำาเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ	 ปริมณฑล	 และต่างจังหวัดรวมถึงบุคคลผู้สนใจอื่น	
ท้ังน้ีมูลหน้ีคงค้างของลูกหนี้แต่ละราย	 โดยทั่วไปจะสูงกว่ามูลค่ารถยึดที่จำาหน่ายได้	 ดังนั้นหากไม่สามารถเรียกร้องส่วนต่างที่รายได้
จากการจำาหน่ายไม่ครอบคลุม	จากลูกหนี้หรือผู้ค้ำาประกัน	บริษัทจะมีผลขาดทุนจากการจำาหน่ายรถยึดคืน	อย่างไรก็ดีเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงดังกล่าว	 บริษัทจัดให้มีมาตรการและระบบที่รัดกุมในการพิจารณาอนุมัติการให้สินเชื่อตั้งแต่เริ่มต้นโดยการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของ
บริษัท	ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ	จำากัด	และ	สมาคมเช่าซื้อรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย	ในการพิจารณาคุณภาพผู้ขอสินเชื่อก่อนการ
ปล่อยให้กู้ยืม	 รวมถึงการที่บริษัทได้พัฒนาบริการเรียกเก็บหลังการอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อป้องกันปริมาณรถยึดที่อาจเพิ่มขึ้นจากการ
ขยายธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	 ได้แก่	 บริษัท	 เอ.พี.เอฟ	 โฮลดิ้งส์	 จำากัด	 และผู้ถือหุ้นที่จัดเป็นกลุ่มเดียวกัน	 ได้แก่	Engine	
Holdings	Asia	Pte.	Ltd.	(“ผู้ถือหุ้นกลุ่ม	APF”)	บริษัทถือหุ้น	ณ	วันที่	21	พฤศจิกายน	2556	รวมเป็นจำานวน	508,650,196	หุ้น	คิด
เป็นสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ	49.64	ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว	1,024,706,958	หุ้น	ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกือบเท่ากับ
ครึ่งหนึ่งของจำานวนทั้งหมด	 จึงอาจทำาให้กลุ่มบริษัทเอ.พี.เอฟ.	 สามารถควบคุมมติผู้ถือหุ้น	 รวมถึงเรื่องที่กฎหมายกำาหนดว่าจะต้องใช้
มติอย่างน้อยเกินกว่ากึ่งหนึ่งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้

ความเสี่ยงด้านการแข่งขันและคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
	 ธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์สำาหรับการดำาเนินงานเป็น
จำานวนมาก	บริษัทเพียงจัดหาแหล่งเงินทุนสำาหรับการปล่อยสินเชื่อเท่านั้น	จึงเป็นการง่ายที่คู่แข่งขันรายใหม่จะเข้ามาในอุตสาหกรรม	
อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความสำาเร็จไม่ ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั้น	 แต่ยังต้องอาศัยความเช่ียวชาญในอีกหลายด้าน	 เช่น 
การประเมินคุณภาพสินเชื่อ	 และการติดตามการชำาระค่างวด	 เป็นต้น	 ซ่ึงมีคู่แข่งจำานวนไม่น้อยที่ต้องออกจากอุตสาหกรรมเนื่องจาก
ขาดคุณสมบัติดังกล่าว	 การใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นั้น	 ผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์	 (Dealers)	 มีส่วนสำาคัญใน 
การแนะนำาลูกค้าที่ขอสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อเลือกผู้ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่
เกิดจากการที่ผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ ไม่แนะนำาลูกค้าให้มาใช้บริการการให้สินเชื่อของบริษัท	 การดำาเนินธุรกิจของบริษัทจึงต้องมี
ระบบการตรวจสอบข้อมูล	 เพื่อการให้สินเชื่อที่รวดเร็ว	 ประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการดำาเนินงานของบริษัทและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	 ประสบการณ์	 รวมถึงความชำานาญเฉพาะด้าน	 ทำาให้บริษัทสามารถดำาเนินการอนุมัติสินเชื่อได้ 
อย่างรวดเร็ว	 นับเป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมาก	 นอกจากนี้ด้วยระบบสารสนเทศที่บริษัท 
ได้พัฒนาขึ้นเอง	 เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจและความชำานาญเฉพาะของบุคลากร	 บริษัทสามารถให้บริการลูกค้าและร้านค้า	
ด้านการตรวจสอบยอดปิดบัญชีได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป
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	 ทุนจดทะเบียน	:		 	 720,926,136	บาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	จำานวน	1,441,852,272	หุ้น
	 	 				 	 	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
	 หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว	:		 512,521,550	บาท	แบ่งเป็น	หุ้นสามัญ	จำานวน	1,025,043,100	หุ้น	

นิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.	 ชื่อบริษัท	:			 	 Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.
	 สถานที่ตั้ง	:		 	 80	Raffles	Place	#32-01,	UOB	Plaza,	Singapore	(048624)
		 ประเภทธุรกิจ	:		 	 ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น
	 จำานวนและชนิดของหุ้น	:		 หุ้นสามัญ	จำานวน		17,684,318	หุ้น	เท่ากับ	17,694,218	เหรียญสิงคโปร์		 
 
2.		 ชื่อบริษัท	:			 	 GL	Finance	Plc.	(ถือหุ้นร้อยละ	100	โดย	Group	Lease	Holding	Pte.	Ltd.)
	 สถานที่ตั้ง	:		 	 270-274	Kampuchea	Krom	Blvd,	Sangkat	Mittapheap,	Khan	7	Makara,	
	 	 	 	 		 Phnom	Penh,	the	Kingdom	of	Cambodia
	 ประเภทธุรกิจ	:		 	 ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
	 Home	Page	:		 	 www.gl-f.com
	 โทรศัพท์	:		 	 	 023	990	330
	 โทรสาร	:		 	 	 023	990	327
	 จำานวนและชนิดของหุ้น	:		 หุ้นสามัญจำานวน	16,498	หุ้น	เท่ากับ	3,299,600	เหรียญ	สรอ.
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	:		 	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
	 	 	 	 			 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4,	6	-	7
	 	 	 	 			 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร	10110
	 	 	 	 			 	 โทร.	0-2229-2800	หรือ	0-2654-5599		โทรสาร.	0-2359-1259
	 	 	 	 			 		 Call	center	:	0-2229-2888
			 	 	 	 	 	 Website	:	http://www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี	:		 	 	 	 นางสาว	พิมพ์ ใจ	มานิตขจรกิจ		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4521
	 	 	 	 	 	 บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด	
	 	 	 	 	 	 เลขที่	193/	136-137		ชั้น	33		อาคารเลครัชดา	ถ.รัชดาภิเษก	
	 	 	 	 	 	 คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		
	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2264-0777	โทรสาร	0-2661-9192
	 	 	 	 	 	 Email	Address	:	ernstyoung.thailand@th.ey.com
 
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	:		 	 	 นายกัปตัน	จีระเศรษฐ
			 	 	 	 	 	 63	ซอย	1	ถนนเทศบาลนิมิตรใต้	
	 	 	 	 	 	 แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	10900
	 	 	 	 	 	 โทร.	0-2580-7555	โทรสาร.	0-2954-2902-3
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ผู้ถือหุ้น

	 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ	วันที่	21	พฤศจิกายน	2556	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)

324,384,044

184,266,152

						159,171,878	

66,780,000

35,559,900

26,355,014

19,790,700

9,208,873

8,450,723

6,280,380

6,000,000

846,247,664

กลุ่มบริษัท	เอ.พี.เอฟ.	ได้แก่

			-	Engine	Holdings	Asia	Pte.Ltd.	1

			-	บริษัท	เอ.พี.เอฟ	โฮลดิ้งส์	จำากัด	2

SIX	SIS	LTD.

นายสุทธิพงษ์	เวศย์วรุตม์

นายประยงค์	วนิชสุวรรณ

บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	เพ่ือผู้ฝาก

นายราเชน		กฤษราลัมณ์

DBS	BANK	LTD	-	CLIENT	A/C	SG1100173011

นายสมพงษ์		ศิลป์สมบูรณ์

บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด

นายวิศูตย์		ฟูเฟื่องมงคลกิจ

รวม

31.66

17.98

15.53

6.52

3.47

2.57

1.93

0.90

0.82

0.61

0.59

82.27

หมายเหตุ:  1 Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท Wedge Holdings Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น ถือหุ้นจำานวน 58 ล้านหุ้น 
     (หรือคิดเป็น 100%ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด) 
    2 บริษัท เอ.พี.เอฟ โฮลดิ้งส์ จำากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท ซันวา เวิลด์ เซอร์วิส จำากัด ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาบัญชี ซึ่งถือหุ้น จำานวน 27 ล้านหุ้น 
     (หรือคิดเป็น  49% ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟ แคปิตอล ประเทศไทย จำากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน  ถือหุ้น จำานวน 12 ล้านหุ้น 
     (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด)

การออกหลักทรัพย์อื่น
	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.	 ประเภท	:	 	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	ของ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	6	(GL-W2)
	 อายุ	:	 	 	 	 2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	คือ	วันที่	1	พ.ย.	2555	
	 จำานวนที่ออก	:	 	 	 22,775,694	หน่วย
	 จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	 22,990,927หุ้น	(ก่อนการปรับสิทธิ)
	 อัตราการใช้สิทธิ	:	 		 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	 หน่วยต่อหุ้นสามัญ	11.8360	 หุ้น	(หลังจากปรับอัตราการใช้สิทธิ 
	 	 	 	 	 	 เน่ืองจากการจ่ายหุ้นปันผลและการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นแล้ว)	
	 ราคาการใช้สิทธ	ิ:	 	 	 หุ้นละ	2.95708	 บาท	 หลังจากปรับอัตราการใช้สิทธิ	 เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล 
	 	 	 	 	 	 และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้ว)	
	 จำานวนที่ยังไม่ได้ ใช้สิทธิ	:	 	 5,356,893	หน่วย
	 วันครบอายุ	:	 	 	 วันที่	31	ตุลาคม	2557
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2.	 ประเภท	:	 	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ	ของ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 	 	 	 	 ครั้งที่	7	(GL	-	W3)
	 อายุ	:	 	 	 	 ไม่เกิน	2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	คือวันที่	2	ธ.ค.	2556
	 จำานวนที่ออก	:	 	 	 332,783,154	หน่วย
	 จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	 341,568,986	หุ้น
	 อัตราการใช้สิทธิ	:	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น
	 ราคาการใช้สิทธิ	:	 	 	 หุ้นละ	10.00	บาท	
	 จำานวนที่ยังไม่ได้ ใช้สิทธิ	:	 	 332,783,154	หุ้น
	 วันครบอายุ	:	 	 	 วันที่	30	พฤศจิกายน		2558

3.	 ประเภท	:	 	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่	5	เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ
	 	 	 	 	 	 และพนักงาน	-	ESOP	ครั้งที่	4	(GL-WD)
	 อายุ	:	 	 	 	 3	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
	 จำานวนที่ออก	:	 	 	 1,000,000	หน่วย
	 จำานวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	 1,000,000	หุ้น	(ก่อนการปรับสิทธิ)
	 อัตราการใช้สิทธิ	:	 	 	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้	11.8360	หุ้น	
	 ราคาการใช้สิทธิ	:	 	 	 หุ้นละ	1.65766	บาท
	 จำานวนที่ยังไม่ได้ ใช้สิทธิ	:	 	 1,000,000	หน่วย	(ใช้สิทธิครั้งเดียวในวันครบอายุ)
	 วันครบอายุ	:	 	 	 วันที่	30	เมษายน		2558
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

	 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	40	 จากกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำารองต่างๆ	 ตาม
กฎหมาย	ปัจจัยที่ใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผลเช่น	ผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน	สภาพคล่องของบริษัทการขยาย
ธุรกิจของบริษัทและปัจจัยอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทโดยการจ่ายเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วโดยให้แจ้งแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราว 
ต่อไปเพื่อทราบ	
	 ส่วนบริษัทย่อยของบริษัท	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	ของกำาไรสุทธิ
	 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท	เป็นดังนี้

อัตรากำาไรสุทธิต่อหุ้น

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ	(%)

0.27

N/A

N/A

0.43

0.31

69.79

3.65

2.51

68.85

4.67

3.25

69.65

3.29

2.29

69.54

2556 2555 2554 2553 2552ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

** ปี 2555 และ 2556 หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
** ปี 2552 ถึง 2554 ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 5.00  บาท
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรรมการบริหาร

หน่วยงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ หน่วยงานธุรกิจประเทศไทย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

ผู้จัดการทั่วไป - การตลาด

ฝ่ายการตลาด - ส่วนกลาง ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายติดตามหนี้ทางโทรศัพท์

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายบุคคลและธุรการ ฝ่ายติดตามหนี้ภาคสนาม

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายยึดทรัพย์สิน

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายปฏิบัติการและประมูล ฝ่ายติดตามหนี้สาขา

ฝ่ายการตลาด - ต่างจังหวัด

ฝ่ายบริหารสาขา

การตลาด - กรุงเทพฯ

การตลาด - ธนบุรี

ผู้จัดการทั่วไป - ปฏิบัติการ ผู้จัดการทั่วไป - บริหารหนี้

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

หน่วยงานควบคุมการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน	10	 คน	 แบ่งเป็น	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
จำานวน	5	คน	และท่ีไม่ใช่ผู้บริหารจำานวน	5	คน	โดยมีกรรมการอิสระ	ท่ีทำาหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ	จำานวน	4	คน	ซ่ึงเกินกว่า	1	ใน	3	 
ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ	 ทำาให้โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการของบริษัทฯ	 มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ		
โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย	 ทั้งในด้านทักษะ	 ประสบการณ์และความสามารถ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ	ได้แก่	ด้านการบริหาร	การเงิน	การบัญชี	และมีกรรมการอย่างน้อย	2	คน	ซึ่งเป็นกรรมการที่
เป็นผู้บริหาร	และกรรมการที่เป็นอิสระอย่างละ	1	คน	ที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ	ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ

	 รายชื่อคณะกรรมการ	ตำาแหน่งและวาระการดำารงตำาแหน่ง	รวมทั้งการเข้าร่วมประชุม	ในปี	2556	เป็นดังนี้

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ

2.	นายทัตซึยะ		โคโนชิตะ	1

3.	นายมุเนะโอะ		ทาชิโร่	2

4.	นายสมชัย		ลิมป์พัฒนสิน

5.	นายวรศักดิ์		เกรียงโกมล	3

6.	นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ

7.	พลเอกสืบสันต์		ทรรทรานนท์

8.	นายโศณิต		พิชญางกูร

9.	ดร.	พลเดช		เทอดพิทักษ์วานิช

10.	นายกฤษณ์		พันธ์รัตนมาลา

ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	/

			2555	-	2558

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่ธุรกิจต่างประเทศ	/

			2556	-	2559

กรรมการ	/	2555	-	2557

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ	/	2556	-	2558

กรรมการและกรรมการบริหาร	/	2556	-	2559

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	/	2555	-	2558

ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	/

			2556	-	2558

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	2555	-	2557

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	2554	-	2557

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ	/	2554	-	2557
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การประชุมคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการบริษัท ตำาแหน่ง / วาระการดำารงตำาแหน่ง
จำ�นวนครั้ง

ก�รประชุม

จำ�นวนครั้งที่เข้�

ร่วมประชุม

สาเหตุการขาดประชุม:  1 ขาดประชุมรวม 4 ครั้ง เนื่องจาก ป่วย 1 ครั้ง และอีก 3 ครั้ง เป็นการติดภารกิจต่างประเทศ
              2 ขาดประชุมรวม 4 ครั้ง เนื่องจาก ติดภารกิจต่างประเทศทั้ง 4 ครั้ง
                  3 ขาดประชุมรวม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจสำาคัญ

วาระการดำารงตำาแหน่ง 
	 มีการกำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการอย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท	 โดยให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่ง
นานที่สุดจำานวน	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งคณะ	หรือจำานวนใกล้เคียงที่สุดกับ	1	ใน	3	โดยปัจจุบันสำาหรับบริษัทฯ	คือ	4	คน	ใน
แต่ละปีท่ีจะต้องออกตามวาระแต่ก็สามารถได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ังกลับเข้ามาดำารงตำาแหน่งเดิมได้ ใหม่โดยท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี
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นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ

นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ

นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่

นายดีพงศ์		สหะชาติศิริ

นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน

นายวรศักดิ์		เกรียงโกมล

พล.อ.	สืบสันต์	ทรรทรานนท์

นายโศณิต	พิชญางกูร

ดร.พลเดช		เทอดพิทักษ์วานิช

นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

2

3

2

-

-

1

-

1

1

6

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ  
	 บริษัทกำาหนดไว้ตามข้อกำาหนดของ	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีคุณสมบัติ	ดังนี้
 • ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	(1)	บริษัทย่อย	(2)	บริษัทร่วม	(3)	หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(4)	โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย
 • ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง	/	พนักงาน	/	ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำาหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	
บริษัทใหญ่บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน	 หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	(ปัจจุบันและช่วง	2	 ปีก่อนได้รับ 
การแต่งตั้ง)
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็น	 บิดา	 มารดา	 คู่สมรส	 พ่ีน้อง	 และบุตร	 รวมทั้ง 
คู่สมรสของบุตร	กับผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอำานาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุม
ของบริษัท	หรือบริษัทย่อย
 • ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อยบริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระและไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงาน 
ของบริษัท

หมายเหตุ  (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นของ บมจ. กรุ๊ปลีส เกินกว่าร้อยละ 50  (2) บริษัทย่อย หมายถึง บริษัทที่ บมจ. กรุ๊ปลีส ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50  (3) บริษัทร่วม หมายถึง
บริษัทที่ บมจ. กรุ๊ปลีสถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 (4) นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หมายรวมถึง ผู้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 10

	 	 กรรมการอิสระทั้ง	4	ท่านของบริษัทมีคุณสมบัติตามประกาศว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการอิสระและดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบด้วย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	(ที่	 กลต.ก.(ว)	32	/	2551	 ของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ณ	วันที่	5	มิถุนายน	2551)	

การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น  
	 	 	 คณะกรรมการไม่ได้มีการกำาหนดจำานวนบริษัท	 ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ ในองค์กรอื่น	
เนื่องจาก	กรรมการหลายท่านได้ดำารงตำาแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านั้น	ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ
ได้กำากับดูแลเรื่องการอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	 เป็นสำาคัญ	 ซึ่งที่ผ่านมากรรมการทุกท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ	 อย่างเต็มที่	 โดย
สามารถดูได้จากสถิติการเข้าประชุม	
	 	 	 สำาหรับผู้บริหารระดับสูงนั้น	 ทุกท่านต้องปฏิบัติงานประจำาอยู่ที่บริษัทจึงไม่สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้	
ยกเว้นการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน

	 	 	 จำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านดำารงตำาแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น	 ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยหรือในกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องสำาหรับ
ปี	2556	เป็นดังนี้
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ตำาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร)
	 ในปี	2555	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร	 โดยให้ประธานกรรมการดำารงตำาแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารอีกตำาแหน่งหนึ่ง	 และโดยที่ประธานกรรมการเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่	 ดังนั้น	 จึงมั่นใจได้ถึงความทุ่มเทในการ
บริหารธุรกิจให้เกิดผลกำาไรต่อบริษัทฯ	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯได้มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่าง
ชัดเจน	อีกทั้งยังมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระทำาหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจสอบการบริหารงาน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการมีอำานาจหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอำานาจหน้าที่ที่สำาคัญได้
ดังนี้
	 1.	จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำาปีภายใน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
	 2.	จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย	3	เดือนต่อครั้ง
	 3.	 จัดให้มีการทำางบแสดงฐานะการเงินและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทณวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทซึ่ง 
ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 4.	 คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำานาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัทภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำานาจ	 เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร	 และภายในเวลาที่คณะ
กรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ ไขอำานาจดังกล่าวได้	 ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้
มอบอำานาจให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำาหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติ	 ธุรกิจการมอบอำานาจดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม	 และ
หากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำานาจนั้นต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวใน
รายงานการประชุมให้ชัดเจน
	 5.	 กำาหนดเป้าหมายแนวทางนโยบายแผนงานและงบประมาณของบริษัทควบคุมกำากับดูแลการบริหารและการจัดการของ
คณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้	 คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการดำาเนินการอันได้แก่เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เช่นการเพ่ิมทุนการลดทุนการขายหรือ
โอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่นหรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับเป็นต้น
	 6.	 กำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 อาทิ	 เช่น	 
การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซ้ือหรือขายทรัพย์สินที่สำาคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 7.	 พิจารณาโครงสร้างการบริหารงานแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการผู้จัดการทั่วไปและคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
	 8.	ติดตามผลการดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
	 9.	 กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำากัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำาเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผู้อื่นเว้นแต่จะได้
แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
	 10.	 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำาข้ึนหรือถือหุ้น
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท

	 ทั้งนี้การมอบอำานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการจะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการหรือผู้รับมอบ
อำานาจจากคณะกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่
ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอ่ืนใดที่เป็นไปตามที่กำาหนดตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งการ
อนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
รายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ	(Self	Assessment)	 เป็นประจำาทุกปี	 โดยมุ่งเน้น
การนำาผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 โดยนำาหลักเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์มาปรับใช้
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
	 1.	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
	 2.	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 3.	การประชุมคณะกรรมการ
	 4.	การทำาหน้าที่ของกรรมการ
	 5.	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
	 6.	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
	 สำาหรับผลการประเมิน	ประจำาปี	2556	นั้น	 ในภาพรวมปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วคณะกรรมการ	จำานวนร้อยละ	94	มีความเห็น
ว่า	คณะกรรมการของบริษัทฯได้มีการดำาเนินการในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วนดีมาก

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
 • การฝึกอบรม		คณะกรรมการ	ส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ
กำากับดูแลกิจการของบริษัท	ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ	สำาหรับทั้งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	
ผู้บริหาร	 เลขานุการบริษัท	 ตลอดจนพนักงานของบริษัท	 โดยการฝึกอบรมมีทั้งภายในบริษัท	 และโดยสถาบันภายนอกทั้งการสัมมนา
ฝึกอบรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานเฉพาะทางวิชาชีพ	เช่น	สภาวิชาชีพบัญชี	หรือกรมสรรพากร	ตลอดจนหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัท	เช่น	
ตลาดหลักทรัพย์	และกลต.	และสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	เป็นต้น
 • การเตรียมการสำาหรับกรรมการใหม่		ฝ่ายจัดการได้จัดเอกสารและข้อมูลสรุป	เพื่อแนะนำาธุรกิจและแนวทางดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่ประกอบด้วย	รายงานประจำาปีของบริษัทฯ	กฎบัตรคณะกรรมการ	/	คณะกรรมการตรวจสอบ	หนังสือรับรอง
บริษัท	ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ	และข้อบังคับของบริษัท	เป็นต้น
 • แผนพัฒนาและสืบทอดงาน	 ผู้จัดการทั่วไปได้รายงานให้ทราบเป็นประจำาถึงแผนพัฒนาและสืบทอดงาน	 ในกรณีที่ตนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • โครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหาร	 คณะกรรมการได้จัดให้มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหาร	 โดยให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานเป็น
ประจำาทุกปี	ถึงสิ่งที่ได้ทำาไปในระหว่างปี	ซึ่งจะพิจารณาควบคู่กับแผนสืบทอดงาน
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ผู้บริหาร
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารตามนิยามของ	 ก.ล.ต.	 รวม	7	 คน	และมีผู้บริหารเข้าใหม่	1	 คน	 เมื่อวันที่	 
15	 มกราคม	2557	 รวมเป็น	8	 คน	(ลำาดับที่	1-8)	 และผู้จัดการฝ่ายบัญชี	(ลำาดับที่	9)	 และมีผู้บริหาร	 ที่ไม่อยู่ในนิยามของ	 ก.ล.ต.	
จำานวน		4	คน	(ลำาดับที่	10-13)	ดังนี้

ลำาดับ รายชื่อผู้บริหาร ตำาแหน่ง

นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ

นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ

นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน

นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ

นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล

นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ	*

นายพรศักดิ์	อุรัจฉัทชัยรัตน์

นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ	**

น.ส.	อัจฉรา	ชัยนา

นายกัปตัน	จีระเศรษฐ

นายกิตติชัย	มณีนนท์

นายสมคิด	จารุไพบูลย์พันธ์

นายศรทัสย์	กันติวงศ์	*

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าที่	ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่	ฝ่ายการเงิน

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป	-	ฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการทั่วไป	-	ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้จัดการทั่วไป	-	ฝ่ายบริหารหนี้

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ

ผู้จัดการฝ่ายบริการเรียกเก็บ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

*เข้าใหม่ระหว่างปี 2556
**เข้ารับตำาแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2557

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 1.	ดำาเนินการและบริหารจัดการการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท
	 2.	ติดตามและดำาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำาหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
	 3.	อนุมัติการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจำาปีที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
	 4.	พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในตำาแหน่งการแต่งต้ังโยกย้าย	การพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปล่ียนแปลงค่าจ้างพนักงาน
	 5.	เป็นผู้รับมอบอำานาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับข้อกำาหนดคำาสั่ง
	 6.	 ดำาเนินการตกลงผูกพันในการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท	 โดยสามารถพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานต่างๆ	 ของบริษัทใน
วงเงินไม่เกินที่กำาหนดในอำานาจดำาเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว	 มอบอำานาจหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรทำาหน้าที่แทนในเรื่องที่จำาเป็นและสมควรโดยให้อยู่ ในดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	ทั้งนี้การมอบอำานาจดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
	 ทั้งนี้การมอบอำานาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 จะไม่รวมถึงการมอบอำานาจที่ทำาให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วน
ได้เสีย	 หรือมีผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือลักษณะอื่นใด	 ที่เป็นไปตามที่กำาหนดตามกฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ	 /		
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว	ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด
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เลขานุการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติแต่งตั้งให้	 นางสาวศิริเพ็ญ	 พงศ์ชัยฤกษ์	 ดำารงตำาแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท	 ตั้งแต่	 วันที่ 
22	พฤศจิกายน	2554	เลขานุการบริษัท	มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
 • ทำาหน้าที่ในการดำาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดทำาและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ
 • จัดทำาและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ	รายงานการประชุมคณะกรรมการ	และรายงานประจำาปีของบริษัท
 • จัดทำาและเก็บรักษาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 • จัดส่งสำาเนา/	 เก็บรักษา	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 ให้ประธาน
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
 • จัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ	 และผู้บริหาร	 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับ
ทราบ
 • ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างบริษัท	 กับหน่วยงานกำากับดูแลภายนอก	 เช่น	 ตลาดหลักทรัพย์	 สำานักงานคณะ
กรรมการ	กลต.	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	ฯลฯ
 • ดำาเนินการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านทางระบบอิเลคโทรนิคของตลาดหลักทรัพย์	(ELCID)
 • เป็นผู้ประสานงาน	ด้านนักลงทุนสัมพันธ์	
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	 ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท	 บริษัทย่อย	 และ	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ปี	2556

บริษัทรายชื่อ ผู้บริหาร

บริษัทที่เกี่ยวข้องบริษัทย่อย

Group	Lease	
Holdings	Pte.	Ltd.

Engine	Holdings	
Asia	PTE.	LTD.

GL	Finance	Plc. Wedge	Holdings	
Co.,	Ltd.

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ

2.	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ

3.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่

4.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ

5.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน

6.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล

7.	พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์

8.	นายโศณิต	พิชญางกูร

9.	นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช

10.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา

11.	นายจรัส	เลียงวิทยาคุณ	*

12.	นายพรศักดิ์	อุรัจฉัทชัยรัตน์

13.	นายชุมพล	กิตติชัยสมบัติ	**

14.	นายกัปตัน	จีระเศรษฐ

15.	นายกิตติชัย	มณีนนท์

16.	นายสมคิด	จารุไพบูลย์พันธ์

17.	น.ส.อัจฉรา	ชัยนา

18.	นายศรทัสย์	กันติพงศ์	*

X,	C

/	//

/

/	//

/	//

/	//

///

///

///

///

0

0

0

0

0

0

0

0

X

/

/

/

/

0

/

X

X

/

/

C

	/

หมายเหตุ * เป็นผู้บริหารเข้าใหม่ระหว่างปี 2556 และ ** เข้าใหม่เมื่อ 15 ม.ค. 2557
    /    คือ กรรมการ  x คือประธานกรรมการ   
   //    คือ กรรมการบริหาร  c คือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   ///   คือ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
   0   คือ  ผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1.	นายมิทซึจิ		โคโนชิตะ

2.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่

3.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ

4.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน

5.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล

6.	Mr.	Tep	Rithivit

X

/

/

/

/

-

0

/

X

///

รายชื่อบริษัทย่อย

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

หมายเหตุ  X  คือ  ประธานกรรมการ     
     /  คือ  กรรมการ                 
     ///  คือ  กรรมการอิสระ 
     0  คือ  ผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
 (1)		ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
	 (ก)		ค่าตอบแทนกรรมการ	ประกอบด้วย	เบี้ยประชุม	และบำาเหน็จกรรมการ	
 • ค่าเบี้ยประชุม:		ประธานกรรมการบริษัท	และประธานกรรมการตรวจสอบ	ได้รับค่าเบี้ยประชุมจำานวน	12,000	บาทต่อครั้ง
ที่เข้าประชุม	และกรรมการบริษัท	และกรรมการตรวจสอบ	ได้รับเบี้ยประชุมเท่ากันคือท่านละ	10,000	บาทเฉพาะครั้งที่เข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
 • ค่าบำาเหน็จกรรมการ:	 	 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากผลการดำาเนินงานของบริษัทเป็นสำาคัญ	 โดยค่าบำาเหน็จของ
คณะกรรมการประจำาปีนั้น	จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยในปี	2556	ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าบำาเหน็จกรรมการ	จำานวน		
2	 เท่าของจำานวนเดือนเฉลี่ยของโบนัสพนักงาน	 ซึ่งในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้จ่ายโบนัสให้แก่พนักงานเฉล่ียคนละ	4.5	 เดือน	 ดังน้ัน	
กรรมการจึงได้รับท่านละ	9	เดือน	ของค่าเบี้ยประชุมรายเดือน	ตามรายละเอียด	ดังนี้

1.	นายมิทซึจิ	โคโนชิตะ

2.	นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ

3.	นายมุเนะโอะ	ทาชิโร่

4.	นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน

5.	นายดีพงศ์	สหะชาติศิริ

6.	นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล

7.	พลเอกสืบสันต์	ทรรทรานนท์

8.	นายโศณิต		พิชญางกูร

9.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา

10.	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช

รวม

จำานวนผู้บริหาร	(คน)

เงินเดือนและโบนัส	(ล้านบาท)

12*

34.60

12**

34.53

11***

17.82

184,000

120,000

120,000

160,000

160,000

150,000

184,000

160,000

160,000

160,000

1,558,000

-

-

-

-

-

-

80,000

70,000

70,000

70,000

290,000

108,000

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

108,000

90,000

90,000

90,000

936,000

292,000

210,000

210,000

250,000

250,000

240,000

372,000

320,000

320,000

320,000

2,784,000

ประธานกรรมการ	และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ี

ธุรกิจต่างประเทศ

กรรมการ

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ี

ปฏิบัติการ

กรรมการ	และประธานเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายการเงิน

กรรมการ	และกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ	/	

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ	/	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ค่าเบี้ยประชุม

โบนัส รวมชื่อ-นามสกุล

จำานวนผู้บริหารและค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ตำาแหน่ง

(หน่วย:	บาท)

	 (ข)	ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ในปี	2556	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	ประกอบด้วย	เงินเดือน	และโบนัส	ให้กับผู้บริหาร
จำานวน	12	ราย	รวมทั้งสิ้น	34.60	ล้านบาท

* รวมผู้บริหาร 1 ท่าน ซึ่งลาออกเมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2556
** รวมผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งลาออกระหว่างปี 2555
*** รวมผู้บริหาร 4 ท่าน ซึ่งลาออกระหว่างปี 2554
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ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด

ฝ่ายบริการเรียกเก็บ

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายบุคคลและธุรการ

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม

160

144

12

20

56

12

404

127

82

12

24

36

8

289

72

68

9

17

19

9

194

ฝ่าย ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

(หน่วย:	คน)

 (2)		ค่าตอบแทนอื่น
	 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
 • การจัดทำาประกันภัยสำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
	 บริษัท	 ได้มีการจัดทำา	ประกันภัยดังกล่าวในลักษณะการประกันหมู่	กับ	บริษัท	 เอซ	ไอเอ็นเอ	 โอเวอร์ซีส์อินชัวรันซ์	จำากัด	 ใน
วงเงิน	50	 ล้านบาท	 เพื่อให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับความผิดพลาดเนื่องจากการปฏิบัติงานในตำาแหน่งกรรมการ	 และหรือผู้บริหารของ
บริษัทโดยในปี	2556	มีค่าเบี้ยประกัน	จำานวน	155,000	บาทต่อปี	(คุ้มครองระหว่าง	1	มิ.ย.	56	-	1	มิ.ย.	57)
 • โครงการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4
	 (GL	-	WD)
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 เมื่อวันที่	27	 เมษายน	2555	 ได้อนุมัติให้จัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่	 กรรมการ
และพนักงาน	 (ESOP)	 จำานวน	1,000,000	 หน่วยเพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของของบริษัทโดยมี 
หลักเกณฑ์	 และวิธีการจัดสรร	 คือ	 ให้คณะกรรมการบริษัท	 และ/หรือ	 บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้กำาหนดรายชื่อพนักงาน
ของบริษัทที่จะได้รับการจัดสรร	 และกำาหนดจำานวน	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย	 โดยจะพิจารณาจากความ
สามารถและประสิทธิภาพในการทำางาน	 ผลงาน	 อัตราเงินเดือน	 ตำาแหน่ง	 และอายุงานตามความเหมาะสมทั้งนี้	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว	มีอัตราการใช้สิทธิ	1	ใบสำาคัญแสดงสิทธิต่อ	11.8360	หุ้นสามัญของบริษัท	และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้น	1.65766	บาทต่อหุ้น		
โดยกรรมการของบริษัทจำานวน	10	 ราย	 ได้รับการจัดสรรใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท	 คิดเป็นสัดส่วนโดยรวม	 ร้อยละ	12.5	
เมื่อเทียบกับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทฯ	ของทั้งโครงการ	หรือคิดเป็นจำานวน	12,500	หน่วยต่อราย

บุคลากร
	 บริษัทฯ	มี	จำานวนพนักงานทั้งสิ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	ปี	2556,	2555	และ	2554	แบ่งออกตามสายงานได้ดังนี้

	 ทั้งนี้ ใน	3	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญการเพ่ิมขึ้นของจำานวนพนักงานเกิดจาก
การขยายธุรกิจของบริษัทฯ	และไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ	ในปีที่ผ่านมา
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	 ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทประกอบด้วยเงินเดือน	 โบนัส	 สวัสดิการ	 และค่าตอบแทนอื่น	 ได้แก่	 ค่าคอมมิชชั่น				
ผลตอบแทนรวมของพนักงาน	ในปี	2556,	2555	และ	2554	มีรายละเอียดดังนี้

เงินเดือน	โบนัส	สวัสดิการ	และค่าคอมมิชชั่น 173.21 127.94 102.21

ผลตอบแทนพนักงาน ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

(หน่วย:	ล้านบาท)

	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อย	GL	Finance	Plc.	 มีพนักงานจำานวน	228	 คน	 ในปี	2556	(ต้ังแต่	 ก.ค	-	 ธ.ค.	2556)	 ได้จ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท	รวมจำานวน	9.45	ล้านบาท		

นโยบายการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	และความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงาน	 โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	 นอกจากนี้	 บริษัทยังเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	โดยมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน	จัดให้
มีการปฐมนิเทศสำาหรับพนักงานใหม่	 เพื่อให้พนักงานมีความรู้	 ความเข้าใจในระบบการทำางาน	 รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร	 นอกจากน้ี	
บริษัทยังจัดฝึกอบรม	 ทั้งการฝึกอบรมภายในบริษัทและการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกอย่างสม่ำาเสมอ	 โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ
เช่าซ้ือ	 ด้านคอมพิวเตอร์	 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ด้านการบัญชีและภาษีอากร	 เป็นต้น	 ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของ 
สายงานที่พนักงานนั้นทำางานอยู่
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การกำากับดูแลกิจการ

	 คณะกรรมการบริษัท	 ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล	 ซึ่งจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับบริษัท	 ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น,	 พนักงาน,	 คู่ค้า,	 ลูกค้า	 ตลอดจนสังคมส่วนรวมในระยะยาว	 คณะกรรมการบริษัทจึงมี
ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายกำากับดูแลกิจการ	 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับคณะกรรมการ,	 ผู้บริหาร	 ตลอดจนพนักงานทุกคน		
ซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
	 1.	ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม	โดยบริษัท	สนับสนุนให้กรรมการ,	ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน	ดำาเนิน
กิจการงานต่างๆ	อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมาย	และจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจ
	 2.	 สร้างความโปร่งใสในการดำาเนินธุรกิจ	 ด้วยการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อบัญญัติต่างๆ	 ซึ่งออกโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 3.	สร้างระบบควบคุมงานภายใน	โดยการประสานงานของคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	และผู้บริหาร	เพื่อให้การ
ดำาเนินกิจการเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล	 บริษัทจะมีการวัดผล	 ทบทวนแนวทาง	 และพัฒนาประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ
อย่างสม่ำาเสมอ
	 4.	 ควบคุมดูแลธุรกรรม	 อันอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 และก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างฝ่ายต่างๆ	 ระมัดระวัง
ให้เกิดความโปร่งใส	และบริสุทธิ์	ยุติธรรม	โดยไม่คำานึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
	 5.	 เคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	 ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	 โดยบริษัท	 สนับสนุนให้มีกิจกรรมซึ่งจะสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างทุกฝ่าย	เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน
	 6.	 เคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น	 ด้วยการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเป็นธรรม	 โดยเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น	 ตลอดจน 
อำานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเสมอภาค
	 7.	มีแนวปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายในการบริหารงาน	ตลอดจนปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ	ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท	เพื่อ
รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
	 ส่วนการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 ในปี	2556	 สามารถดูได้จาก	 เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ในหมวด 
นักลงทุนสัมพันธ์/	การกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการชุดย่อย
	 ปัจจุบันคณะกรรมการได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดียวเป็นคณะกรรมการชุดย่อยโดยไม่มีการจัดตั้งคณะ
กรรมการสรรหา	 และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	 เนื่องจากเห็นว่าบริษัทฯ	 เป็นองค์กรเล็กที่มีธุรกิจไม่ซับซ้อนและมีจำานวน
กรรมการไม่มากนัก	 อีกทั้งมีอัตราการหมุนเวียนของกรรมการไม่มาก	 จึงคิดว่ายังไม่จำาเป็นจะต้องจัดต้ังคณะกรรมการสรรหา	 ส่วน
เรื่องการกำาหนดค่าตอบแทนนั้น	คณะกรรมการบริษัท	มีหน้าที่ในการกำาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ส่วนค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัทฯ	จะถูกกำาหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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คณะกรรมการตรวจสอบ

 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ	4	คน	โดยมี	นายโศณิต	พิชญางกูร	 เป็น
กรรมการตรวจสอบ	 ที่มีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	 รวมทั้งประสบการณ์โดยตรงด้านธุรกิจเช่าซื้อ	
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ	ด้วย	
	 คณะกรรมการบริษัทฯได้กำาหนดให้	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ	2	 ปี	 และสามารถต่ออายุได้
คราวละ	2	ปี	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันได้รับการแต่งตั้ง	 เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	2554	และได้รับการต่ออายุล่าสุดเมื่อ
วันที่	11	พฤษภาคม	2556
	 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	และ	จำานวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2556	มีดังนี้

ตำาแหน่งรายชื่อกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำานวนครั้ง
การประชุม

จำานวนครั้ง
ที่เข้าร่วมประชุม

1.	พลเอกสืบสันต์	ทรรทรานนท์

2.	นายโศณิต	พิชญางกูร

3.	ดร.พลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช

4.	นายกฤษณ์	พันธ์รัตนมาลา

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

7

7

7

7

7

7

7

7

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ 
ดังต่อไปนี้
	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย	 หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
สำาหรับบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์	และ	สำานักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.
	 6.	จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำาปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือ 
	 		กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
	 •	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 •	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 •	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
	 •		รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
										คณะกรรมการบริษัท
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	 7.		ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลสำาเร็จด้วยดี	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจในการเชิญ 
ผู้บริหาร	 หรือพนักงานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง	 หรือร่วมประชุม	 หรือส่งเอกสารตามที่เกี่ยวข้องหรือจำาเป็น	 รวมทั้งมี
อำานาจว่าจ้างที่ปรึกษา	หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษากรณีจำาเป็น

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 (1)	กรรมการอิสระ
	 ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาจาก	 ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 โดยขั้นต่ำาจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกำาหนด	โดย	สำานักงาน	ก.ล.ต.	ท่ี	กลต.ก.(ว)	32/2551	นอกเหนือจาก	การพิจารณาจากคุณสมบัติข้ันต่ำาดังกล่าวแล้ว	คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	จะพิจารณา	คุณสมบัติเพิ่มเติม	โดยอาจเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทางสังคม	หรือ	มีคุณสมบัติ	ความรู้	และประสบการณ์
ของกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยอาทิเช่น	 ประสบการณ์ ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท	 หรือ	 ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซื้อ	ซึ่งเป็นธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ	เป็นต้น	ทั้งนี้ทั้งนั้น	คณะกรรมการจะคำานึงถึง	คุณสมบัติในด้านความเป็นอิสระเป็นสำาคัญ	
และจะเสนอให้ที่ประชุม	คณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	แล้วแต่กรณี

	 (2)	การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 บริษัทไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา	(Nomination	Committee)	 ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งต้ังเป็นกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ	 คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจากความสามารถ	 ประสบการณ์	 วิสัยทัศน์และความน่าเช่ือถือตลอดจน	 
ความรู้ความสามารถและทักษะ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัท	 รวมทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	
หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ	 ซ่ึงจะทำาให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	 เป้าหมายที่
คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดไว้ ได้	และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปแล้ว
แต่กรณี
	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ข้อบังคับของบริษัทกำาหนดให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งในสาม	 (1/3)	
เป็นอัตรา	 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	(1/3)	 ให้กรรมการ
คนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง	 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้ โดย
บริษัทฯจะระบุรายชื่อของกรรมการบริษัทฯที่ครบวาระในแต่ละปี	 รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 หลังจากได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้าดำารงตำาแหน่งเรียงลำาดับตามการออกตามวาระ	 ไว้ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น	 และบันทึกไว้ ในรายงานประชุมดัง
กล่าวด้วยทุกปี

	 การเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
	 1.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 ให้ ใช้เสียงข้างมาก	 โดยให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อ
หนึ่งเสียง
	 2.	 ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ	 ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่ตนมีอยู่	เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน
	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา	 เป็นผู้ ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะ 
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
	 กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระ	 ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้น
จากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า	2	 เดือน	 โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการซึ่งตนแทน	 ทั้งนี้	 มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว	 ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	3	 ใน	4	 ของ
จำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 บริษัทย่อยของบริษัทฯมีบริษัทฯ	 ถือหุ้น	100%	 ดังนั้น	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือก	 กรรมการของ 
บริษัทฯ	 ไปดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยด้วย	 โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการของบริษัทย่อยและให้มีหน้าที่ดำาเนินการเพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น	 ทั้งนี้	 การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ของบริษัทฯ
	 นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบริษัทฯได้กำาหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งต้ังจากบริษัทฯ	 ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับใน
เรื่องการทำารายการเกี่ยวโยง	 การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 หรือการทำารายการสำาคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว	 ให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง	 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ	 ซึ่งอิง
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมถึงได้กำากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล	 และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย	 ให้บริษัทฯ	 สามารถ
ตรวจสอบ	และรวบรวมมาจัดทำางบการเงินรวมได้ทันกำาหนดด้วย	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทฯ	 มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้กำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน 
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ	และประกาศให้พนักงาน
ทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน		โดยสรุปสาระสำาคัญเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้	ดังนี้

	 •	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ	 หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ ใน
การซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ
	 •	ไม่ซื้อหรือขายหุ้นของบริษัทฯ	อย่างน้อย	7	วันก่อนที่บริษัทฯ	จะเผยแพร่งบการเงิน	หรือเผยแพร่สถานะของบริษัทฯ	รวมถึง
ข้อมูลสำาคัญอื่นๆ
	 •	 พนักงานที่ ใกล้ชิดกับข้อมูลสำาคัญของบริษัทฯ	 ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์	 และการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ	ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ	และ	หรือ	สำานักงาน	ก.ล.ต.กำาหนดเพื่อป้องกันการซื้อหรือขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน

	 นอกจากนั้น	 ทุกครั้งที่มีกรรมการ	 หรือผู้บริหารรายใหม่ที่เข้าข่ายต้องจัดทำารายงานการถือครองหลักทรัพย์	 ตามเกณฑ์ของ
สำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 เลขานุการบริษัท	 จะแจ้งให้บุคคลเหล่านั้น	 ทราบถึงหน้าที่ ในการรายงานการถือครอง	 และการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	 ต่อสำานักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ตามมาตรา	59	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ซึ่งต้องรายงานภายใน	30	วัน	กรณีรับตำาแหน่งใหม่	และภายใน	3	วัน	เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์	 และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ	 เพ่ือจัดทำาบันทึกการเปล่ียนแปลง	 และสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของกรรมการ	
และผู้บริหารเป็นรายบุคคล	เพื่อนำาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป		

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
	 ในปี	2556	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	(Audit	fee)	ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	จำานวน	1,750,000	บาท	และมี 
ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)	จำานวน	125,000	บาท	ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบทานการประเมินมูลค่าของ	GL	Finance	Plc.	เพื่อ
ประกอบการจัดทำางบการเงินรวม
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

	 เนื่องจาก	ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อม	ดังนั้น	นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมของบริษัทฯ	จึงมุ่งเน้นที่	ความรับผิดชอบต่อ	การปฏิบัติต่อพนักงาน	ลูกค้า	คู่แข่ง	ฯลฯ	ด้วยความเป็นธรรม	และซื่อสัตย์สุจริต	
และไม่สนับสนุนการกระทำาใดๆ	ที่อาจก่อให้เกิดการคอรัปชั่น	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีแนวทางการปฏิบัติ	ดังต่อไปนี้
	 1	.	การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
	 •	บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งอย่างเป็นธรรม	ไม่โจมตี	ใส่ร้ายบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของบริษัท
โดยปราศจากเหตุผล
	 •	สนับสนุนการแข่งขันที่เป็นธรรม	ในการให้บริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุด	โดยไม่มีการร่วมมือกับ
คู่แข่งขันเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องที่จะทำาให้ผู้บริโภคได้รับความเสียหาย
	 •	ไม่แสวงหาข้อมูลความลับของคู่แข่ง	โดยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณทางการค้า	
	 •	บริษัทฯ	ไม่กระทำาการใดๆ	ที่จะเป็นการเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใช้สินค้าหรือ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนการกระทำาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

	 2.	การต่อต้านการทุจริต
	 บริษัทให้ความสำาคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน	 เพ่ือผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมต่อตนเอง	 ครอบครัว
เพื่อนและคนรู้จักไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับผู้ ให้หรือผู้เสนอให้สินบน	 ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
บริษัทเอกชน	 ที่บริษัทได้ดำาเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย	 โดยจะปฏิบัติตามแนวการต่อต้านการทุจริตอย่างเคร่งครัด	 โดยกำาหนดเป็น
แนวทางปฏิบัติดังนี้
	 •	ต้องไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง	ทั้งส่วนตน	ครอบครัว	และพวกพ้อง	กับบริษัท	เช่น	กระทำาการใดๆ	เพื่อขาย
สินค้าและบริการให้กับบริษัท	 หรือแข่งขันกับบริษัท	 หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทหรือจากผู้อื่น	 ซึ่งอาจได้
ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
	 •	ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไม่ชอบธรรม	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อื่นใด	เพื่อให้ ได้มาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจ
รวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ
	 •	 พนักงานที่กระทำาการทุจริต	 อันเป็นการกระทำาผิดจรรยาบรรณ	 จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ
กำาหนดไว้	นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย	หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย
	 •	พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย	เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	 หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับ
บัญชา

	 3.	การเคารพสิทธิมนุษยชน
	 บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆทั้งทางตรง
และทางอ้อมโดยมีแนวปฏิบัติเช่น	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า	 ด้วยความแตกต่างใดๆ	 ได้แก่เชื้อชาติ	 สีผิว
ศาสนา	 ความเช่ือ	 เพศ	 ภาษา	 สถานภาพสมรส	 อายุ	 สังกัดทางการเมือง	 ชาติกำาเนิด	 ความเบ่ียงเบนทางเพศ	 สภาพร่างกายหรือเร่ืองอ่ืนๆ	 
ไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้แรงงานท่ีทำางานหรือให้บริการด้วยการบังคับไม่ว่าทางกาย	วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ	เป็นต้น

	 4.	การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
	 บริษัทฯ	มีแนวทางการปฏิบัติในการกำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการโดยพิจารณาจากองค์ประกอบ	ที่สำาคัญคือ
	 •	หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
	 •	สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน
	 •	อัตราการจ่ายค่าจ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงาน	โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
	 •	 แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษัทฯ	 อนึ่งในปี	2556	 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
ให้ปรับปรุงระเบียบบริษัทฯ	 เรื่องสวัสดิการพนักงาน	ซึ่งได้มีมติเพิ่มเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพจากรัอยละ	3	 เป็นร้อยละ	5	 เพื่อ
เพิ่มสวัสดิการให้กับพนักงานบริษัทฯ	ทุกระดับชั้นโดยมีผลตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2557
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	 5.	ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
	 ในการดำาเนินธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ได้ยึดถือปฏิบัติในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณ
อันดีงามเป็นสิ่งสำาคัญสูงสุด	 ซึ่งโดยเฉพาะบริษัทฯเป็นผู้ ให้บริการทางการเงินเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้บริโภคและเพ่ือการเติบโต
อย่างยั่งยืน	บริษัทฯ	จึงมีแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ	ดังนี้
	 •	 การพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำาระของลูกค้า	(Capability)	 บริษัทฯ	 จะประเมินรูปแบบในการให้สินเช่ือท่ีเหมาะสมกับ 
ลูกค้าแต่ละราย	 โดยคำานึงถึงพ้ืนฐานความต้องการของลูกค้า	 และความสามารถในการชำาระคืน	 รวมถึงไม่ ให้สินเชื่อกับลูกค้าที่มี 
แนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการชำาระเงินคืน	 เพื่อช่วยเหลือลูกค้าไม่ ให้ประสบกับปัญหาที่อาจเกิดภายหลัง	 หากต้องมีภาระหนี้ที่ ไม่ 
เหมาะสมกับตนเอง
	 •	 การนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน	 บริษัทฯ	 จะนำาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ	 ตลอดจนเงื่อนไขและ 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	อย่างชัดเจน	โปร่งใส	เพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า
	 •	การช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน	(Debt-restructure)	บริษัทฯ	อาจช่วยเหลือลูกค้า	หากพบว่าลูกค้าประสบ
ปัญหาทางการเงินอันเกิดจากภาะวิกฤตที่ไม่อาจควบคุมได้	 อาทิ	 ภัยธรรมชาติ	 การชุมนุมทางการเมือง	 เป็นต้น	 โดยจะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป
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การควบคุมภายใน

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	คร้ังท่ี	3/2557	เม่ือวันท่ี	17	กุมภาพันธ์	2557	โดยมีกรรมการอิสระ	ซ่ึงเป็นกรรมการตรวจสอบ	 
ทั้ง	4	 ท่าน	 เข้าร่วมประชุมด้วย	 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน	 โดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อธิบายชี้แจงระบบ
ต่างๆ	 ที่ ใช้ ในการบริหารงานและควบคุมภายใน	 รวมทั้งให้คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร	 แล้วสรุปได้ว่า	 จากการ
พิจารณาใช้ผลตามแบบประเมินที่สำานักงาน	 ก.ล.ต.	 ได้ปรับปรุง	 และประกาศใช้เมื่อเดือนสิงหาคม	2556	 ตามกรอบแนวทางปฏิบัติ
ด้านการควบคุมภายในของ	COSO	ฉบับปี	2013	ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบของระบบควบคุมภายใน	5	ด้าน	คือ	การควบคุมภายใน
องค์กร	การประเมินความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงาน		ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	และระบบการติดตามที่มีการขยาย
ความเป็นหลักการย่อยๆ	 อีก	17	 หลักการ	 จากผลการพิจารณา	 คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 มี 
ความเพียงพอและเหมาะสม	 โดยบริษัทฯได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมี
ระบบควบคุมภายใน	 ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย	 ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัท
ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้	 โดยมิชอบ	 หรือโดยไม่มีอำานาจ	 รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 อย่างเพียงพอแล้ว	 สำาหรับการควบคุมภายใน	 ในหัวข้ออื่น	 คณะกรรมการเห็นว่า	 บริษัทฯมีการควบคุมภายในที่
เพียงพอแล้วเช่นกัน	ทั้งนี้	 กรรมการอิสระ	หรือกรรมการตรวจสอบ	รวมทั้ง	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 ไม่ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม	หรือมี
ความเห็นว่าบริษัทฯ	มีข้อบกพร่องใดๆ	เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน	

	 ระบบการควบคุมภายใน	ของบริษัท	มีดังนี้
	 1.	ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม
	 บริษัทมีการจัดการโครงสร้างขององค์กร	 ขอบเขตอำานาจของฝ่ายบริหารต่างๆ	 เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน	 และได้
กำาหนดเป้าหมายของบริษัทในการดำาเนินธุรกิจในอนาคตไว้	 เพื่อให้ฝ่ายบริหารและพนักงานในระดับต่างๆ	 ได้ร่วมกันทำางานเพื่อไปสู่
เป้าหมายร่วมกัน	โดยเน้นในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่	ความจงรักภักดีต่อองค์กร	ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหาร
จัดการ	 ซึ่งประกอบด้วยข้อกำาหนดการห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานกระทำาการใดๆ	 ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนข้อกำาหนดดังกล่าว

	 2.	ด้านการประเมินความเสี่ยง
	 ฝ่ายบริหารได้ ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความเสี่ยง	 จึงเพิ่มความรอบคอบและระมัดระวังในการบริหารจัดการทางด้านการเงิน	 การพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อแก่
ลูกค้า	 โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและกำาหนดมาตรการการป้องกันและการจัดการความเสี่ยง	 มีการประเมิน 
ความเสี่ยงในด้านการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ	ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	และได้กำาหนดมาตรการ
ในการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวได้อย่างรัดกุม	รวมถึงการประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ของบริษัท	อย่างสม่ำาเสมอ

	 3.	ด้านกิจกรรมการควบคุม
	 บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรของฝ่ายบริหารและขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจนมีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ	 จึงมั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

	 4.	ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 บริษัทให้ความสำาคัญในด้านระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล	 เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว	ถูกต้อง	ทันเวลาและมีการกำาหนดรูปแบบมาตรฐานในการปฏิบัติงาน	เพื่อให้พนักงานสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
ชัดเจน	 รวมถึงมีระบบช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ	 เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว	ทั้งในด้านการแก้ ไขปัญหาและวางแผนงานในอนาคต	โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน
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	 5.	ด้านระบบการติดตาม
	 บริษัทได้จัดให้มีระบบการติดตามผลการดำาเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้	
โดยมีการจัดการประชุมคณะผู้บริหาร	 เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานเป็นประจำาอย่างน้อยเดือนละ	1	 ครั้ง	 และมีการจัดการประชุม
เพื่อแก้ ไขปัญหาเร่งด่วน	เฉพาะในกรณีที่มีปัจจัยอื่นที่สำาคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจปกติของบริษัท	นอกจากนี้ยังจัดให้มี
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 ดำาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทุกหน่วยงาน
ภายในบริษัท	โดยมีวัตถุประสงค์
	 1)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร
	 2)	เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 3)	เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น	เพื่อดำาเนินการป้องกันได้ทันต่อเหตุการณ์
	 4)	เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี	 และพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่
กำาหนดไว้

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
	 นายวีระวัฒน์	 สกุลมีฤทธ์ิ	 ได้รับการแต่งตั้ง	 ให้เข้ามาดำารงตำาแหน่ง	 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 เมื่อวันที่ 
1	 กรกฎาคม	2556	 โดยที่คณะกรรมการตรวจสอบ	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ
ภายใน	 ในองค์กรที่มีธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ	 จึงมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังได้รับ
การฝึกอบรม	 ในหลักสูตรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ในตำาแหน่งดังกล่าว		จึงเห็นว่า	นายวีระวัฒน์	มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ		
	 ทั้งนี้	 	 การพิจารณาและอนุมัติ	 การแต่งตั้ง	 ถอดถอน	 โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	
จะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	(กรุณาดูรายละเอียดของ	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ด้านล่าง)

การบริหารจัดการความเสี่ยง

	 บริษัทฯ	 กำาหนดนโยบาย	 และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ฝ่ายบริหารนำาไปปฏิบัติ	 ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ
กำาหนดและออกแบบระบบงาน	 รวมทั้งการระบุปัจจัยเสี่ยง	 ซึ่งการวางแผนการดำาเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงาน	 โดยคำานึงถึงปัจจัยเสี่ยง
ด้วยนี้	ช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถออกแบบระบบที่มีจุดควบคุม	เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
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รายการระหว่างกัน

	 จากงบการเงินของบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีรายการระหว่างบริษัท	บริษัท
ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ดังต่อไปนี้

	 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท	บริษัทย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	สามารถสรุปได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Group	Lease	Holdings	Pte	Ltd.

GL	Finance	Plc.

Asia	Partnership	Fund	Pte.	Ltd.

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

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd.

Tennis	Federation	of	Cambodia

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)		โดยเริ่มนำามาจัดทำางบการเงิน	

		รวมในสิ้นไตรมาส	2/2556

กรรมการของบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/	กรรมการร่วมกัน

กรรมการของบริษัทฯ	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่/	กรรมการร่วมกัน

กรรมการร่วมกันกับ	GLF

กรรมการของ	GLF	เป็นเลขาธิการสมาคม
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ นโยบายราคา ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

มูลค่าของรายการ

 (พันบาท)

GL	Finance	Plc.

Group	Lease	

Holdings	Pte.	

Ltd.

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

   คณะกรรมการตรวจสอบ	 ได้สอบทานและพิจารณารายการแล้วเห็นว่า	 การให้กู้ยืมเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจใน 

ต่างประเทศ	 และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ	 ซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร	 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท	 ส่วนการให้เช่าซื้อเครื่องจักรนั้น	 เป็นไปเพื่อการสนับสนุนทางการศึกษา	 และอัตราดอกเบี้ยเช่าซ้ือ 

ที่คิดระหว่างกัน	 ก็เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ	 และรายการดังกล่าว	 มีประโยชน์ ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของบริษัทย่อย

ในต่างประเทศ

บริษัทฯ

บริษัทฯ

รายได้ดอกผล

เช่าซื้อ

เงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

ตามสัญญา

ตามที่

ประกาศจ่าย

อัตราร้อยละ	7

อัตราร้อยละ	7

อัตราร้อยละ	7

บ ริ ษั ท ไ ด้ ทำ า สั ญ ญ า ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ 

เครื่องจักรทางการเกษตรกับ	GL	 

Finance	Plc.	 เพื่อบริจาคเพื่อการ 

ศึกษา	 โดยอัตราดอกเบี้ยที่คิดระหว่าง

กันเป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตาม

เงื่อนไขตามการค้าปกติทั่วไป

บริษัทให้กู้ยืมกับ	 Group	 Lease	

Holdings	 Pte.	 Ltd.	 เป็นไปเพื่อ

สนับสนุนการขยายธุรกิจในต่างประเทศ	 

และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรา

ดอกเบ้ียปกติ	ซ่ึงบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร

บริษัทให้กู้ยืมกับ	 	GL	Finance	Plc.	

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ในต่างประเทศ	 และมีอัตราดอกเบี้ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียปกติซึ่ง

บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร

28

10,000

10,638

112

3,067

215

(121)

222

3,383

36,783

499,999

(336,283)

200,499

-

3,106

(39)

-

3,067

-

37,175

(392)

36,783

-

-

601

-

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

  และดอกเบี้ย

  ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

กำาไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ยอดคงค้างยกไป

		ปลายงวด

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

  และดอกเบี้ย

  ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงค้างยกไป

		ปลายงวด
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ นโยบายราคา ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

มูลค่าของรายการ

 (พันบาท)

GL	Finance	Plc.

GL	Finance	Plc.

Devenco	

Management	and	

Consulting	Co.,	Ltd.

Tennis	

Federation	of	

Cambodia

บริษัทฯ

Group	Lease	

Holdings	Pte.	Ltd.

Group	Lease	

Holdings	Pte.	Ltd.

Group	Lease	

Holdings	Pte.	Ltd.

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

  และดอกเบี้ย

  ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ขาดทุนจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ผลต่างจากการ	

		แปลงค่างบการเงิน

ยอดคงค้างยกไป		

		ปลายงวด

ดอกเบี้ยรับ

เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน

  และดอกเบี้ย

  ค้างรับ

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ผลต่างจากการ

		แปลงค่างบการเงิน

ยอดคงค้างยกไป

		ปลายงวด

อัตราร้อยละ			

6-9	ต่อปี

อัตราร้อยละ			

6-9	ต่อปี

อัตราร้อยละ			

6-9	ต่อปี

อัตราร้อยละ			

6-9	ต่อปี

บริษัทให้กู้ยืมกับ	GL	Finance	Plc.	

เป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ในต่างประเทศ	 และมีอัตราดอกเบี้ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ	 ซ่ึง

บริษัทกู้ยืมจากธนาคาร

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	

ให้กู้ยืมกับ		GL	Finance	Plc.	เป็นไป

เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่าง

ประเทศ	 และมีอัตราดอกเบ้ียใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	

ให้กู้ยืมกับ	Devenco	Management	

and	Consulting	Co.,	Ltd.	 เป็นไป

เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในต่าง

ประเทศ	 และมีอัตราดอกเบ้ียใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	

ให้กู้ยืมกับ	Tennis	Federation	of	

Cambodia	 เป็นไปเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

ธุรกิจในต่างประเทศ	 และมีอัตรา 

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย

ปกติ

103

1,459

1,985

-

52,312

-

(3,294)

2,323

51,341

81

-

3,708

(30)

143

3,821

57

193

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
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ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ลักษณะรายการ นโยบายราคา ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผล

มูลค่าของรายการ

 (พันบาท)

A.P.F.	Group	

Co.,	Ltd.

Group	Lease		

		Holdings	Pte.	Ltd.

เงินมัดจำา - เป็นเงินมัดจำ าที่ 	 Group	 Lease	

Holdings	Pte.	Ltd.	 ที่วางเป็นหลัก

ประกันกับ	A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.	

เพื่อช่วยในการเตรียมการกู้เงินกับ

สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง	ภายหลังวัน

สิ้นงวด	Group	Lease	Holdings	Pte.	

Ltd.	 ไม่ได้กู้เงินกับสถาบันการเงินแล้ว	

จึงได้รับเงินมัดจำาคืนทั้งจำานวน

65,627 -

ผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

รายละเอียดรายการระหว่างกันอื่นๆ ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการแล้วเห็นว่า	 ธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ในต่างประเทศ	 และมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยปกติ	 ซึ่งบริษัทกู้ยืมจากธนาคาร	 ซึ่งรายการดังกล่าวมีความจำาเป็นและก่อให้เกิด

ประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

งบการเงิน
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
	 ในระยะเวลา	3	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 ได้ ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบของบริษัท	
สามารถสรุปได้ดังนี้

งบการเงิน

ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่

ความเห็นของ

ผู้สอบบัญชี
บริษัท ผู้สอบบัญชี

ปี	2556

ปี	2555

ปี	2554

4521

4521

4521

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีเงื่อนไข

ไม่มีเงื่อนไข

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท		

		แอนด์	ยัง	จำากัด

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	

		แอนด์	ยัง	จำากัด

บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	

		แอนด์	ยัง	จำากัด

นางสาว	พิมพ์ ใจ	มานิตขจรกิจ

นางสาว	พิมพ์ ใจ	มานิตขจรกิจ

นางสาว	พิมพ์ ใจ	มานิตขจรกิจ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่า

	 เงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขาย

	 ผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนดชำาระ	  

	 ภายในหนึ่งปี

สินทรัพย์รอการขาย	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

	 ค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ย

	 ค้างรับจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

จำานวนเงิน

ปี 2556 ปี 2556ปี 2555 ปี 2555 ปี 2554

จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

320.55

2,208.37

21.15

23.37

55.16

133.13

2,761.73

14.36

1,493.37

18.63

-

20.54

125.92

1,672.82

86.16

2,145.49

21.15

-

203.88

123.57

2,580.25

10.89

1,493.37

18.62

-

39.85

125.92

1,688.66

187.96

676.42

15.42

-

-

54.47

934.27

5.83

40.18

0.38

0.43

1.00

2.42

50.24

0.41

43.11

0.54

-

0.59

3.64

48.29

1.58

39.22

0.39

-

3.73

2.25

47.17

0.31

43.16

0.54

-

1.15

3.64

48.80

8.09

29.12

0.66

-

-

2.36

40.23

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

(หน่วย:	ล้านบาท)
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สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขาย

	 ผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนดชำาระ

	 เกินกว่าหนึ่งปี	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

	 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนด

	 ชำาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

จำานวนเงิน

ปี 2556 ปี 2556ปี 2555 ปี 2555 ปี 2554

จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

0.31

-

-

2,323.23

70.88

105.07

43.68

60.98

130.63

2,734.78

5,496.51

13.55

4.32

1,808.59

49.44

10.10

28.91

24.47

1,939.38

0.31

34.14

-

1,637.94

55.83

-

-

20.97

41.80

1,790.99

3,463.81

50.00

14.42

887.95

30.53

12.68

23.99

17.34

1,036.91

0.31

330.82

110.70

2,275.92

61.02

-

-

60.98

50.47

2,890.22

5,470.47

13.55

3.22

1,808.59

45.48

9.21

22.56

21.78

1,924.39

0.31

-

18.69

1,637.94

55.82

-

-

20.97

37.70

1,771.43

3,460.09

50.00

14.42

887.95

30.22

12.68

23.64

17.17

1,036.08

0.31

-

-

1,239.33

56.30

-

-

55.31

37.04

1,388.29

2,322.56

-

3.30

694.95

46.02

7.27

6.44

21.56

779.54

0.01

-

-

42.27

1.29

1.91

0.79

1.11

2.38

49.76

100.00

0.25

0.08

32.90

0.90

0.18

0.53

0.44

35.28

0.01

0.99

-

47.29

1.61

-

-

0.61

1.20

51.71

100.00

1.44

0.42

25.63

0.88

0.38

0.69

0.50

29.94

0.01

6.05

2.02

41.60

1.12

-

-

1.11

0.92

52.83

100.00

0.25

0.06

33.06

0.83

0.17

0.41

0.40

35.18

0.01

-

0.54

47.34

1.61

-

-

0.61

1.09

51.20

100.00

1.45

0.42

25.66

0.87

0.37

0.67

0.50

29.94

0.01

-

-

53.36

2.42

-

-

2.38

1.60

59.77

100.00

-

0.14

29.92

1.98

0.31

0.28

0.93

33.56

(หน่วย:	ล้านบาท)
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หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วน

	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาว

	 พนักงาน

เงินประกันความเสียหายตาม

	 สัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว	

	 มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้น

	 เป็นเกณฑ์

ผลต่างจากการแปลงค่างบ

	 การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

กำาไรสะสม

	 จัดสรรแล้ว	สำารองตามกฎหมาย

	 ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

จำานวนเงิน

ปี 2556 ปี 2556ปี 2555 ปี 2555 ปี 2554

จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,288.93

4.16

2.30

0.66

1,296.05

3,235.43

512.35

933.68

1.00

0.54

2.22

23.80

72.09

715.40

2,261.08

5,496.51

834.01

2.77

2.31

-

839.09

1,876.00

344.86

414.92

19.64

2.22

0.86

(1.24)

57.04

749.51

1,587.81

3,463.81

1,288.93

4.16

2.30

-

1,295.39

3,219.78

512.35

933.68

1.00

0.54

2.22

-

72.09

728.81

2,250.69

5,470.47

834.01

2.77

2.31

-

839.09

1,875.17

344.86

414.92

19.64

2.22

0.86

-

57.04

745.37

1,584.92

3,460.09

189.37

1.74

2.43

-

193.54

973.08

311.61

293.66

149.50

2.01

-

-

43.15

549.55

1,349.48

2,322.56

23.45

0.08

0.04

0.01

23.58

58.86

9.32

16.99

0.02

0.01

0.04

0.43

1.31

13.02

41.14

100.00

24.08

0.08

0.06

-

24.22

54.16

9.96

11.98

0.57

0.06

0.02

(0.04)

1.65

21.64

45.84

100.00

23.56

0.08

0.04

-

23.68

58.86

9.37

17.07

0.02

0.01

0.04

-

1.32

13.31

41.14

100.00

24.10

0.08

0.07

-

24.25

54.19

9.97

11.99

0.57

0.06

0.02

-

1.65

21.55

45.81

100.00

8.15

0.08

0.11

-

8.34

41.90

13.42

12.64

6.44

0.09

-

-

1.86

23.65

58.10

100.00

(หน่วย:	ล้านบาท)
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รายได้

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

	 และบริหาร

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์

	 รอการขาย

รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

	 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสุทธิสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)

จำานวนเงิน

ปี 2556 ปี 2556ปี 2555 ปี 2555 ปี 2554

จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงิน จำานวนเงินร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,258.28

213.26

1,471.54

362.84

343.64

314.39

1,020.87

450.67

(145.71)

(64.65)

240.31

0.25

837.22

120.44

957.66

249.37

45.25

140.25

434.88

522.79

(63.00)

(102.40)

357.38

0.44

1,251.39

190.26

1,441.65

318.48

342.42

314.39

975.29

466.36

(145.71)

(62.80)

257.85

0.27

837.22

115.08

952.30

248.46

45.25

140.25

433.96

518.34

(63.00)

(102.09)

353.24

0.30

824.15

67.11

891.26

136.29

205.36

132.60

474.25

417.01

(74.66)

(127.28)

215.08

3.65

85.51

14.49

100.00

24.66

23.35

21.36

69.37

30.63

(9.90)

(4.40)

16.33

87.42

12.58

100.00

26.04

4.73

14.64

45.41

54.59

(6.58)

(10.69)

37.32

86.80

13.20

100.00

22.09

23.75

21.81

67.65

32.35

(10.11)

(4.36)

17.88

87.92

12.08

100.00

26.09

4.75

14.73

45.57

54.43

(6.62)

(10.72)

37.09

92.47

7.53

100.00

15.29

23.04

14.88

53.21

46.79

(8.38)

(14.28)

24.13

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญ

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำาไร 

อัตราดอกเบี้ยรับ	(%)

อัตราดอกเบี้ยจ่าย	(%)

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย	(%)

อัตรากำาไรสุทธิ	(%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์	(เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(เท่า)

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้	(เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ 

อัตราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม	(%)

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม	(%)

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่หยุดรับรู้รายได้

	 ต่อสินเชื่อรวม	(%)

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

32.84

		5.97

26.87

16.33

12.49

5.36

0.33

1.43

1.57

n/a

7.94

2.59

8.65

n/a

n/a

n/a

37.32

n/a

n/a

n/a

1.18

n/a

69.79

5.28

4.90

3.25

33.14

5.97

27.17

17.89

13.45

5.77

0.32

1.43

1.55

n/a

8.09

2.65

8.85

33.18

	4.74

28.44

37.09

24.08

12.22

0.33

1.18

1.90

69.79

5.28

4.90

3.25

38.10

	6.29

31.81

24.13

18.23

8.66

0.36

0.72

1.82

68.85

13.20

6.45

5.76

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

	 ปี	2555	เป็นปีแรกที่เริ่มมีการเข้าซื้อบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.	และจัดทำางบการเงินรวม	และในไตรมาสที่	3	
ปี	2556	 เป็นไตรมาสแรกที่รวมเอาผลประกอบการของบริษัท	GL	Finance	Plc.	 (บริษัทย่อยในประเทศกัมพูชา)	 เข้ามาในงบกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของงบการเงินรวม	 ดังนั้น	 ผลการดำาเนินงานในปี	2556	 ปี	2555	 และปี	2554	 จึงอาจมีความแตกต่างโดยผลของ
ปัจจัยดังกล่าว	นอกเหนือจากผลจากการดำาเนินงานปกติ	

ภาพรวมผลการดำาเนินงาน
	 บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และบางพื้นที่ ในต่างจังหวัด 
ซ่ึงรายได้หลักมาจากการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ภาพรวมธุรกิจจึงได้รับอิทธิพลจากอุตสาหกรรมการผลิตและจำาหน่ายรถ
จักรยานยนต์	 โดยจำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี	2556	มีจำานวน	466,264	คัน	 โดย
เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.44	จากปี	2555	ซึ่งมีจำานวน	464,230	คัน	โดยภาพรวมของตลาดรถจักรยานยนต์ ในปี	2556	มีแนวโน้มทรงตัวจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ยังชะลอตัวและสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ	 ส่วนในปี	2555	 จำานวนรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	มีจำานวน	464,230	คัน	โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ	18.77	จากปี	2554	ซึ่งมีจำานวน	390,862	คัน	จากการฟื้น
ตัวหลังอุทกภัยในไตรมาส	4/2554	 และนโยบายต่างๆ	 ของภาครัฐซึ่งกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน	 ตั้งแต่ปี	2557	-	2559	 และ
บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจภายในระยะเวลา	3	 ปี	 โดยการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขต
กรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	รวมทั้งในภูมิภาคอาเซียน

	 อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งมีแนวโน้มทรงตัวจากสภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัว	 แต่
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา	 พบว่าบริษัทยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
ไตรมาส	2	ปี	2555	 โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเท่ากับ	4,421.41	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	
2555	ซึ่งลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิเท่ากับ	3,131.31	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	41.20	นอกจากนี้	บริษัทยังมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น	
โดยในปี	2556	บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ	1,441.65	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2555		ซึ่งรายได้รวมเท่ากับ	952.30	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	51.39	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	บริษัทมีลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อสุทธิ	3,131.31	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2554	ซึ่งลูกหนี้สินเชื่อเช่า
ซื้อสุทธิเท่ากับ	1,915.75	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	63.45	บริษัทยังมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น	โดยในปี	2555	บริษัทมีรายได้รวม
เท่ากับ	952.30	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	ซึ่งรายได้รวมเท่ากับ	891.26	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	6.85

รายได้
งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

รวม

ปี 2556

รายได้ของบริษัท

ปี 2555 ปี 2554

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละของรายได้รวม ร้อยละของรายได้รวม ร้อยละของรายได้รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,251.39

190.26

1,441.65

837.22

115.08

952.30

824.15

67.11

891.26

86.80

13.20

100.00

87.92

12.08

100.00

92.47

7.53

100.00

	 จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทประมาณร้อยละ	87	 เป็นรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	 โดยในปี	2556	 รายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	
1,251.39	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	86.80	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	837.22	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ	49.47	จากการเติบโตของลูกหนี้เช่าซื้อ	เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้พบว่าสัดส่วนรายได้ดอกผลเช่าซื้อลดลงจาก	87.92	
ในปี	2555	เป็น	86.80	ในปี	2556	ซึ่งเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อย
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รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

รวม

ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละของรายได้รวม
รายได้ของบริษัท

ร้อยละของรายได้รวม

งบการเงินรวม

1,258.28

213.26

1,471.54

837.22

120.44

957.66

85.51

14.49

100.00

87.42

12.58

100.00

งบการเงินรวม

	 โครงสร้างรายได้ของงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	 โดยสำาหรับปี	2556	 รายได้ดอกผลเช่าซื้อเท่ากับ	
1,258.28	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	85.51	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซื้อ	837.22	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ	50.29	 จากการเติบโตของลูกหนี้เช่าซื้อ	 เม่ือพิจารณาโครงสร้างรายได้พบว่าโครงสร้างรายได้ดอกผลเช่าซื้อลดลงจาก	
87.42	 ในปี	2555	 เป็น	85.51	 ในปี	2556	 ซึ่งเป็นการลดลงเพียงเล็กน้อย	 อย่างไรก็ตาม	 รายได้ ในปี	2556	 เป็นการรวมงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	 งบบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.	 และบริษัท	GL	Finance	Plc.	 ส่วนในปี	2555	 เป็นการรวมงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	และงบบริษัท	Group	Lease	Holdings	Pte.,	Ltd.

ค่าใช้จ่าย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

	 รอการขาย

รวม

ปี 2556
ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ปี 2555 ปี 2554

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาทร้อยละของรายได้รวม ร้อยละของรายได้รวม ร้อยละของรายได้รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

318.48

342.43

314.38

975.29

248.46

45.25

140.25

433.96

136.29

205.36

132.60

474.25

22.09

23.75

21.81

67.65

26.09

4.75

14.73

45.57

15.29

23.04

14.88

53.21

	 ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	ประกอบด้วย	3	ส่วนหลักได้แก่	ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	

	 สำาหรับปี	2556	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 เท่ากับ	975.29	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	
2555	ซึ่งมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 เท่ากับ	433.96	ล้านบาท	 โดยเพิ่มขึ้น	541.33	ล้านบาท	หรือ

	 สำาหรับปี	2555	รายได้ดอกผลเช่าซื้อ	837.22	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	87.92	ของรายได้รวม)	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	ซึ่งรายได้
ดอกผลเช่าซื้อ	เท่ากับ	824.15	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	1.59	จากการเติบโตของลูกหนี้เช่าซื้อของปี	2555	

	 รายได้อื่นๆ	ส่วนใหญ่มาจากรายได้เบี้ยปรับผิดนัดชำาระค่างวด	รายได้หนี้สูญรับคืน	รายได้จากงานทะเบียน	และเงินปันผลรับ	
สำาหรับปี	2556	บริษัทมีรายได้อื่น	เท่ากับ	190.26	ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี	2555	ซึ่งรายได้อื่น	เท่ากับ	115.08	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้นคิด
เป็นร้อยละ	65.33	โดยรายได้อื่น	นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญตั้งแต่ปี	2554	ส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการติดตามลูก
หนี้	และการปรับปรุงกลยุทธ์ ในการติดตามหนี้ซึ่งได้ตัดจำาหน่ายไปแล้ว	

	 สำาหรับปี	2555	บริษัทมีรายได้อื่นๆ	เท่ากับ	115.08	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	ซึ่งมีรายได้อื่นๆ	เท่ากับ	67.11	ล้านบาท	
โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	71.48
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คิดเป็นร้อยละ	124.74	การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 สำาหรับปี	2556	 เพิ่มขึ้นในทิศทาง
เดียวกับรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี	2555	ทั้งนี้หากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจาก

	 •	ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ซึ่งประกอบด้วย	หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด	เมื่อเทียบกับ
ปี	2555	 โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	656.69	 ซึ่งเกิดจากปริมาณลูกหนี้ค้างชำาระมีจำานวนเพิ่มขึ้นตามวัฏจักรของการขยายสินเช่ืออย่าง
ต่อเนื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา	ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี	2555	ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	มีปริมาณที่ค่อนข้างต่ำามาก	เนื่องจากยัง
เป็นช่วงเวลาของการฟื้นตัวหลังจากเหตุการณ์อุทกภัยปลายปี	2554	 และผลจากการปรับเกณฑ์การตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญเมื่อสิ้นปี	
2555	 ขณะที่ ในปี	2556	 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมชะลอตัว	 จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	 ซึ่งส่งผลกระทบชัดเจนตั้งแต่
ไตรมาสที่	3	ของปี	2556		

	 •	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินจาก 
การประมูลขายทอดตลาด	เพิ่มขึ้นร้อยละ	124.16	เมื่อเทียบกับปี	2555	จากปริมาณสินทรัพย์รอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสินเชื่อ	
และราคาตลาดของทรัพย์สินรอการขายต่ำาลงจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ	 โดยขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน
รอการขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้รวม	 จากการขยายตัวของการปล่อยสินเช่ืออย่างต่อเนื่องและเม่ือพิจารณา
อัตราส่วนขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายต่อลูกหนี้เช่าซื้อและผ่อนชำาระ	 พบว่าสำาหรับปี	2556	 เท่ากับร้อยละ	6.54	 เพิ่ม
ขึ้นจากปี	2555	ซึ่งมีอัตรา1ส่วนเท่ากับร้อยละ	4.24	และสำาหรับอัตราส่วนของจำานวนทรัพย์สินรอการขายที่ขายได้	ต่อทรัพย์สินยึดคืน
รอการขาย		ในแต่ละรอบบัญชีพบว่าอัตราส่วนยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ	93-95	โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราส่วนการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดต่อรถยึดที่รอการขาย

หน่วย: คัน ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ทรัพย์สินยกมาต้นงวด

ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ทรัพย์สินยึดคืนรอการขาย

ทรัพย์สินที่ขายได้

ทรัพย์สินปลายงวด

อัตราส่วนการจำาหน่ายสินทรัพย์ที่ยึดต่อรถยึดที่รอการขาย	

835

16,152

16,987

15,998

989

94%

626

10,894

11,520

10,685

835

93%

698

11,344

12,042

11,416

626

95%

	 •	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.18	 เมื่อเทียบกับปี	2555	 เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง	โดยรายได้รวมของปี	2556	เพิ่มขึ้นจากปี	2555	ร้อยละ	51.39	ซึ่งเมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ต่อรายได้รวมลดลงเหลือร้อยละ	22.09	ในปี	2556	จากร้อยละ	26.09	ในปี	2555

	 สำาหรับปี	2555		บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	433.96	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	
45.57	ของรายได้รวม)	ลดลงจากปี	2554	ซึ่งค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	474.25	ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ	8.50	การลดลงของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	2555	มีสาเหตุหลักดังนี้	

	 •	ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ซึ่งประกอบด้วย	หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มขึ้นระหว่างงวด	เมื่อเทียบกับ
ปี	2554	 ลดลงคิดเป็นร้อยละ	77.96	 ซึ่งการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญลดลงมากจากการฟื้นตัวจากอุทกภัยในไตรมาส	4/2554	 สัดส่วน
ของลูกหนี้ ใหม่ที่เพิ่มจำานวนมากขึ้น	 และประสิทธิภาพการติดตามการชำาระหนี้ยังอยู่ ในเกณฑ์ดี	 นอกจากนั้นยังรวมถึงผลจากการที่
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกี่ยวกับอัตราร้อยละของการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน	ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแบบทันทีในไตรมาส	4	ปี	2555	

	 •	 ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย	 ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหักด้วยมูลค่าทรัพย์สินจากการ
ประมูลขายทอดตลาด	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	5.77	 เมื่อเทียบกับปี	2554	 โดยเมื่อพิจารณาอัตราส่วนการขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอ
การขายต่อลูกหนี้เช่าซื้อและผ่อนชำาระ	พบว่าสำาหรับปี	2555	เท่ากับร้อยละ	4.24	ลดลงจาก	ปี	2554	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	6.01	



56 รายงานประจำาปี 2556

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน

	 รอการขาย

รวม

ปี 2556 ปี 2555

ล้านบาท ล้านบาทร้อยละของรายได้รวม

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ร้อยละของรายได้รวม

งบการเงินรวม

362.84

343.64

314.39

1,020.87

249.37

45.25

140.25

434.88

24.66

23.35

21.36

69.37

26.04

4.73

14.64

45.41

งบการเงินรวม

	 สำาหรับปี	2556	 ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ	 โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	1,020.87	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	2555	 ซึ่งมี 
ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 เท่ากับ	434.88	 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	134.75	 การเพิ่มขึ้น
ของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปี	2556	 เป็นการเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกับรายได้รวมที่เพิ่มข้ึน
เมื่อเทียบกับปี	2555	 โดยในงบการเงินรวมค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่าง
ประเทศ	และรวมถึงการตัดจำาหน่ายมูลค่าสิทธิ	(Exclusivity	Right)	ตามอายุสัญญา

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
	 สำาหรับปี	2556	(งบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม)	บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	145.71	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น
จากปี	2555	 ซ่ึงค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	63.00	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	131.27	 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้นเป็น	3,098	ล้านบาทในปี	2556	จาก	1,722	ล้านบาทในปี	2555	จากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ 
ที่เพิ่มขึ้น	 และต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	5.97	 เพิ่มขึ้นจากปี	2555	 ซึ่งต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	4.74	

	 ในปี	2555	(งบการเงินเฉพาะกิจการ)	 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากับ	63	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2554	 ซึ่งค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเท่ากับ	74.66	 ล้านบาท	 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	15.61	 โดยแม้ว่าเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจะเพ่ิมขึ้นเป็น	
1,722	ล้านบาทในปี	2555	จาก	884	ล้านบาทในปี	2554	เนื่องจากการขยายสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	แต่
เนื่องจากต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	4.74	 ลดลงจากปี	2554	 ซึ่งต้นทุนการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเฉลี่ย
เท่ากับร้อยละ	6.29	จึงทำาให้ดอกเบี้ยจ่ายรวมลดลง

กำาไรสุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	2556	 บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	466.36	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2555	
คิดเป็นร้อยละ	10.03	 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 และขาดทุน
จากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	 โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ	124.74	 แต่มีรายได้รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ	51.39	 เห็นได้ว่า 
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่สูงกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น	 และเมื่อหักต้นทุนทางการเงินแล้วบริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	320.65	
ล้านบาท	ซึ่งลดลงจากปี	2555	ซึ่งกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ	455.34	ล้านบาท	โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ	29.58

	 •	 ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึ้นในปี	2555	 เมื่อเทียบกับปี	2554	 เนื่องจากการขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง	 ขณะที่รายได้รวมในปี	2555	 เพิ่มขึ้นจากปี	2554	 เพียงเล็กน้อย	 เมื่อพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริการและ
บริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	15.29	ในปี	2554	เป็นร้อยละ	26.09	ในปี	2555
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	 เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว	 บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี	2556	 เท่ากับ	257.85	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2555	 ซึ่งกำาไรสุทธิ
เท่ากับ	353.24	ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	27.00	ทั้งนี้	ในปี	2556	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ร้อยละ	20	

	 ในปี	2555	บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้เท่ากับ	518.34	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	คิดเป็นร้อยละ	
24.30	ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	ทั้งนี้	รวมถึงผลจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีเกี่ยวกับอัตราร้อยละของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน	 ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแบบทันทีในไตรมาส	4	เป็นผลทำาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจำานวน	35.9	ล้านบาท	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สำาหรับปีปัจจุบันลดลง	7.2	 ล้านบาท	 และกำาไรของปีปัจจุบันเพิ่มขึ้นสุทธิ	28.7	 ล้านบาท	 และเมื่อหักต้นทุนทางการเงินแล้วบริษัทมี
กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	455.34	 ล้านบาท	 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี	2554	 ซ่ึงกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ	342.36	 ล้านบาท	โดยเพ่ิมข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ	33.00.

	 เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว	บริษัทมีกำาไรสุทธิในปี	2555	เท่ากับ	353.24	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2554	ซึ่งกำาไรสุทธิเท่ากับ	
215.08	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	64.24	 ทั้งนี้	 ในปี	2555	 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ถูกปรับลดเหลือร้อยละ	23	 จาก 
ร้อยละ	30	ในปี	2554	ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	30	เป็นร้อยละ	23	ในปี	2555	และ
ร้อยละ	20	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	2556	 บริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ	450.67	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2555	
คิดเป็นร้อยละ	13.80	 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	 และขาดทุน
จากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	 โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นร้อยละ	134.75	 แต่มีรายได้รวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ	53.66	 เห็นได้ว่า 
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนท่ีสูงกว่ารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน	 และเม่ือหักต้นทุนทางการเงินแล้วบริษัทมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	304.96	 ล้านบาท	 
ซึ่งลดลงจากปี	2555	ซึ่งมีกำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ	459.79	ล้านบาท	โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ	33.67

	 เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว	 บริษัทมีกำาไรสุทธิสำาหรับปี	2556	 เท่ากับ	240.31	 ล้านบาท	 ลดลงจากปี	2555	 ซึ่งกำาไรสุทธิ
เท่ากับ	357.38	ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	32.76	ทั้งนี้	ในปี	2556	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ร้อยละ	20

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร

		อัตราดอกเบี้ยรับ

		อัตราดอกเบี้ยจ่าย

		ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย

		อัตรากำาไรสุทธิ

32.84

		5.97

26.87

16.33

33.14

		5.97

27.17

17.89

33.18

		4.74

28.44

37.09

38.10

		6.29

31.81

24.13

n/a

n/a

n/a

37.32

ปี 2556Effective Interest Rate ปี 2555 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	ร้อยละ)

กำาไรสุทธิต่อหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	2556	บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษีจำานวน	257.85	ล้านบาท	มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน	
1,024.71	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้นคิดเป็น	0.27	บาทต่อหุ้น	(จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยเท่ากับ	953.58	ล้านหุ้น)	
โดยมีกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ	37.21	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2555	(หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ	5.00	บาทเป็น
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)
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	 สำาหรับปี	2555	 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำานวน	353.24	 ล้านบาท	 มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วเต็ม
จำานวน	68.97	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	5.00	บาท	กำาไรต่อหุ้นคิดเป็น	5.13	บาทต่อหุ้น	(จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียเท่ากับ	 	68.91	 ล้านหุ้น)	 
เพิ่มขึ้นร้อยละ	40.54	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2554

งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	2556	 บริษัทมีกำาไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำานวน	240.31	 ล้านบาท	 มีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้วเต็มจำานวน	
1,024.71	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	กำาไรต่อหุ้นคิดเป็น	0.25	บาทต่อหุ้น	(จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยเท่ากับ	953.58	ล้านหุ้น)	
โดยมีกำาไรต่อหุ้นลดลงร้อยละ	43.18	เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี	2555	ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	(หลังการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญจากมูลค่าหุ้นละ	5.00	บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	5,470.47	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม	3,460.09	
ล้านบาท	 เป็นจำานวน	2,010.38	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	58.10	 โดยมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเป็น
สินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	4,421.41	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	80.82	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	ซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระสุทธิเท่ากับ	3,131.31	ล้านบาท	เป็นจำานวน	1,290.17	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	41.20

	 ณ	สิ้นปี	2555	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	3,460.09	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2554	 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม	2,322.56	
ล้านบาท	 เป็นจำานวน	1,137.53	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	48.98	 โดยมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเป็น
สินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	3,131.31	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	90.50	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2554	ซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระสุทธิเท่ากับ	1,915.75	ล้านบาท	เป็นจำานวน	1,215.56	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	63.45

งบการเงินรวม
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีสินทรัพย์รวม	 เป็นจำานวน	5,496.51	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม	3,463.81	
ล้านบาท	 เป็นจำานวน	2,032.70	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	58.68	 โดยมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเป็น
สินทรัพย์หลักเป็นจำานวน	4,531.60	ล้านบาท	(คิดเป็นร้อยละ	82.45	ของสินทรัพย์รวม)	เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	ซึ่งมีลูกหนี้ตามสัญญา
เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระสุทธิเท่ากับ	3,131.31	ล้านบาท	เป็นจำานวน	1,400.29	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	44.72	และบริษัท
มีสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนและค่าความนิยมเป็นจำานวน	148.75	 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากส้ินปี	2555	 ทั้งจำานวนจากการที่	Group	Lease	
Holdings	Pte.	Ltd.	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัททำาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	GL	Finance	Plc.	ในปี	2556
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คุณภาพลูกหนี้และการตั้งสำารองหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
	 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระซึ่งเป็นลูกหนี้ของการดำาเนินธุรกิจหลักของบริษัท	 ณ	 วันที่	
31	ธันวาคม	2556	2555	และ	2554	ดังต่อไปนี้

	 ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ	1	งวด

ค้างชำาระ	2-3	งวด

ค้างชำาระ	4-6	งวด

ค้างชำาระ	7-9	งวด

ค้างชำาระ	10-12	งวด

ค้างชำาระมากกว่า	12	งวด

รวม

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ	1	งวด

ค้างชำาระ	2-3	งวด

ค้างชำาระ	4-6	งวด

ค้างชำาระ	7-9	งวด

ค้างชำาระ	10-12	งวด

ค้างชำาระมากกว่า	12	งวด

รวม

ลูกหนี้ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

ค้างชำาระ	1	งวด

ค้างชำาระ	2-3	งวด

ค้างชำาระ	4-6	งวด

ค้างชำาระ	7-9	งวด

ค้างชำาระ	10-12	งวด

ค้างชำาระมากกว่า	12	งวด

รวม

3,746.06

298.63

295.33

207.39

142.98

97.59

22.71

4,810.69

2,736.06

189.36

200.12

119.09

37.95

10.58

12.69

3,305.85

	1,438.97	

	236.70	

	258.69	

	164.45	

	66.22	

	21.00	

	21.01	

	2,207.05	

77.87

6.21

6.14

4.31

2.97

2.03

0.47

100.00

82.76

5.73

6.05

3.60

1.15

0.32

0.39

100.00

65.20

10.72

11.72

7.45

3.00

0.95

0.96

100.00

36.44

29.23

57.97

81.61

84.55

77.11

22.38

389.29

26.04

18.55

39.40

47.11

22.62

8.44

12.39

174.54

	14.05	  

2.33	

	5.10	

162.71	 

65.64	

	20.88	  

20.59		

291.30	

1.00

10.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

8.09

1.00

10.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

5.28

	1.00	

1.00

	2.00	

100.00	 

100.00	

100.00

100.00

13.20

อายุของลูกหนี้ค้างชำาระ

อายุของลูกหนี้ค้างชำาระ

อายุของลูกหนี้ค้างชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(ล้านบาท)

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละของค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับหลังหักดอกผล 

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มและ

เงินประกันความเสียหาย (ล้านบาท) 

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับหลังหักดอกผล 

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มและ

เงินประกันความเสียหาย (ล้านบาท)

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับหลังหักดอกผล 

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระภาษีมูลค่าเพิ่มและ

เงินประกันความเสียหาย (ล้านบาท)

	 ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

	 ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2554
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ความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 ในไตรมาส	4	 ปี	2555	 บริษัทได้เปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเก่ียวกับอัตราร้อยละของการต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแบบทันที	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน	 เป็นผลทำาให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลดลงจำานวน	35.9	ล้านบาท	สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำาหรับปี	2555	ลดลง	7.2	ล้านบาท	และกำาไรของปี	2555	เพิ่มขึ้นสุทธิ	
28.7	ล้านบาท

อายุของลูกหนี้ค้างชำาระ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	สิ้นปี	2556	และ	ณ	สิ้นปี	2555	สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	 ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ค้าง
ชำาระ	ลดลงจากร้อยละ	82.76	เป็นร้อยละ	77.87	หน้ีค้างชำาระ	1	งวด	เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ	5.73	เป็นร้อยละ	6.21	หน้ีท่ีค้างชำาระ	2	-	3	งวด	 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	6.05	เป็นร้อยละ	6.14	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	-	6	งวด	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	3.60	เป็นร้อยละ	4.31	หนี้ที่ค้างชำาระตั้ง
แต่	7	-	9	งวด	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	1.15	เป็น	ร้อยละ	2.97	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	-	12	งวด	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.32	เป็นร้อยละ	
2.03	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	12	งวด	ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	0.39	เป็นร้อยละ	0.47

	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	 สิ้นปี	2555	 และ	2554	 สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	 ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังไม่ค้างชำาระ	 เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ	65.20	เป็นร้อยละ	82.76	หน้ีค้างชำาระ	1	งวด	ลดลงจากร้อยละ	10.72	เป็นร้อยละ	5.73		หน้ีท่ีค้างชำาระ	2	-	3	งวด	เพ่ิมข้ึน 
จากร้อยละ	11.72	เป็นร้อยละ	6.05		หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	-	6	งวด	ลดลงจากร้อยละ	7.45	เป็นร้อยละ	3.60	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	 
7	-	9	งวด	ลดลงจากร้อยละ	3	เป็นร้อยละ	1.15	หนี้ที่ค้างชำาระตั้งแต่	10	-	12	งวด	ลดลงจากร้อยละ	0.95	เป็นร้อยละ	0.32	หนี้ที่ค้าง
ชำาระตั้งแต่	12	งวด	ขึ้นไปลดลงจากร้อยละ	0.96	เป็น	ร้อยละ	0.39

งบการเงินรวม
	 เมื่อเปรียบเทียบ	ณ	 สิ้นปี	2556	 และ	2555	 สัดส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	 ตามช่วงอายุลูกหนี้ไม่แตกต่างจาก 
งบการเงินเฉพาะกิจการอย่างมีสาระสำาคัญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	 สิ้นปี	2556	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	389.29	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	174.54	 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	
123.04	ซึ่งมีการตั้งสำารองเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น	 โดยเฉพาะกลุ่มค้างชำาระ	7	-	9	เดือน	ซึ่งตั้งสำารองร้อยละ	60	มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เท่ากับ	84.55	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก	22.62	ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	273.85	และ	10	-	12	เดือน	ซึ่งตั้งสำารอง 
ร้อยละ	80	มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	77.11	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	8.44	 ล้านบาท	ณ	สิ้นปี	2555	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	813.49	
และมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเท่ากับร้อยละ	8.09	 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	5.28	ณ	สิ้นปี	2555	
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ค้างชำาระมีจำานวนเพิ่มขึ้น	 ตามวัฏจักรของการขยายสินเชื่อ
อย่างต่อเน่ืองในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา	 รวมทั้งในปี	2556	 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมชะลอตัวจากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	
โดยเม่ือเปรียบเทียบกับสิ้นปี	2555	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีปริมาณที่ค่อนข้างต่ำาเนื่องจากยังเป็นช่วงของการฟื้นตัวจากเหตุการณ์
อุทกภัยปลายปี	2554	

	 ณ	สิ้นปี	2555	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	174.54	ล้านบาท	ลดลงจาก	291.30	ล้านบาท	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	40.08	
โดยกลุ่มที่ค้างชำาระตั้งแต่	4	 งวดขึ้นไป	 มีปริมาณการตั้งสำารองลดลงทุกระดับชั้น	 และกลุ่มที่ค้างชำาระไม่เกิน	3	 งวด	 มีการตั้งสำารอง
เพิ่มขึ้น	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมสัดส่วนลูกหนี้ ใหม่	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ค้างชำาระหรือยังค้างชำาระเพียงไม่กี่งวด	 นอกจากนี้ 
การปรับเกณฑ์การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญในปี	2555	 ก็มีผลกระทบทำาให้ปริมาณการตั้งสำารองลดลงประมาณ	35.9	 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์การตั้งสำารองเดิม
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งบการเงินรวม
	 ณ	 สิ้นปี	2556	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ	390.69	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจาก	174.54	 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	
123.84	ซึ่งมีการตั้งสำารองเพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น	และมีสัดส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อยอดลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระเท่ากับร้อยละ	
7.94	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	5.28	ณ	สิ้นปี	2555	โดยมีสาเหตุของการเพิ่มขึ้นเหมือนกับงบการเงินเฉพาะกิจการ	

หนี้สิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำานวน	3,219.78	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	 ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	1,875.17	
ล้านบาท	 เป็นจำานวน	1,344.61	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	71.71	 ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	
เนื่องจากมีการขยายธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ต้ังแต่ไตรมาส	2	 ของปี	2555	 จนถึง	 ณ	 สิ้นปี	
2556	ทำาให้มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาวอย่างต่อเนื่อง	

	 ณ	 ส้ินปี	2555	 บริษัทมีหน้ีสินรวมเป็นจำานวน	1,875.17	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี	2554	 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากับ	973.08	 ล้านบาท	 
เป็นจำานวน	902.09	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	92.70	 เนื่องจากมีการขยายธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่อง	ตั้งแต่ไตรมาส	2	จนตลอดทั้งปี	ทำาให้มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาวอย่างต่อเนื่อง	

งบการเงินรวม
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีหนี้สินรวมเป็นจำานวน	3,235.43	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี	2555	 ซึ่งมีหนี้สินรวมเท่ากับ	1,876.00	
ล้านบาท	 เป็นจำานวน	1,359.43	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	72.46	 ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่คือเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	
เนื่องจากมีการขยายธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง	 ต้ังแต่ไตรมาส	2	 ของปี	2555	 จนถึง	 ณ	 สิ้นปี	
2556	ทำาให้มีการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาวอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ณ	 สิ้นปี	2556	 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	2,250.69	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้วเท่ากับ	512.35	 ล้านบาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	933.68	ล้านบาท	ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	0.54	ล้านบาท	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	1.00	ล้านบาท	(จากการใช้
สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ	GL-W2	ครั้งที่	5	ณ.วันที่	27	ธันวาคม	2556	ทั้งนี้	บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ
แสดงสิทธิดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนชำาระแล้ว	 เมื่อวันที่	3	 มกราคม	2557)	 ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2.22	
ล้านบาท	 และกำาไรสะสม	800.90	 ล้านบาท	 โดยรวมแล้วส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี	2555	 เป็นจำานวน	665.77	 ล้านบาท	 หรือ 
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	42.01	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	613.93	 ล้านบาท	และออกหุ้นปันผล	72.32	 ล้านบาท	 
โดยทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	167.49	ล้านบาท	และทำาให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	518.76	ล้านบาท	นอกจากนั้นยัง
เป็นผลมาจากกำาไรสะสมที่ลดลง	1.51	ล้านบาท	จากกำาไรสุทธิ	257.86	ล้านบาท	หักออกด้วยเงินปันผลจ่ายและออกหุ้นปันผล	จำานวน
รวมทั้งสิ้น	259.37	ล้านบาท

	 ณ	 สิ้นปี	2555	 ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	1,584.92	 ล้านบาท	 ประกอบด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้วเท่ากับ	344.86	 ล้านบาท	 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	414.92	 ล้านบาท	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ	2.22	 ล้านบาท	 เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	19.64	 ล้านบาท	(จากการใช้ 
สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ	GL-W2	ครั้งแรก	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2555)	ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	0.86	ล้านบาท	และ
กำาไรสะสม	802.41	ล้านบาท	 โดยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี	2554	 เป็นจำานวน	235.44	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	
17.45	 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	152.51	 ล้านบาท	 โดยทำาให้ทุนที่ออกและชำาระแล้วเพ่ิมข้ึน	33.26	
ล้านบาท	 และทำาให้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	119.25	 ล้านบาท	 นอกจากนั้นยังเป็นผลมาจากกำาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกำาไรสุทธิ	
353.24	 ล้านบาท	 หักออกด้วยเงินปันผลจ่ายสำาหรับผลประกอบการในปี	2554	 และเงินปันผลระหว่างกาลของผลการดำาเนินงานใน
ครึ่งปีแรกของปี	2555	จำานวนรวมทั้งสิ้น	143.53	ล้านบาท
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งบการเงินรวม
	 ณ	สิ้นปี	2556	ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ	2,261.08	ล้านบาท	ประกอบด้วยทุนที่ออกและชำาระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น	และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	
และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	23.80	ล้านบาท	ตั้งไตรมาสที่	3	ปี	2556		Group	Lease	Holding	
Pte.	Ltd.	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท	 ทำาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	GL	Finance	Plc.	 ทำาให้มีกำาไรสะสมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	
และมีการตัดจำาหน่ายมูลค่าสิทธิตามอายุสัญญา	 โดยรวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากปี	2555	 เป็นจำานวน	673.27	 ล้านบาท	 หรือเพ่ิมข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ	42.40

สภาพคล่อง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 สำาหรับปี	2556	 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 เพ่ิมข้ึนสุทธิ	75.27	 ล้านบาท	 ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า 
เงินสดปลายปีมีจำานวน	86.16	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	1,086.88	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	1,126.61	 ล้านบาท	 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น	1,632.52	 ล้านบาท	 และ
สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	325.91	ล้านบาท	

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	583.52	 ล้านบาท	 โดยใช้ ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวร	14.22	 ล้านบาท	 ชำาระค่าหุ้น
เพิ่มทุนในบริษัทย่อย	92.01	ล้านบาท	เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	489.36	ล้านบาท	เป็นดอกเบี้ยรับ	2.18	ล้านบาท	
และเงินปันผลรับ	10.00	ล้านบาท	

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	1,745.67	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	2,837.0	 ล้านบาท	 ชำาระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว	1,461.44	ล้านบาท	ชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	36.45	ล้านบาท	มีเงินสดรับจากการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	592.61	ล้านบาท	และยังมีการจ่ายเงินปันผล	187.05	ล้านบาท		

	 สำาหรับปี	2555	 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี	2555	 ลดลงสุทธิ	177.06	 ล้านบาท	 ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจำานวน	10.89	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	880.95	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	718.97	 ล้านบาท	 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น	1,260.81	 ล้านบาท	 และ 
สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	148.37	ล้านบาท		

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	65.09	ล้านบาท	โดยใช้ ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวร	8	ล้านบาท	ชำาระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ในบริษัทย่อย	18.44	ล้านบาท	และเป็นดอกเบี้ยรับ	1.72	ล้านบาท	

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	768.97	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	1,830	 ล้านบาท	 ชำาระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาว	992.36	ล้านบาท	เงินกู้ยืมระยะสั้นตลอดจนเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	50	ล้านบาท	มีเงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	3.01	ล้านบาท	และเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	19.58	ล้านบาท	นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินปันผล	143.53	
ล้านบาท	
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งบการเงินรวม
	 สำาหรับปี	2556	บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสำาหรับปี	2556	เพิ่มขึ้นสุทธิ	306.18	ล้านบาท	ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจำานวน	320.55	ล้านบาท		ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	1,243.39	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	1,140.97	 ล้านบาท	 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น	1,728.36	 ล้านบาท	 และ
สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	325.91	ล้านบาท		

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	214.33	 ล้านบาท	 โดยใช้ ไปในการซ้ือสินทรัพย์ถาวร	21.15	 ล้านบาท	 เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	111.42	 ล้านบาท	 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นก่อนวันซ้ือเงินลงทุนในบริษัทย่อย	65.37	 ล้านบาท	 และ
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น	23.13	ล้านบาท	

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	1,745.67	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	2,837.0	 ล้านบาท	 ชำาระคืน 
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,461.44	ล้านบาท	ชำาระคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	36.45	ล้านบาท	มีเงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อ
หุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	592.61	ล้านบาท	และยังมีการจ่ายเงินปันผล	187.05	ล้านบาท	

	 สำาหรับปี	2555	 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในปี	2555	 ลดลงสุทธิ	173.60	 ล้านบาท	 ส่งผลให้เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจำานวน	14.36	ล้านบาท	ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ ไปในกิจกรรมต่างๆ	ดังนี้

	 เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	885.61	 ล้านบาท	 โดยเป็นกำาไรสุทธิจากกิจกรรมดำาเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินจำานวน	717.85	 ล้านบาท	 และมีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น	1,260.81	 ล้านบาท	 และ 
สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น	148.37	ล้านบาท		

	 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำานวน	55.72	ล้านบาท	โดยใช้ ไปในการซื้อสินทรัพย์ถาวร	8	ล้านบาท	จ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
ในบริษัทย่อย	34.14	ล้านบาท	และเป็นดอกเบี้ยรับ	7.19	ล้านบาท

	 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำานวน	768.97	 ล้านบาท	 โดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว	1,830	 ล้านบาท	 ชำาระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาว	992.36	ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะสั้นตลอดจนเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น	50	ล้านบาท	มีเงินสดรับจากการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	3.01	ล้านบาท	และเงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น	19.58	ล้านบาท	นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินปันผล	
143.53	ล้านบาท	

โครงสร้างเงินทุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2556	2555	 และ	2554	 	บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น	1.43	 เท่า,	
1.18	 เท่า,	0.72	 เท่า	 ตามลำาดับ	 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 จากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อ
ระยะยาว	เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์	โดยมีรายละเอียดของแหล่งเงินทุน	ดังนี้

	 1.	การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนภายนอกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	เงินเบิกเกินบัญชี	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	และเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร	
ซึ่งใช้เงินคืนเป็นงวดๆ	 โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใกล้เคียงกับ	MLR	 และบางส่วนเป็นดอกเบี้ยคงที่	6.00	 บริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น
จาก	1,875.17	ล้านบาท	ในปี	2555	เป็น	3,219.78	ล้านบาท	ในปี	2556	โดยเพิ่มขึ้น	1,344.61	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	71.71	ที่ผ่าน
มาบริษัทสามารถจ่ายชำาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามกำาหนดเวลาการคืนหนี้	และปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม
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	 2.	การเพิ่มขึ้นของแหล่งเงินทุนภายในส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2556	ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก	1,584.92	ล้านบาท	ในปี	
2555	เป็น	2,250.69	ล้านบาท	โดยเพิ่มขึ้น	665.77	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	42.01	โดยทุนที่ออกและชำาระแล้วเพิ่มขึ้น	167.49	ล้าน
บาท	 และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น	518.76	 ล้านบาท	 จากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 กำาไรสะสมลดลง	1.51	 ล้านบาท	
จากกำาไรสุทธิ	257.86	ล้านบาท	หักออกด้วยเงินปันผลจ่ายและออกหุ้นปันผล	จำานวนรวมทั้งสิ้น	259.37	ล้านบาท

	 อย่างไรก็ดีในอนาคต	 บริษัทอาจพิจารณาจัดหาเงินจากแหล่งเงินทุนอื่นเพิ่มเติม	 เช่น	 จากการออกหุ้นกู้	 รวมถึงการขยาย
วงเงินกู้จากสถาบันการเงินภายในประเทศ	 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดและความจำาเป็นในการใช้เงินทุน	 เพื่อให้ โครงสร้างเงินทุน 
มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น	ต่อการดำาเนินธุรกิจซึ่งจะเติบโตและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

งบการเงินรวม
	 โครงสร้างเงินทุนของบริษัท	ณ	ส้ินปี	2556	และ	2555	บริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น	1.43	เท่า	และ	1.18	เท่า	 
ตามลำาดับ	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
เพื่อใช้ ในการขยายธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อจักรยานยนต์ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำาเนินงานในอนาคต
 1. สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง
	 ในปี	2556	 ภาวะเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมชะลอตัว	 จากปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง	 ซ่ึงส่งผลกระทบชัดเจนต้ังแต่ไตรมาสท่ี	3	 
ของปี	2556	 ส่วนในปี	2557	 หากสถานการณ์ยังคงยืดเยื้อ	 ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ	 ธุรกิจอุตสาหกรรม 
รถจักรยานยนต์	ซึ่งรวมถึงกำาลังซื้อ	ความมั่นใจของผู้บริโภค	และความสามารถในการจ่ายชำาระหนี้	ก็อาจได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน	

 2. ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์
	 ความต้องการของใช้รถจักรยานยนต์อาจเกิดภาวะอิ่มตัวได้ ในอนาคต	 เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของปริมาณรถจักรยานยนต์ 
ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และบางพื้นที่ในต่างจังหวัด	 ตลอดจนนโยบายรัฐบาลบางอย่าง	 ซึ่งอาจส่งเสริมให้มี
การใช้พาหนะทดแทนรถจักรยานยนต์โดยทางอ้อม	 เช่น	 การจำาหน่ายรถยนต์ราคาต่ำาในโครงการ	EcoCar	 อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
อุตสาหกรรม	รถจักรยานยนต์	เป็นต้น

 3. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ
	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ	 โดยมุ่งเน้นการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อขยายฐานลูกค้า	 เพิ่มผลกำาไร	 และกระจายความเสี่ยง	 เนื่องจากตลาดของการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 ในหลาย
ประเทศของภูมิภาคอาเซียนยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและมีโอกาสเติบโตสูง

	 ทั้งนี้ในปี	2556	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มต้นจากการขยายธุรกิจให้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ ไปยังประเทศกัมพูชา	 โดยได้รับสิทธิในการให้
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียวในประเทศกัมพูชา	 และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง	 เพื่อความร่วมมือกันในทาง
ธุรกิจ	 กับบริษัท	 สยามคูโบต้า	 จำากัด	 ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์การเกษตรชั้นนำา	 ในประเทศกัมพูชา	 เพื่อให้บริการให้สินเชื่อเครื่องจักร
การเกษตรในประเทศกัมพูชา	 และได้เริ่มเปิดสำานักงานเพื่อให้บริการ	 ในร้านค้าตัวแทนจำาหน่ายสินค้าของคูโบต้าในประเทศกัมพูชา
แล้ว	ในเดือนมกราคม	2557
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

	 คณะกรรมการบริษัท	 กรุ๊ปลีส	 จำากัด	(มหาชน)	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจำาปี	 โดยงบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี 
ที่เหมาะสม	 ตลอดจนการประมาณการที่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำาเนินธุรกิจ	 นอกจาก
นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 โดยคำานึงถึงข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์	งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

	 เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการดำาเนินงาน	 คณะกรรมการได้จัด
ให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ	 เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ 
เก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน	 โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ ใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งอยู่ในรายงานประจำาปีฉบับนี้

	 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน	ณ.	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ของบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	สามารถให้ข้อมูล
ทางการเงินที่มีความโปร่งใส	และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น	ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่างๆ		

                                                                                      คณะกรรมการ

                                                                       บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

	 	 	 	 	 	 	 	 	 											17	กุมภาพันธ์	2557
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท	 กรุ๊ปลีส	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 ซ่ึงประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะการเงินรวม	 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลง	ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม	 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ	และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท	กรุ๊ปลีส	จำากัด	(มหาชน)	ด้วยเช่นกัน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำา	 งบการเงินท่ีปราศจากการแสดง 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	 รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า	 งบการเงินปราศจาก	 การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 
หรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน	 วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว	 ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ	 เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ			
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร	รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท	 กรุ๊ปลีส	 จำากัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะของบริษัท	 กรุ๊ปลีส	 จำากัด	(มหาชน)	 โดย 
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน		

                                                                                   พิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4521
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	บริษัท	สำานักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำากัด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 							กรุงเทพฯ:	19	กุมภาพันธ์	2557
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556

(หน่วย:	บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนด

			ชำาระภายในหนึ่งปี	

สินทรัพย์รอการขาย	

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

			จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระที่ถึงกำาหนด

			ชำาระเกินกว่าหนึ่งปี	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

ค่าความนิยม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น	

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

6	

7	

8	

9	

18	

10	

11	

12,	18

12	

7	

13	

14	

1.2	

15	

16,	18

หม�ยเหตุ 2556 2555 2556 2555

320,545,427	

	2,208,369,556	

		 21,151,776	

		 23,366,222	

		 55,162,132	

		 133,131,904	

	2,761,727,017	

		 318,055	

		 -	

		 -	

	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

14,360,790	

	1,493,368,747	

		 18,624,090	

		 -	

		 20,544,438	

		 125,921,655	

	1,672,819,720	

		 310,788	

		 34,143,984	

		 -	

	1,637,939,369	

		 55,823,928	

		 -	

		 -

		 20,973,713	

		 41,805,932	

	1,790,997,714	

	3,463,817,434	

		 86,164,245	

  

2,145,483,744	

		 21,151,776	

		 -	

		 203,881,722	

		 123,572,610	

	2,580,254,097	

		 318,055	

		 330,815,218	

		 110,697,660	

  

2,275,917,341	

		 61,017,216	

		 -	

		 -	

		 60,977,746	

		 50,474,399	

	2,890,217,635	

	5,470,471,732	

 

		 10,891,968	

	1,493,368,747	

		 18,624,090	

		 -	

		 39,850,184	

		 125,921,655	

	1,688,656,644	

		 310,788	

		 -	

		 18,684,970	

  

1,637,939,369	

		 55,823,928	

		 -

		 -

		 20,973,713	

		 37,703,449	

	1,771,436,217	

	3,460,092,861

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



68 รายงานประจำาปี 2556

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย:	บาท)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้า	

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำาหนด

			ชำาระภายในหนึ่งปี

ประมาณการหนี้สินระยะยาว

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

17	

19	

19	

20	

15	

หม�ยเหตุ 2556 2555 2556 2555

	13,549,878	

		 4,317,026	

	1,808,590,000	

		 49,445,424	

		 10,099,135	

		 28,912,504	

		 24,468,306	

	1,939,382,273	

  

1,288,930,003	

		 4,156,916	

		 2,301,871	

		 652,795	

	1,296,041,585	

	3,235,423,858

		 50,000,000	

		 14,421,800	

		 887,946,667	

		 30,528,958	

		 12,675,873	

		 23,993,624	

		 17,338,372	

	1,036,905,294	

		 834,010,000	

		 2,774,260	

		 2,315,889	

		 -	

		 839,100,149	

	1,876,005,443

		 13,549,878	

		 3,219,050	

	1,808,590,000	

		 45,481,307	

		 9,214,068	

		 22,562,312	

		 21,780,746	

	1,924,397,361	

  

1,288,930,003	

		 4,156,916	

		 2,301,871	

		 -	

	1,295,388,790	

	3,219,786,151	

		 50,000,000	

		 14,421,800	

		 887,946,667	

		 30,221,840	

		 12,675,873	

		 23,639,873	

		 17,170,693	

	1,036,076,746	

		 834,010,000	

		 2,774,260	

		 2,315,889	

		 -	

		 839,100,149	

	1,875,176,895

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน

	 หุ้นสามัญ	1,441,852,272	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

	 (2555:	หุ้นสามัญ	114,078,527	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท)

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

	 หุ้นสามัญ	1,024,706,958	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

	 (2555:	หุ้นสามัญ	68,972,781	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	5	บาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ

กำาไรสะสม

			จัดสรรแล้ว	-	สำารองตามกฎหมาย

			ยังไม่ได้จัดสรร

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

21	

21	

21.3	

22	

22	

24	

		 720,926,136	

		 512,353,479	

		 933,680,028	

		 996,839	

		 535,689	

		 2,223,017	

		 23,801,273	

		 72,092,614	

		 715,399,894	

	2,261,082,833	

	5,496,506,691

		 570,392,635	

		 344,863,905	

		 414,923,758	

		 19,635,888	

		 2,221,627	

		 861,605	

		 (1,242,764)

		 57,039,263	

		 749,508,709	

	1,587,811,991	

	3,463,817,434	

		 720,926,136	

		 512,353,479	

		 933,680,028	

		 996,839	

		 535,689	

		 2,223,017	

		 -	

		 72,092,614	

		 728,803,915	

	2,250,685,581	

	5,470,471,732

		 570,392,635	

		 344,863,905	

		 414,923,758	

		 19,635,888	

		 2,221,627	

		 861,605	

		 -	

		 57,039,263	

		 745,369,920	

	1,584,915,966	

	3,460,092,861
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งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย:	บาท)

กำาไรขาดทุน

รายได้

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

รวมค่าใช้จ่าย

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

กำาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

			งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำาไรสำาหรับปี

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

กำาไรสำาหรับปี

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก	(หุ้น)

7

19

15

26

หม�ยเหตุ 2556 2555 2556 2555

 

1,258,280,481	

		 213,260,071	

	1,471,540,552	

		 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	

25,044,037	

		 25,044,037	

		 265,357,416	

0.25	

953,578,583	

0.23	

1,055,420,358	

		 837,220,599	

		 120,442,900	

		 957,663,499	

		 249,372,946	

		 45,252,879	

		 140,250,897	

		 434,876,722	

		 522,786,777	

		 (63,004,080)

		 459,782,697	

		 (102,401,329)

		 357,381,368	

(1,242,764)

		 (1,242,764)

		 356,138,604	

0.44	

815,568,145	

0.42	

854,066,119

1,251,387,184	

		 190,264,303	

	1,441,651,487	

		 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	

		 -	

		 -	

		 257,856,189	

0.27	

953,578,853	

0.24	

1,055,420,358

		 837,220,599	

		 115,081,169	

		 952,301,768	

		 248,457,122	

		 45,252,879	

		 140,250,897	

		 433,960,898	

		 518,340,870	

		 (63,004,080)

		 455,336,790	

		 (102,094,211)

		 353,242,579	

		 -	

		 -	

		 353,242,579	

0.43	

815,568,145	

0.41	

854,066,119

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

21

22

23

23

24

หม�ยเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย:	บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

หุ้นสามัญที่ออกระหว่างปีจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิ

			ตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี

ออกหุ้นปันผล

เงินปันผลจ่าย	

โอนกำาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเป็นสำารอง

			ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ทุนเรือนหุ้นที่ออก

และชำาระแล้ว

ส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญ

เงินรับล่วงหน้า

ค่าหุ้น

ใบสำาคัญแสดง

สิทธิ

ซื้อหุ้นสามัญ

344,863,905	

	95,168,783	

		 -	

		 -	

		 -	

	72,320,791	

		 -	

		 -		

512,353,479

414,923,758	

 

518,756,270	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

	933,680,028

19,635,888	

 

(19,635,888)

		 996,839	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 996,839	

2,221,627	

 

(1,683,098)

		 (2,840)

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 535,689

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร

57,039,263	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

	15,053,351	  

72,092,614	

745,369,920	

		 -	

		 -	

		 -	

257,856,189	

	(72,320,791)

(187,048,052)

	(15,053,351)

	728,803,915

ส่วนทุนจากการ

ซื้อจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์

รวม

861,605	

		 -	

		 -	

		 1,361,412	

		 -	

		 -	

		 -	

		 -	

		 2,223,017	

1,584,915,966	

		 592,606,067	

		 993,999	

		 1,361,412	

		 257,856,189	

		 -	

		 (187,048,052)

		 -	

		 2,250,685,581



74 รายงานประจำาปี 2556

งบกระแสเงินสด

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 (หน่วย:	บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรก่อนภาษี

รายการปรับกระทบยอดกำาไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)

			จากกิจกรรมดำาเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคา

			ค่าตัดจำาหน่าย

			หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

			ขาดทุน	(กำาไร)	จากการจำาหน่ายอุปกรณ์

			ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

			ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย

			ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินให้กู้ยืม

						เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

			ขาดทุน	(กำาไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

			ตัดจำาหน่ายภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายของดอกเบี้ยรับ

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

			ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

			ค่าใช้จ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

			รายได้เงินปันผล

			รายได้ดอกเบี้ย

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

			และหนี้สินดำาเนินงาน

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

			ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

			สินทรัพย์รอการขาย

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

			สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

			เจ้าหนี้การค้า

			เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกัน

			ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

			สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น

			เงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

			จ่ายดอกเบี้ย

			จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน

2556 2555 2556 2555

		 304,966,304	

		 10,601,083	

		 9,425,396	

		 343,635,227	

		 5,661	

		 314,386,646	

		 8,992,268	

		 -	

		 4,233,760	

		 -	

		 1,742,656	

		 1,361,411	

		 -	

		 -	

		 (4,092,585)

		 145,707,696	

	1,140,965,523	

 

(1,728,363,868)

		 (325,906,599)

		 (3,421,140)

		 (89,128,924)

		 (10,178,234)

		 (2,814,198)

		 3,971,563	

		 (360,000)

		 5,122,897	

		 (14,019)

(1,010,126,999)

		 (145,404,829)

		 (87,858,225)

(1,243,390,053)

		 320,654,758	

		 9,028,159	

		 -	

		 342,425,389	

		 (14,824)

		 314,386,646	

		 8,992,268	

		 2,586,094	

		 (635,807)

		 1,232,407	

		 1,742,656	

		 1,361,411	

		 -	

		 (10,000,000)

		 (10,853,382)

		 145,707,696	

 

1,126,613,471	

(1,632,518,358)

		 (325,906,599)

		 2,349,046	

		 (12,647,521)

		 (11,202,750)

		 (3,461,805)

		 (1,488,363)

		 (360,000)

		 4,610,054	

		 (14,019)

		 (854,026,844)

		 (145,306,517)

		 (87,543,135)

(1,086,876,496)

		 455,336,790	

		 8,475,774	

		 -	

		 45,252,879	

		 4,639	

		 140,250,897	

		 4,909,128	

		 -	

		 462,192	

		 -	

		 2,356,554	

		 861,605	

		 -	

		 -	

		 (1,946,212)

		 63,004,080	

		 718,968,326	

 

(1,260,810,173)

		 (148,368,227)

		 (71,447,477)

		 (634,587)

		 11,117,085	

		 5,405,314	

		 17,092,384	

		 (1,317,400)

		 (4,386,487)

		 (113,084)

		 (734,494,326)

		 (62,897,907)

		 (83,553,769)

		 (880,946,002)

		 459,782,697	

		 8,475,774	

		 -	

		 45,252,879	

		 4,639	

		 140,250,897	

		 4,909,128	

		 -	

		 52,843	

		 -	

		 2,356,554	

		 861,605	

		 207,882	

		 -	

		 (7,305,931)

		 63,004,080	

		 717,853,047	

 

(1,260,810,173)

		 (148,368,227)

		 (71,369,032)

		 (4,737,071)

		 11,117,085	

		 5,405,314	

		 17,421,261	

		 (1,317,400)

		 (4,237,176)

		 (113,084)

		 (739,155,456)

		 (62,897,907)

		 (83,553,769)

		 (885,607,132)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556
(หน่วย:	บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	

	 ณ	วันที่ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(หมายเหตุ	1.2)

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นก่อนวันซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	

เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น

เงินปันผลรับ

เงินสดรับจากการจำาหน่ายอุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้น	

รับชำาระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น	

ดอกเบี้ยรับ

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

			สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เงินสดรับจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

เงินสดรับจากการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

จ่ายเงินปันผล

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	(หมายเหตุ	6)

2556 2555 2556 2555

		 (7,267)

  

6,955,301	

		 (65,366,910)

		 -	

		 -	

		 (110,970)

		 -	

		 14,953	

		 (21,149,661)

		 (1,871,719)

	(111,415,852)

		 (23,126,889)

		 -	

		 1,749,755	

(214,329,259)

(36,450,122)

		 592,606,067	

		 993,999	

		 -	

2,837,000,000

(1,461,436,664)

	(187,048,052)

	1,745,665,228	  

	 18,238,721	

		 306,184,637	

		 14,360,790	

		 320,545,427

		 (7,267)

  

-	

		 -	

		 (92,012,690)

		 -	

		 (110,970)

		 10,000,000	

		 14,953	

		 (14,221,577)

		 -	

	(489,360,000)

		 -	

		 -	

		 2,181,096	

	(583,516,455)

 

(36,450,122)

		 592,606,067	

		 993,999	

		 -	

2,837,000,000	

(1,461,436,664)

	(187,048,052)

	1,745,665,228	  

	 -	

		 75,272,277	

		 10,891,968	

		 86,164,245

		 (3,958)

  

-	

	-	

		 (18,441,049)

		 (243,921)

		 (25,857)

		 -

-	

		 (8,008,713)

		 -	

		 (40,087,175)

		 (31,302,500)

		 31,304,924	

		 1,718,587	

		 (65,089,662)

		 50,000,000	

		 3,010,200	

		 19,579,945	

		 2,277,570

1,830,000,000	

	(992,363,333)

	(143,532,720)

		 768,971,662	

		 -	

	(177,064,002)

		 187,955,970	

		 10,891,968	

		 (3,958)

  

-	

		 (34,143,984)

		 -	

		 (243,921)

		 (25,857)

		 -	

		 -	

		 (8,008,713)

		 -	

		 (20,479,849)

		 (31,302,500)

		 31,304,924	

		 7,186,912	

		 (55,716,946)

50,000,000	

		 3,010,200	

		 19,579,945	

		 2,277,570

1,830,000,000	

	(992,363,333)

	(143,532,720)

		 768,971,662	

		 (1,242,764)

	(173,595,180)

		 187,955,970	

		 14,360,790	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 (หน่วย:	บาท)

ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม

รายการที่มิใช่เงินสด

			โอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้ว

						และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

			โอนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิเป็นเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น

			โอนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้น

			โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	

			หุ้นปันผลจ่าย

			แปลงเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

						เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2556 2555 2556 2555

		 19,635,888	

		 1,685,938	

		 -	

		 34,862,352	

		 72,320,791	

		 -	

		 149,500,452	

		 55,943	

		 2,013,094	

		 -	

		 -	

		 -	

		 19,635,888	

		 1,685,938	

		 -	

		 -	

		 72,320,791	

		 330,815,218

		 149,500,452	

		 55,943	

		 2,013,094	

		 -	

		 -	

		 -	

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน) 77

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
	 บริษัท	 กรุ๊ปลีส	 จำากัด	(มหาชน)	(“บริษัทฯ”)	 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำาเนาใน	ประเทศไทยธุรกิจหลักของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งคือการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อยในต่างประเทศอีกแห่งประกอบธุรกิจที่
ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น	
	 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่เลขที่	63	 ซอย	1	 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพมหานคร	
บริษัทฯมีสำานักงานสาขา	5	แห่ง	ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	จังหวัดชลบุรี	(2	สาขาย่อย)	จังหวัดระยอง	และจังหวัดนครราชสีมา
	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ	Engine	Holdings	Asia	Pte.	Ltd.	(จัดต้ังในประเทศสิงคโปร์)	และบริษัท	เอ.พี.เอฟ.	โฮลด้ิงส์	จำากัด	 
(จัดตั้งในประเทศไทย)	 ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯในอัตราร้อยละ	31.66%	 และ	17.98%	 ตามลำาดับ	 โดยมี	Wedge	Holdings	Co.,	Ltd.	 
(จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น)	เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทฯ

1.2 การซื้อหุ้นสามัญของ GL Finance Plc. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
	 เมื่อวันที่	22	 สิงหาคม	2555	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้	Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	 ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ	ทำาการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	GL	Finance	Plc.	(GLF)	จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง	GLF	เป็นบริษัท
ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศกัมพูชา	 ธุรกิจหลักคือ	 ให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์	 โดยมีราย
ละเอียดการทำาสัญญาซื้อขายดังนี้
	 1)	บริษัทย่อย	 และผู้ขายได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายในวันที่	25	 สิงหาคม	2555	 บริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ	
GLF	 จำานวน	998	 หุ้น	 คิดเป็นร้อยละ	99.8	 ของหุ้นที่ออกและชำาระแล้ว	 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากิจการรวมทั้งสิ้น	1,120,000	 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา
	 2)	บริษัทย่อยตกลงจ่ายชำาระค่าหุ้นร้อยละ	80	 ของ	GLF	 ภายในห้าวันนับจากวันทำาสัญญา	 คิดเป็นมูลค่า	896,000	 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา	และจะชำาระเงินในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขายในวันที่ธุรกรรมเสร็จสิ้น
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2555	 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมคิดเป็นจำานวนเงิน	
34.14	ล้านบาท

	 เมื่อวันที่	25	เมษายน	2556	ธนาคารแห่งประเทศกัมพูชาได้อนุญาตให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันโอนหุ้นของ	GLF	ให้กับบริษัทย่อย	
Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.	(GLH)	และบริษัทย่อย	GLH	ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการจดทะเบียนรับโอนหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์
ในวันที่	 	24	 มิถุนายน	2556	 นอกจากนี้บริษัทย่อย	GLH	 ได้โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนใน	GLF	 ในระหว่างปีปัจจุบัน 
งบการเงินรวมนี้ได้รวมงบแสดงฐานะการเงินของ	GLF	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 ซึ่งจัดทำาโดยฝ่ายบริหารของ	GLF	 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว	 แต่มิได้รวมกำาไรหรือขาดทุนตั้งแต่วันที่โอนหุ้นจนถึงวันที่	30	 มิถุนายน	2556	 เนื่องจาก	
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเห็นว่าผลการดำาเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีจำานวนเงินไม่เป็นสาระสำาคัญ

	 ทั้งนี้	 ราคาซื้อส่วนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ	GLF	 จะถูกบันทึกไว้ ในบัญชีค่าความนิยม	 อย่างไรก็ตาม	
มูลค่าของสินทรัพย์บางรายการ	 ณ	 วันซ้ือกิจการยังคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชีซึ่งมิใช่มูลค่ายุติธรรมเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการ
ประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพื่อใช้ ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว	ในระหว่างไตรมาสที่สี่ของปีปัจจุบัน	บริษัทฯ
ได้รับหนังสือประเมินราคาสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวจากบุคคลภายนอก	 บริษัทฯได้บันทึกหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการปรับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	 โดยปรับปรุงเพิ่มมูลค่าความนิยมจากการซื้อกิจการ	GLF	 และปรับเพิ่มมูลค่าหนี้สินภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีประมาณ	0.08	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ	2.57	ล้านบาท	



78 รายงานประจำาปี 2556

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ	GLF	ณ	วันที่ลงทุนมีดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์อื่น	

รวมสินทรัพย์

หนี้สิน

เจ้าหนี้การค้า

เงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ยค้างจ่าย

หนี้สินอื่น	

รวมหนี้สิน

รวมสินทรัพย์สุทธิ

สัดส่วนการลงทุน	(ร้อยละ)

สินทรัพย์สุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย	GLF

ส่วนของราคาซื้อที่สูงกว่าสินทรัพย์สุทธิ

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย	GLF

6,955

15,559

4,975

106,245

6,361

140,095

73

77,349

71,495

148,917

(8,822)

100

(8,822)

43,684

34,862

6,955

15,559

4,975

93,285

6,361

127,135

73

77,349

68,922

146,344

(19,209)

มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
โดยการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
	 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย	 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก

งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

	 งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงินรวม
	 ก)	งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย	(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า	“บริษัทย่อย”)	ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd. ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน	 และ

จัดการเงินลงทุนอื่น

ประเทศสิงคโปร์ 100 100

ประเทศกัมพูชา ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์100 -GL	Finance	Plc.	(ถือหุ้นโดย	

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.)

สถานที่จดทะเบียน

2556 2555

ลักษณะของธุรกิจ

อัตราร้อยละของ

การถือหุ้นโดยบริษัทฯ
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	 ข)	 บริษัทฯนำางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำางบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอำานาจในการควบคุมบริษัทย่อย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น		
	 ค)	งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำาคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
	 ง)		 สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดต้ังในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 ณ	
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน	 ผลต่างซึ่งเกิด
ขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ	 “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ”	 ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น		
	 จ)		 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย	 รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแล้ว	
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทฯกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้ตัดออกจากงบการเงินรวม
แล้ว
	 ฉ)	 ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 คือ	 จำานวนกำาไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็น
ของบริษัทฯ	และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริษัทฯจัดทำางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย ตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่
	 มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

	 ก.	มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน

	มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	12		 	 	 	 ภาษีเงินได้

	 ฉบับที่	20	(ปรับปรุง	2552)	 	 การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

	 	 	 	 	 	 			ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2552)	 	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	8	 	 	 	 ส่วนงานดำาเนินงาน

	การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	10	 	 	 	 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล	-	กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

	 	 	 	 	 	 			กับกิจกรรมดำาเนินงาน

	 ฉบับที่	21	 	 	 	 ภาษีเงินได้	-	การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่

	 ฉบับที่	25	 	 	 	 ภาษีเงินได้	-	การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

	แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน

	 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ	ทางบัญชีข้างต้นไม่มีผล

กระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินนี้
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		 ข.		มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

วันที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	1	(ปรับปรุง	2555)	 การนำาเสนองบการเงิน	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	7	(ปรับปรุง	2555)	 งบกระแสเงินสด	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	12	(ปรับปรุง	2555)	 ภาษีเงินได้	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	17	(ปรับปรุง	2555)	 สัญญาเช่า		 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2555)	 รายได้	 	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	19	(ปรับปรุง	2555)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	21	(ปรับปรุง	2555)	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของ		 	 	 1	มกราคม	2557

	 	 	 	 	 			อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 ฉบับที่	24	(ปรับปรุง	2555)	 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	28	(ปรับปรุง	2555)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	34	(ปรับปรุง	2555)	 งบการเงินระหว่างกาล	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	36	(ปรับปรุง	2555)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	38	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน		 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	2	(ปรับปรุง	2555)	 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	3	(ปรับปรุง	2555)	 การรวมธุรกิจ	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	4	 	 	 สัญญาประกันภัย	 	 	 	 	 	 1	มกราคม	2559

	 ฉบับที่	5	(ปรับปรุง	2555)	 สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก		 1	มกราคม	2557	 			

	 ฉบับที่	8	(ปรับปรุง	2555)	 ส่วนงานดำาเนินงาน		 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการบัญชี

	 ฉบับที่	15	 	 	 สัญญาเช่าดำาเนินงาน	-	สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	27	 	 	 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	29	 	 	 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	32	 	 	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	-	ต้นทุนเว็บไซต์	 	 	 	 1	มกราคม	2557

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 ฉบับที่	1	 	 	 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน	การบูรณะ		 1	มกราคม	2557	

	 	 	 	 	 			และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

	 ฉบับที่	4	 	 	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	5	 	 	 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ	รื้อถอน	การบูรณะและ	 	 1	มกราคม	2557

	 	 	 	 	 			การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

	 ฉบับที่	7	 	 	 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน	การบัญชี	ฉบับที่	29	 	 1	มกราคม	2557	

	 	 	 	 	 			เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง

	 ฉบับที่	10	 	 	 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	12	 	 	 ข้อตกลงสัมปทานบริการ	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	13	 	 	 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	17	 	 	 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ		 	 	 1	มกราคม	2557

	 ฉบับที่	18	 	 	 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า	 	 	 	 	 1	มกราคม	2557
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	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 การตีความมาตรฐานการบัญชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินเมื่อนำามาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
	 ก)	รายได้ดอกผลเช่าซื้อ
	 บริษัทฯรับรู้รายได้ดอกผลเช่าซื้อโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	 โดยจะ
รับรู้ ในวันที่ถึงกำาหนดชำาระค่างวด	 ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ค้างชำาระค่างวดเกิน
กว่า	4	งวด
	 ข)	รายได้จากค่าปรับล่าช้า
	 			รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็นรายได้ตามจำานวนที่ได้รับจริง
	 ค)	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
	 			ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าซื้อรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
	 ง)		ดอกเบี้ยรับ
	 			ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง
	 จ)		เงินปันผลรับ
	 			เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
	 ก)	ดอกเบี้ยจ่าย
	 	 	ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง	ในกรณีที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินจ่ายแล้ว	ดอกเบี้ยนั้นจะตัดจำาหน่าย
เป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า	ๆ	กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น
	 ข)	ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ
	 	 	บริษัทฯบันทึกบัญชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อสำาหรับสัญญาเช่าซื้อ	
โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ	
	 	 	รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้
เช่าซื้อ

4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	 ซึ่งถึง
กำาหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือน	นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

4.4 ลูกหนี้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระแสดงด้วยจำานวนหนี้คงเหลือตามสัญญาหักด้วยดอกผลเช่าซื้อและดอกเบี้ยที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
	 บริษัทฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้เช่าซ้ือและขายผ่อนชำาระตามผลขาดทุน	 โดยประมาณที่อาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได้	โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้	ประสบการณ์และข้อมูลความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต

4.5 สินทรัพย์รอการขาย
	 สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	 และได้แสดงไว้ ในราคาทุน	(ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วยค่างวดที่ค้างชำาระสุทธิ)	 หรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะขายได้แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า	 โดยการต้ังค่าเผ่ือการลดมูลค่าสำาหรับ
สินทรัพย์ที่ยึดคืน
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน	 บริษัทฯจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า	 
(ถ้ามี)	ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ / ค่าเสื่อมราคา
	 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่า
ของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	 ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย	 ราคาซ้ือและต้นทุนที่เก่ียวข้องอื่นเพ่ือให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้	
ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
 
	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ	 การให้ประโยชน์ โดยประมาณ
ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
	 	 	 อาคาร	 	 	 	 20	 ปี
	 	 	 ส่วนปรับปรุงอาคาร		 	 5,	10	 ปี
	 	 	 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน	 5,	10	 ปี
	 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานที่เช่าตัดจำาหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า
	 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	และยานพาหนะคำานวณค่าเสื่อมราคาตามวิธีผลรวมจำานวนปีตามระยะเวลา	3	-	5	ปี
	 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน
	 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดิน

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์	 ออกจากบัญชี	 เมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์	(ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น)	 จะรับรู้ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนเมื่อ
บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่ได้มาตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น	 ภายหลังการรับรู้รายการ
เริ่มแรก	สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)	ของสินทรัพย์นั้น
	 บริษัทย่อยตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพย์นั้น	 และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นอาจเกิดการด้อยค่า	 บริษัทย่อยจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย	ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
	 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนมีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีดังนี้

	 	 	 	 	 	 	 อายุการให้ประโยชน์
	 	 	 สัญญาสิทธิพิเศษ	 	 	 5	ปี	10	เดือน
	 	 	 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	 	 5	ปี

4.9 ค่าความนิยม
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน	 ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา	 หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการรวมธุรกิจ	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้
ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นกำาไรในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม	 และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
ทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น
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	 เพื่อวัตถุประสงค์ ในการทดสอบการด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการให้กับ
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	(หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการรวม
กิจการ	 และบริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ	
(หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)	 หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำากว่า
มูลค่าตามบัญชี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน	 และบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่
สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าได้ ในอนาคต

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมายถึง	บุคคลหรือกิจการที่มีอำานาจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะ
เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม	หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
	 นอกจากนี้	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อม	ซึ่ง
ทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ	 ผู้บริหารสำาคัญ	 กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์
	 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของที่ดิน	 อาคารและ
อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯหรือไม่	 หากมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทำาการประมาณมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์	หากพบว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	แสดงว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวเกิดการด้อยค่า	 บริษัทฯจะลดมูลค่าของสินทรัพย์ลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ทั้งนี้	 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมาย
ถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า	 ในการประเมินมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์	 บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน
โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำาลังพิจารณาอยู่	 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย	 บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบ
จำาลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์	 ซึ่งสะท้อนถึงจำานวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำาหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจำาหน่าย	 โดยการจำาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากัน
ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
	 บริษัทฯรับรู้	เงินเดือน	ค่าจ้าง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
	 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน
	 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ	 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่าย
สมทบให้เป็นรายเดือน	 สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเล้ียงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ	 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
	 บริษัทฯมีภาระสำาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน	 ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดัง
กล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำาหรับพนักงาน	
	 บริษัทฯคำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้	
(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยฝ่ายบริหารได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	
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	 ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 (Actuarial	gains	and	 losses)	 สำาหรับโครงการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
	 หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 ประกอบด้วย	 มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผล
ประโยชน์	หักด้วย	ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้	และผลกำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่
ได้รับรู้

4.13 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่ชำาระด้วยตราสารทุน
	 บริษัทฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	ณ	วันให้สิทธิ	ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น	โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตาม
อายุของสิทธิซื้อหุ้น	และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ดังกล่าว	 ต้องใช้ดุลพินิจในการวัดมูลค่า	 รวมทั้งสมมติฐาน
ต่างๆ	ที่เหมาะสม	เช่น	อายุของสิทธิซื้อหุ้น	ความผันผวนของราคาหุ้น	และอัตราเงินปันผล	เป็นต้น

4.14 ภาษีเงินได้
	 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ	 โดยคำานวณจาก
กำาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในกฎหมายภาษีอากร
 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	
ณ	 วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เก่ียวข้องนั้น	 โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้	 ณ	 วันส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน	

	 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ	 แต่รับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี	 รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจำานวนเท่าที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษี
ที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น

	 บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ณ	 ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำาการปรับ
ลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว	 หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯจะไม่มีกำาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำาสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้น	

4.15 เงินตราต่างประเทศ
	 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท	 ซ่ึงเป็นสกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	
รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ ในการดำาเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
	 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 สินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
	 กำาไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน

4.16 ต้นทุนการกู้ยืม
	 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ	 ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจาก
การกู้ยืมนั้น
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4.17 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯรับรู้จำานวนสุทธิของดอกเบี้ยที่ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยเป็นรายได้/ค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง	

4.18 ประมาณการหนี้สิน
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว
และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น	 และบริษัทฯสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

	 ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอ	 การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการไว้	 การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญดังนี้

5.1 สัญญาเช่า
	 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน	 ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจใน
การประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า	 บริษัทฯ	 ได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ ในสินทรัพย์ที่
เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.2 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
	 ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้	 ฝ่ายบริหารจะประมาณอัตราค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้แต่ละอายุ	 โดย
พิจารณาข้อมูลสถิติต่าง	ๆ	ในอดีตประกอบกับการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้	ลักษณะของหลักประกัน	และผลเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
จากลูกหนี้ในอดีต	โดยยึดหลักความระมัดระวังเป็นสำาคัญ

5.3 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย
	 ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ	 โดยคำานึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้	 การใช้
ประมาณการจากข้อมูลสถิติการขายในอดีต	อายุของสินทรัพย์รอการขายคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

5.4 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีเม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกำาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราว	 ในการน้ีฝ่าย
บริหารจำาเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จำานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจำานวนเท่าใด	 โดย
พิจารณาถึงจำานวนกำาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
	 ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์	 ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
เม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์	และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นน้ันเกิดข้ึน
	 นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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5.6 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	 ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่ได้มา	ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง	
ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์	 หรือ	 หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด	
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

5.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
	 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน	 ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้องอาศัย 
ข้อสมมติฐานต่าง	ๆ	ในการประมาณการน้ัน	เช่น	อัตราคิดลด	อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต	อัตรามรณะ	และอัตราการเปล่ียนแปลง 
ในจำานวนพนักงาน	เป็นต้น

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย:	พันบาท)

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

รวม

1,470

319,075

320,545

283

14,078

14,361

469

85,695

86,164

283

10,609

10,892

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.50	ต่อปี	(2555:	ร้อยละ	0.62	ต่อปี)
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ลูกหนี้ปกติ

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ

	 หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

	 รวมลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

	 ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ

	 หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

	 รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

รวมลูกหนี้

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2555255625552555 25562556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

4,508,607

103,451

(1,422,981)

3,189,077

155,273

9,181

(47,679)

116,775

3,305,852

(174,544)

3,131,308

3,183,459

132,083

(1,202,291)

2,113,251

316,571

48,037

(131,353)

233,255

2,346,506

(201,022)

2,145,484

2,346,899

103,451

(909,441)

1,540,909

90,961

9,181

(30,559)

69,583

1,610,492

(117,123)

1,493,369

2,863,467

-

(639,736)

2,223,731

327,661

-

(87,207)

240,454

2,464,185

(188,268)

2,275,917

2,161,708

-

(513,540)

1,648,168

64,312

-

(17,120)

47,192

1,695,360

(57,421)

1,637,939

6,046,926

132,083

(1,842,027)

4,336,982

644,232

48,037

(218,560)

473,709

4,810,691

(389,290)

4,421,401

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ลูกหนี้ปกติ

	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ

	 หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

	 รวมลูกหนี้ปกติ

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

	 ลูกหนี้เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระค้างรับ

	 หัก:	ดอกผลเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

	 	 ที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	-	สุทธิ

	 รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญา

รวมลูกหนี้

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

และขายผ่อนชำาระที่ถึง

กำาหนดชำาระเกินกว่าหนึ่งปี

รวม

2555255625552555 25562556

งบการเงินรวม

7. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ
7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระประกอบด้วย

4,508,607

103,451

(1,422,981)

3,189,077

155,273

9,181

(47,679)

116,775

3,305,852

(174,544)

3,131,308

3,261,920

134,312

(1,218,699)

2,177,533

316,571

48,037

(131,353)

233,255

2,410,788

(202,419)

2,208,369

2,346,899

103,451

(909,441)

1,540,909

90,961

9,181

(30,559)

69,583

1,610,492

(117,123)

1,493,369

2,940,518

-

(669,478)

2,271,040

327,661

-

(87,207)

240,454

2,511,494

(188,268)

2,323,226

2,161,708

-

(513,540)

1,648,168

64,312

-

(17,120)

47,192

1,695,360

(57,421)

1,637,939

6,202,438

134,312

(1,888,177)

4,448,573

644,232

48,037

(218,560)

473,709

4,922,282

(390,687)

4,531,595
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7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ 
        (สุทธิจากดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้) และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำาแนกตามอายุหนี้ค้างชำาระได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ

ขายผ่อนชำาระ

	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

	 ค้างชำาระ

	 1	เดือน

	 2	-	3	เดือน

	 4	-	6	เดือน

	 7	-	9	เดือน

	 10	-	12	เดือน

	 มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป

รวม

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและ

ขายผ่อนชำาระ

	 ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

	 ค้างชำาระ

	 1	เดือน

	 2	-	3	เดือน

	 4	-	6	เดือน

	 7	-	9	เดือน

	 10	-	12	เดือน

	 มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป

รวม

3,854,884

300,868

295,720

207,533

142,983

97,591

22,703

4,922,282

3,746,064

298,632

295,325

207,394

142,983

97,591

22,702

4,810,691

2,736,069

189,368

200,121

119,086

37,948

10,575

12,685

3,305,852

2,736,069

189,368

200,121

119,086

37,948

10,575

12,685

3,305,852

1

10

20

40

60

80

100

1

10

20

40

60

80

100

1

10

20

40

60

80

100

1

10

20

40

60

80

100

37,479

29,454

58,047

81,661

84,554

77,108

22,384

390,687

36,441

29,231

57,967

81,605

84,554

77,108

22,384

389,290

26,044

18,549

39,395

47,109

22,617

8,441

12,389

174,544

26,044

18,549

39,395

47,109

22,617

8,441

12,389

174,544

3,817,405

271,414

237,673

125,872

58,429

20,483

319

4,531,595

3,709,623

269,401

237,358

125,789

58,429

20,483

318

4,421,401

2,710,025

170,819

160,726

71,977

15,331

2,134

296

3,131,308

2,710,025

170,819

160,726

71,977

15,331

2,134

296

3,131,308

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

อัตราร้อยละที่บริษัทฯ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

อัตราร้อยละที่บริษัทฯ

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

มูลค่าลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ระยะเวลาค้างชำาระ

ระยะเวลาค้างชำาระ

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2555

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

2556

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

รวม

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย

ระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี

ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี

รวม

หัก:	ดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่าย

3,760,840

3,268,179

7,029,019

(2,106,737)

4,922,282

3,680,150

3,191,128

6,871,278

(2,060,587)

4,810,691

2,550,492

2,226,020

4,776,512

(1,470,660)

3,305,852

2,550,492

2,226,020

4,776,512

(1,470,660)

3,305,852

1,610,492

1,695,360

3,305,852

1,610,492

1,695,360

3,305,852

2,410,788

2,511,494

4,922,282

2,346,506

2,464,185

4,810,691

เงินลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าซื้อ

เงินลงทุนขั้นต้น

ตามสัญญาเช่าซื้อ

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

มูลค่าปัจจุบันของ

จำานวนเงินขั้นต่ำา

ที่ต้องจ่าย

2555

2555

2556

2556

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อและ
 มูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าซื้อแสดงได้ดังนี

7.4	 เ ม่ือวันที่ 	 30	 เมษายน	 2547	 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบ 
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไ ด้กำ าหนดแนวปฏิบั ติทางการบัญชีสำ าหรับธุรกิจ 
สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค	 (Consumer	Finance)	 โดยให้หยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ที่ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า	3	 งวด		 
อย่างไรก็ตาม	 แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ ให้ทางเลือกไว้ โดยหากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัตินี้ ไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางที่ 
บริษัทใช้	 ทั้งนี้	 บริษัทฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สำาหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อที่ค้างชำาระค่างวดเกินกว่า	 4	 งวด									 
ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2556	 บริษัทฯมียอดลูกหนี้คงเหลือของลูกหนี้ เช่าซื้อและที่ค้างชำาระเกินกว่า	 3	 งวดแต่บริษัทฯ 
ยังคงรับรู้รายได้เป็นจำานวนเงินประมาณ	497.4	ล้านบาท	(2555:	219.6	ล้านบาท)
	 นอกจากนีห้ากบรษิทัฯตอ้งหยดุรบัรูร้ายไดต้ามแนวทางปฏบิตัดิงักลา่ว	จะมผีลทำาใหร้ายไดส้ำาหรบัปสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2556	
และ	2555	ลดลงเป็นจำานวนเงินประมาณ	7.3	ล้านบาท	และ	7.2	ล้านบาท	ตามลำาดับ

7.5 สัญญาเช่าซื้อของบริษัทฯมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 3 ปี และค่าเช่ากำาหนดในอัตราคงที่ 
 ตลอดอายุสัญญาเช่า

7.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ก่อนหักดอกผลเช่าซื้อที่ยังไม่ถือ 
 เป็นรายได้) จำานวน 4,845 ล้านบาท (2555: 2,988 ล้านบาท) เพื่อค้ำาประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย ์
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 17 และ 19
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8. สินทรัพย์รอการขาย
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์รอการขายของบริษัทฯแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์ยึดคืน

หัก:	ค่าเผื่อการลดมูลค่า

สินทรัพย์รอการขาย	-	สุทธิ

42,990

(21,838)

21,152

31,470

(12,846)

18,624

2556 2555

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

9. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ
	 ในระหว่างไตรมาสที่สามของปี	2556	 บริษัทย่อยเข้าทำาสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งเป็นจำานวนเงิน	10.3	
ล้านเยน	และ	0.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	เงินให้กู้ยืมดังกล่าวมีอายุ	1	ปี	โดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ	7.5	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556 
ยอดคงเหลือของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวคิดเป็นจำานวนเงิน	10.6	ล้านเยน	และ	0.6	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(หน่วย:	พันบาท)

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	

			(ลูกหนี้กรมสรรพากร)

รายได้ค้างรับ

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

ลูกหนี้อื่น	-	ขายสินทรัพย์รอการขาย

ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำาหนดชำาระ

อื่น	ๆ

รวม

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ

-

7,797

98,323

17,539

2,272

9,727

135,658

(2,526)

133,132

42,653

2,894

72,271

6,124

2,802

1,704

128,448

(2,526)

125,922

-

3,357

96,191

17,539

2,272

6,740

126,099

(2,526)

123,573

42,653

2,894

72,271

6,124

2,802

1,704

128,448

(2,526)

125,922

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

11. เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน
	 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากประจำาซึ่งบริษัทฯได้นำาไปวางไว้กับธนาคารเพื่อค้ำาประกันการออกหนังสือค้ำาประกันจากธนาคารตามที่
กล่าวไว้ ในหมายเหตุ	28.4
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

Group	Lease	Holding	Pte.	Ltd.	

และบริษัทย่อย 110,698 18,685 100 100 110,698 18,685 10,000 -

ราคาทุน เงินปันผลรับระหว่างปีสัดส่วนเงินลงทุนทุนชำาระแล้ว

ชื่อบริษัท
255525552555

(ร้อยละ)

2555 255625562556

(ร้อยละ)

2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 เมื่อวันที่	23	 เมษายน	2556	 บริษัทย่อย	GLH	 เรียกทุนจดทะเบียนเพิ่มจำานวน	3.85	 ล้านเหรียญสิงคโปร์	 โดยบริษัทฯ	 ได้
ลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยดังกล่าวจำานวน	3.85	 ล้านหุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	100	 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด)	 ราคาตาม
มูลค่าตราไว้	1	 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น	รวมจำานวนเงินทั้งสิ้น	3.85	ล้านเหรียญสิงคโปร์	บริษัทย่อย	GLH	จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว
ต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2556

	 เมื่อวันที่	16	 	 ธันวาคม	2556	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	GLH	
จำานวน	13.09	 ล้านหุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	100	 ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมด)	 ราคาตามมูลค่าตราไว้	1	 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น	 รวม
จำานวนเงินทั้งสิ้น	 จำานวนเงิน	13.09	 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ	330.82	 ล้านบาท	 	 โดยบริษัทฯมีมติอนุมัติแปลงเงินให้กู้ยืม
ดอกเบี้ยค้างรับจาก	GLH	จำานวน	308.77	ล้านบาทและ	0.79	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	 เป็นเงินลงทุนดังกล่าวตามสัญญาแปลงหนี้
เป็นทุน	 บริษัทย่อย	GLH	 จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวันที่	 27	 มกราคม	
2557

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	GLH	 และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิด
เป็นจำานวนเงิน	4.61	 ล้านเหรียญสิงคโปร์	 และ	13.09	 ล้านเหรียญสิงคโปร์	 ตามลำาดับ	(2555:	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.76	 ล้าน
เหรียญสิงคโปร์)

	 ในระหว่างไตรมาสที่สองของปีปัจจุบัน	GLH	 เข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท	GL	Finance	Plc.	(GLF)	 จากกิจการที่เก่ียวข้องกัน
แห่งหน่ึง	GLF	 เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา	 ธุรกิจหลักคือ	 ให้บริการทางการเงินเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์	บริษัทย่อย	GLH	ถือหุ้น	GLF	จำานวน	998	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	100	ของหุ้นที่ออกจำาหน่ายทั้งหมดจำานวน	1,000	หุ้น)	
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้	200	เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อหุ้น	ซึ่งได้เรียกชำาระเต็มจำานวนแล้ว	รวมเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น	0.2	ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา

	 ในเดือนพฤษภาคม	2556	บริษัทย่อย	GLH	ทำาสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่	GLF	จำานวน	2.1	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	มีกำาหนดจ่าย
เงินคืนเมื่อทวงถามโดยไม่คิดดอกเบี้ย	 จากนั้นในวันที่	19	 มิถุนายน	2556	 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย	GLH	 มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุนของ	GLF	 จำานวนเงิน	3.1	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ	96.49	 ล้านบาท	 	 และมีมติอนุมัติแปลงเงินให้กู้ยืม 
ดังกล่าวเป็นเงินลงทุน	 พร้อมกับจ่ายเงินเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือ	 อย่างไรก็ตาม	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำาเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย์	ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย	GLH	คาดว่าธุรกรรมเสร็จสิ้นในไตรมาสแรกของปี	2557	
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย:	พันบาท)

ราคาทุน

1	มกราคม	2555

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2555

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย/บริจาค

โอนออก

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	GLF

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

			ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

31	ธันวาคม	2556

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับ

			ส่วนที่จำาหน่าย/บริจาค

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	GLF

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

			ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

31	ธันวาคม	2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2555

31	ธันวาคม	2556

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556

2555

35,983

-

-

35,983

-

-

-

-

-

35,983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35,983

35,983

45,553

-

-

45,553

-

-

-

-

-

45,553

35,417

2,278

-

37,695

2,075

-

-

-

39,770

7,858

5,783

5,033

1,176

-

6,209

6,938

-

-

-

7

13,154

4,781

139

-

4,920

486

-

-

-

5,406

1,289

7,748

20,879

1,078

(1,430)

20,527

4,298

(610)

-

906

82

25,203

19,474

578

(1,426)

18,626

958

(610)

142

12

19,128

1,901

6,075

11,080

2,107

(757)

12,430

4,900

(582)

-

1,671

150

18,569

10,314

1,200

(756)

10,758

2,721

(582)

612

52

13,561

1,672

5,008

13,912

3,648

-

17,560

5,014

(55)

-

2,910

300

25,729

6,158

4,281

-

10,439

4,361

(34)

621

  

64

15,451

7,121

10,278

-

-

-

-

-

-

(863)

863

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

132,440

8,009

(2,187)

138,262

21,150

(1,247)

(863)

6,350

539

164,191

76,144

8,476

(2,182)

82,438

10,601

(1,226)

1,375

128

93,316

55,824

70,875

10,601

8,476

ที่ดิน
อาคาร ยานพาหนะ รวม

ส่วนปรับปรุง

อาคารและ

สถานที่เช่า

เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สำานักงาน

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

งาน

ระหว่างทำา

งบการเงินรวม
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(หน่วย:	พันบาท)

ราคาทุน

1	มกราคม	2555

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2555

ซื้อเพิ่ม

จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2556

ค่าเสื่อมราคาสะสม

1	มกราคม	2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2555

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับส่วนที่จำาหน่าย

31	ธันวาคม	2556

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31	ธันวาคม	2555

31	ธันวาคม	2556

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี

2556

2555

35,983

-

-

35,983

-

-

35,983

-

-

-

-

-

-

-

35,983

35,983

45,553

-

-

45,553

-

-

45,553

35,417

2,278

-

37,695

2,075

-

39,770

7,858

5,783

5,033

1,176

-

6,209

6,794

-

13,003

4,781

139

-

4,920

476

-

5,396

1,289

7,607

20,879

1,078

(1,430)

20,527

3,447

(610)

23,364

19,474

578

(1,426)

18,626

827

(610)

18,843

1,901

4,521

11,080

2,107

(757)

12,430

3,401

(582)

15,249

10,314

1,200

(756)

10,758

2,197

(582)

12,373

1,672

2,876

13,912

3,648

-

17,560

579

-

18,139

6,158

4,281

-

10,439

3,453

-

13,892

7,121

4,247

132,440

8,009

(2,187)

138,262

14,221

(1,192)

151,291

76,144

8,476

(2,182)

82,438

9,028

(1,192)

90,274

55,824

61,017

9,028

8,476

ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ รวม

ส่วนปรับปรุง

อาคารและ

สถานที่เช่า

เครื่องตกแต่ง

และเครื่องใช้

สำานักงาน

คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีอุปกรณ์จำานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหัก
ค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดังกล่าวมีจำานวนเงินประมาณ	32.9	ล้านบาท	(2555:	31.0	ล้านบาท)

	 บริษัทฯได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 จำานวน	21.4	 ล้านบาท	(2555:	23.2	
ล้านบาท)	 ไปค้ำาประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 และเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวในหมายเหตุ	17	
และ	19
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
	 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	แสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556:

ราคาทุน

หัก:	ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

มูลค่าตามบัญชี	-	สุทธิ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ซื้อเพิ่มระหว่างปี	-	ราคาทุน

เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย	GLF

โอนเข้าระหว่างปี

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น

			เงินตราต่างประเทศ

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

115,202

(12,800)

102,402

-

-

106,245

-

(9,246)

5,403

102,402

-

582

-

863

(179)

64

1,330

-

1,290

-

-

-

48

1,338

-

1,872

106,245

863

(9,425)

5,515

105,070

1,515

(185)

1,330

1,338

-

1,338

118,055

(12,985)

105,070

สัญญาสิทธิพิเศษ

สัญญาสิทธิพิเศษ

รวม

รวม

คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ระหว่างพัฒนา

ซอฟต์แวร์

ระหว่างพัฒนา

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนสำาหรับปี	2556	แสดงได้ดังนี้

สัญญาสิทธิพิเศษ
	 กิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาสิทธิพิเศษ	(Exclusive	right	agreement)	 เป็นระยะเวลา	5	 ปี	 (สามารถต่ออายุ
สัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี	เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะไม่ดำาเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือน
ก่อนวันหมดอายุสัญญา)	 กับบริษัทตัวแทนจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ย่ีห้อฮอนด้าแห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา	 โดยสัญญาดังกล่าวระบุให้
สิทธิพิเศษแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู้เดียว	 เมื่อ
วันที่	2	พฤษภาคม	2555	กิจการที่เกี่ยวข้องกันได้มอบสิทธิดังกล่าวแก่	GLF	โดยคิดค่าธรรมเนียม	100,000	เหรียญสหรัฐอเมริกา	และ
ทำาสัญญา	Deposit	agreement	มูลค่า	2.9	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาในการที่กิจการที่เกี่ยวข้องกันทำาหน้าที่เป็นตัวแทนติดต่อกับบริษัท
ตัวแทนจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า	 โดยมีเงื่อนไขว่าหาก	GLF	 ไม่สามารถทำายอดขายขั้นต่ำาต่อปีตามที่ตกลงไว้	 กิจการที่เกี่ยวข้อง
กันแห่งนั้นจะทำาการยึดเงินมัดจำาตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี	2013	-	ปี	2018	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มูลค่ายุติธรรมของสิทธิพิเศษดังกล่าวคิดเป็นจำานวนเงิน	3.12	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาซึ่งแสดง
อยู่ในงบการเงินรวม
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15. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้/ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ

	 การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว

ผลแตกต่างชั่วคราวจากการซื้อบริษัทย่อย	GLF

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก

	 การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายและรายได้ที่

			ไม่สามารถนำามาบวก	(หัก)	ทางภาษีได้

ผลแตกต่างชั่วคราวจากการตีมูลค่ายุติธรรม

			ของสัญญาสิทธิพิเศษ

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ

			เปลี่ยนแปลงอัตราภาษี

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

104,060

(39,351)

(56)

-

64,653

304,966

ร้อยละ	20	และ	17

69,329

(2,827)

(1,849)

-

64,653

459,783

ร้อยละ	23	และ	17

105,338

(146)

-

(2,791)

102,401

320,655

ร้อยละ	20

64,131

(1,332)

-

-

62,799

455,337

ร้อยละ	23

104,728

157

-

(2,791)

102,094

68,063

37,129

-

(2,791)

102,401

102,803

(40,004)

-

-

62,799

67,756

37,129

-

(2,791)

102,094

2556

2556

2555

2555

2556

2556

2555

2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ ใช้สำาหรับปีส้ินสุดวันที่	
31	ธันวาคม	2556	และ	2555	สามารถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)
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(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

			ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพย์รอการขาย

			สำารองผลประโยชน์ของพนักงาน

			ค่านายหน้ารอตัดบัญชี

รวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

			มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษ

รวม

ภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน

เงินมัดจำา

อื่น	ๆ

รวม

80,083

4,368

831

(24,304)

60,978

653

653

48,995

80,863

770

130,628

36,621

4,355

830

41,806

48,995

709

770

50,474

36,621

252

830

37,703

37,134

2,569

555

(19,284)

20,974

-

-

80,083

4,368

831

(24,304)

60,978

-

-

37,134

2,569

555

(19,284)

20,974

-

-

2556

2556

2555

2555

2556

2556

2555

2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	
2555	ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	 จำานวนหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้างต้นได้รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำานวน	0.02	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	
จากการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน	ณ	วันที่รวมธุรกิจ
	 ในเดือนตุลาคม	2554	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ	30	 เป็น	 ร้อยละ	23	 ในปี	
2555	 และเป็นร้อยละ	20	 ตั้งแต่ปี	2556	 เป็นต้นไป	 และในเดือนธันวาคม	2554	 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสำาหรับปี	2555	-	2557	 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตรา
ภาษีดังกล่าวในการคำานวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว	

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
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(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชี

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

รวม

13,550

-

13,550

-

50,000

50,000

MOR	

MLR,	MOR

31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี)
31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

18. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 ในระหว่างปี	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำาคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	 บริษัทย่อยและบริษัทเหล่านั้น	 ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้

	 วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทฯค้ำาประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่า
ซื้อ	 และการจดจำานองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีข้ึนในภายหน้า	 และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสือแจ้ง
จากผู้ ให้กู้			บริษัทฯได้ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	แล้วทั้งจำานวนในระหว่างปีปัจจุบัน

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

ดอกเบี้ยรับ

เงินปันผลรับ

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ดอกเบี้ยรับ

จ่ายเงินสดซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายได้ค่าเช่า

-

-

-

3,628

-

-

-

-

-

250

35,106

20

28

10,750

10,000

103

-

-

-

601

-

57

244

20

ราคาตามสัญญา

อัตราร้อยละ	7	ต่อปี

ตามที่ประกาศจ่าย

อัตราร้อยละ	6	-	9	ต่อปี

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา

นโยบายการ

กำาหนดราคา
2555 25552556 2556
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Group	Lease	Holdings	Pte	Ltd.
GL	Finance	Plc.
Asia	Partnership	Fund	Pte.	Ltd.
A.P.F.	Group	Co.,	Ltd.
Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd.
Tennis	Federation	of	Combodia

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย	(ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย)
กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน
กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	/	กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกันกับ	GLF
กรรมการของ	GLF	เป็นเลขาธิการสมาคม

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมียอดคงเหลือที่มีสาระสำาคัญของสินทรัพย์และหนี้สินที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	 เงินมัดจำาดังกล่าวที่แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่นในงบการเงินรวมคิดเป็นจำานวนเงิน	2.0	 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาเป็นเงินมัดจำาของ	GLH	 ที่วางเป็นหลักประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อช่วยในการเตรียมการกู้ยืมเงินกับสถาบัน 
การเงินแห่งหนึ่ง	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำาเนินการ

ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจาก

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

Group	Lease	Holding	Pte.	Ltd.

GL	Finance	Plc.

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd.

Tennis	Federation	of	Cambodia

รวม

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

GL	Finance	Plc.

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.

รวม

เงินมัดจำา	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	

(แสดงเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น)

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

รวม

-

-

51,341

3,821

55,162

-

-

-

65,627

65,627

-

20,544

-

-

20,544

34,144

-

34,144

-

-

200,499

3,383

-

-

203,882

-

330,815

330,815

-

-

36,783

3,067

-

-

39,850

-

-

-

-

-

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันในระหว่างปีปัจจุบันแสดงได้ดังนี้

	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการ
และผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

GL	Finance	Plc.

Devenco	Management	and	Consulting	Co.,	Ltd.	

Tennis	Federation	of	Cambodia

รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

Group	Lease	Holdings	Pte.	Ltd.

GL	Finance	Plc.

รวม

20,544

-

-

20,544

36,783

3,067

39,850

56,636

52,312

3,708

112,656

499,999

215

500,214

(317)

-

(30)

(347)

(336,283)

(121)

(336,404)

-

222

222

200,499

3,383

203,882

52

(3,294)

-

(3,242)

434

2,323

143

2,900

(77,349)

-

-

(77,349)

-

51,341

3,821

55,162

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 

1 มกราคม

2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556

กำาไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

2556

ผลแตกต่าง

จากการ

แปลงค่า

งบการเงิน

ตัดรายการ

เงินกู้ยืมจาก

การซื้อบริษัท

ย่อย GLFเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

ในระหว่างปี

ในระหว่างปี

ลดลง

ลดลง

กำาไร (ขาดทุน) 

จากอัตรา

แลกเปลี่ยน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

รวม

37,386

1,076

38,462

37,418

802

38,220

2556 2555

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร
	 เมื่อวันที่	10	 พฤษภาคม	2552	 บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-WB)	 ให้แก่กรรมการและผู้บริหารจำานวน	
11	ท่าน	จำานวน	118,100	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	23.6	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
	 เมื่อวันที่	10	พฤษภาคม	2553	บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-WC)	 ให้แก่กรรมการและผู้บริหารจำานวน	
10	ท่าน	จำานวน	104,700	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	20.9	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
	 เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2555	บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-WD)	 ให้แก่กรรมการและผู้บริหารจำานวน	
16	ท่าน	จำานวน	255,500	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	25.55	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกในครั้งนั้น
	 เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2555	บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-W2)	ให้แก่	ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นกรรมการและ
ผู้บริหารจำานวน	5	ท่าน	จำานวน	18,731	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.04	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกใน
ครั้งนั้น
	 เมื่อวันที่	2	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯได้ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	(GL-W3)	 ให้แก่	 ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นกรรมการและ 
ผู้บริหารจำานวน	9	ท่าน	จำานวน	731,151	หน่วย	คิดเป็นร้อยละ	0.22	ของจำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกใน
ครั้งนั้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ยอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	(GL-WD,	GL-W2	และ	GL-W3)	ซึ่งบริษัทฯ
ได้ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารปัจจุบันเป็นจำานวน	219,500		หน่วย	6,199	หน่วยและ	731,151	หน่วย	ตามลำาดับ
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว
	 เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งบริษัทฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศ	มีรายละเอียดดังนี้

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	22	ตุลาคม	2552

วงเงินสินเชื่อที่	1

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	25	สิงหาคม	2553

วงเงินสินเชื่อที่	1

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	26	พฤษภาคม	2554

วงเงินสินเชื่อที่	1

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	21	มิถุนายน	2556

วงเงินสินเชื่อที่	1

สัญญาเงินกู้ลงวันที่	17	กันยายน	2556

วงเงินสินเชื่อที่	1

รวม

หัก:	ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ

-

-

2,184,260

433,270

479,990

3,097,520

(1,808,590)

1,288,930

5,333

148,834

1,567,790

-

-

1,721,957

(887,947)

834,010

ผ่อนชำาระเป็นงวด	ๆ	ในจำานวนที่เท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด	โดยเริ่มชำาระงวด

แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก

วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	ในจำานวนที่เท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด	โดยเริ่มชำาระงวด

แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก

วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

ผ่อนชำาระเป็นงวด	ๆ	ในจำานวนที่เท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด	โดยเริ่มชำาระงวด

แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก

วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	ในจำานวนที่เท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด	โดยเริ่มชำาระงวด

แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก

วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

ผ่อนชำาระเป็นงวดๆ	ในจำานวนที่เท่ากัน

รวมทั้งหมดสามสิบงวด	โดยเริ่มชำาระงวด

แรกในวันชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจาก

วันที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเชื่อ

อัตราร้อยละ	

MLR	-	0.75	ต่อปี

อัตราร้อยละ	

MLR	-	1.0	ต่อปี

อัตราร้อยละ	

MLR	-	1.0	ต่อปีี

อัตราดอกเบี้ย	

THBFIX1M	+	1.50	

ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย	

THBFIX1M	+	1.50	

ต่อปี

เงื่อนไขการชำาระคืนเงินต้นอัตราดอกเบี้ยต่อปี

2556

ยอดคงเหลือ

2555

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:	พันบาท)
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ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2556

บวก:	กู้เพิ่ม

หัก:	จ่ายคืนเงินกู้

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

1,721,957

2,837,000

(1,461,437)

3,097,520

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำาหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายละเอียดดังนี้

	 เมื่อวันที่	22	ตุลาคม	2552	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์สามแห่ง	(ผู้ ให้กู้ร่วม)	เพื่อขอวงเงินกู้ระยะ
ยาวจำานวน	1,000	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ ในการขยายธุรกิจของ 
บริษัทฯ
	 เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2553	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์สามแห่ง	(ผู้ ให้กู้ร่วม)	เพื่อขอวงเงินกู้ระยะ
ยาวจำานวน	1,000	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ ในการขยายธุรกิจของ 
บริษัทฯ
	 เมื่อวันที่	26	 พฤษภาคม	2554	 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาว
จำานวน	500	ล้านบาท	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
	 ในระหว่างปี	2555	 ถึงไตรมาสหนึ่ง	2556	 บริษัทฯได้ขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งตามสัญญาเงินกู้ยืม
ลงวันที่	26	 พฤษภาคม	2554	 เป็นจำานวน	2,500	 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม
และใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ
	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2556	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน	
500	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	 บริษัทฯได้ทำาสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	6.00	ต่อปี
	 เมื่อวันที่	17	กันยายน	2556	บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งเพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาวจำานวน	
500	 ล้านบาท	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปชำาระคืนเงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับเดิมและใช้ ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	 บริษัทฯได้ทำาสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อแลกเปล่ียนอัตรา 
ดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	6.00	ต่อปี

	 ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืม	 บริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	 เช่น	 การดำารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 การจ่ายเงินปันผล	การดำารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 การดำารงอัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซื้อที่ค้างชำาระมากกว่า	3	
เดือนขึ้นไปต่อลูกหนี้เช่าซื้อทั้งหมด	 การดำารงอัตราส่วนของลูกหนี้เช่าซ้ือต่อหนี้เงินกู้	 การไม่จำาหน่ายสินทรัพย์หรือสิทธิในรายได้	 และ
ในกรณีก่อหนี้ใหม่	กลุ่มเจ้าหนี้ปัจจุบันต้องมีเงื่อนไขทางการเงินและหลักประกันไม่ด้อยกว่าวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯได้ทำาใหม่	เป็นต้น

	 เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ดังกล่าวค้ำาประกันโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซื้อ	 และการจดจำานองที่ดินพร้อม 
สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในขณะนี้	และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า	และทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสือแจ้งจากธนาคารพาณิชย์

	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯ	 มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้	 จำานวน	315.7	 ล้านบาท 
(2555:	432.0	ล้านบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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20. สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
	 จำานวนเงินสำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้	

สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี

ขาดทุน	(กำาไร)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	

ต้นทุนดอกเบี้ย

ผลขาดทุน	(กำาไร)	จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

	 ประกันภัยที่รับรู้ ในปี	

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู้ ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน:

ค่าใช้จ่ายในการบริการและการบริหาร

อัตราคิดลด

อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	(ขึ้นกับช่วงอายุ)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน

2,774

1,081

117

(360)

545

4,157

1,081

117

545

1,743

1,743

(ร้อยละต่อปี)

4.4

7.0

15.88

(ร้อยละต่อปี)

4.2

7.0

14.92

2,673

67

(384)

2,356

2,356

1,735

2,673

67

(1,317)

(384)

2,774

2556

2556

2556

2555

2555

2555

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบันและสองปีย้อนหลังแสดงได้ดังนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ปี	2556

ปี	2555

ปี	2554

4,157

2,774

1,735

510

(104)

(1,127)

การปรับปรุงตามประสบการณ์ที่เกิดจากหนี้สินโครงการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
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21. ทุนเรือนหุ้น

21.1 มติอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	 เมื่อวันที่	26	เมษายน	2556	ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเรื่องต่างๆที่สำาคัญดังนี้
1)	 อนุมัติการจัดสรรสำารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2555โดยมีรายละเอียดดังนี้
	 จัดสรรเป็นสำารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	คิดเป็นจำานวน	57.01	ล้านบาท

•	 	 • จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯจำานวนไม่เกิน	14.464	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ในอัตรา	5.4466230936	 หุ้นเดิมต่อ	1	 หุ้นปันผล	 รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินจำานวน	72.32	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล	
0.918	 บาทต่อหุ้น	 ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว	 ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา
หุ้นละ	0.918	บาท
•	
	 • จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ	0.102	บาท	หรือคิดเป็นจำานวนเงินไม่เกิน	8.03	ล้านบาท	
	 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ	1.02	 บาท	(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น)	 โดยมีกำาหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล
จำานวนดังกล่าวภายในวันที่	23	พฤษภาคม	2556

	 ในระหว่างปี	2555	 และไตรมาสที่	1	 ปี	2556	 บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่	 ผู้ถือหุ้นไปแล้วโดยจ่ายปันผลเป็น
เงินสดเป็นจำานวนรวมประมาณ	169	 ล้านบาท	 คิดเป็นอัตราหุ้นละ	2.45	 บาท	 ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 
20	กันยายน	2555	และ	11	เมษายน	2556	ดังนั้น	รวมการจ่ายปันผลจากผลการดำาเนินงานปี	2555	คิดเป็นมูลค่า	3.47	บาทต่อหุ้น	
(ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น)

2)	 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	570.4	 ล้านบาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน	470.1	 
	 ล้านบาท	 โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้วหลังจากสำารองไว้เพื่อรองรับใบสำาคัญ 
	 แสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ	จำานวน	24.5	ล้านหุ้น

3)	 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน	470.1	 ล้านบาท	 เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำานวน	675.0	 
	 ล้านบาท	โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวนทั้งหมด	40.9	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและ 
	 การปรับสิทธิการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 จำานวน	20.1	 ล้านหุ้นและรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	(General	 
	 mandate)	แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	20.8	ล้านหุ้น
 
	 เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2556	บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน	675.0	ล้านบาท	แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ	135.0	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	5	บาท	

4)	 อนุมัติ ให้บริษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ	 จากเดิมจำานวน	135.0	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	5	 บาท 
	 เป็นจำานวน	1,350.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	ซึ่งบริษัทฯได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์ 
	 เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2556	โดยมีทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว	393.9	ล้านบาท

5)	 อนุมัติให้แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	 โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	675.0	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	 
	 1,350.0	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท

	 เม่ือวันที่	10	 พฤษภาคม	2556	 บริษัทฯได้รายงานผลจำานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริงจำานวน	144.6	 ล้านหุ้น 
(หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น)	แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2556	บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุน	จดทะเบียน	675.0	ล้านบาท	
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21.2 มติอนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2556	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติดังนี้

1)	 อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้	 วงเงินไม่เกิน	2,000	 ล้านบาท	 โดยมอบอำานาจให้กรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทน	 และ/หรือ 
	 บุคคลที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำานาจกระทำาการแทนบริษัทฯสามารถพิจารณารายละเอียดต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
	 การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย	 การเข้าเจรจา	 ตกลง	 ลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ	 ที่ 
	 เกี่ยวข้อง	และการดำาเนินการใด	ๆ	ตามที่จำาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

2)	 อนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิ	(GL-W3)	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 การเสนอขาย/การจัดสรร	 :		 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน	3	หุ้นเดิม	ต่อใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย
	 จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 :		 341,568,986	หน่วย
	 ราคาเสนอขาย	 	 :		 ศูนย์บาท
	 อายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ	 :		 ไม่เกิน	2	ปี	นับแต่วันที่ออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ
	 อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	 :		 ใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วยต่อหุ้นสามัญ	1	หุ้น
	 ราคาใช้สิทธิ		 	 :		 10.00	บาท
	 ระยะเวลาการใช้สิทธิ	 	 :		 วันทำาการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน	จนครบอายุของใบสำาคัญแสดงสิทธิ
	 ระยะเวลาในการเสนอขาย	 :		 ภายใน	1	ปีนับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
	 ตลาดรอง	 	 	 :		 ใบสำาคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ 
	 	 	 	 	 	 แห่งประเทศไทย

3)	 อนุมัติให้ยกเลิกการเพ่ิมทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป	 (General	Mandate)	 รวมทั้งยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ 
	 การเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว	จำานวน	20.9	ล้านหุ้น	คิดเป็นจำานวนเงิน	104.3	ล้านบาท

4)	 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจำานวน	124.9	ล้านบาท	(249.7	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)	ให้เท่ากับทุนจดทะเบียน 
	 ของบริษัทฯหลังจากสำารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ
 
5)	 อนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน	170.8	 ล้านบาท	(341.6	 ล้านหุ้น	 มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)	 
	 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ	(GL-W3)	

6)	 อนุมัติให้แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ	โดยลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น	720.9	ล้านบาท	(1,441.9	ล้านหุ้น	 
	 มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท)

	 เมื่อวันที่	15	 พฤศจิกายน	2556	 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน	720.9	 ล้านบาท	 ณ 
วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีทุนออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว	512.4	ล้านบาท
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21.3 การเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
	 ในระหว่างปีปัจจุบัน	 บริษัทฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำานวนรวม	612.19	 ล้านบาท	
ตามรายละเอียดดังนี้

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำานวนเงินรวม	933.68	ล้านบาท	(2555:	414.9	ล้านบาท)
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯมีเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นจำานวนเงินรวม	1.0	 ล้านบาท	 จากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ	GL-W2	 จำานวน	28,400	 หน่วย	 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิชย์เป็นทุนชำาระแล้ว	 เมื่อวันที่	3	 มกราคม	2557	 นอกจากนี้	 บริษัทฯโอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนเรือนหุ้นในระหว่างปี
ปัจจุบันจำานวน	19.6	ล้านบาท

21.4 รายการกระทบยอดจำานวนหุ้นสามัญ
	 จำานวนหุ้นสามัญ	ทุนชำาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

GL-W2	(ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น)

GL-WC	(หลังการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น)

GL-W2	(หลังการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น)

หุ้นสามัญจดทะเบียน

	 ณ	วันต้นปี

	 เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

	 หุ้นสามัญหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี

	 ลดลงระหว่างปี

	 ณ	วันสิ้นปี

หุ้นสามัญที่ออกและชำาระแล้ว

	 ณ	วันต้นปี

	 เพิ่มทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

	 เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ

	 เพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

	 ณ	วันสิ้นปี

9,808,255

212,300

7,582,146

114,078

1,026,707

1,140,785

751,338

(450,271)

1,441,852

68,973

620,755

190,337

144,642

1,024,707

344,864

-

95,168

72,321

512,353

414,924

-

518,756

-

933,680

570,393

-

570,393

375,668

(225,135)

720,926

9,808,255

2,512,744

89,742,271

35

1.40166

2.95708

343.29

3.52

265.38

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

(หน่วย)

จำานวนหุ้นสามัญ

(หุ้น)

จำานวนหุ้น (พันหุ้น)

จำานวนหุ้น (พันหุ้น) ทุนชำาระแล้ว (พันบาท)

ราคาใช้สิทธิ

(บาทต่อหุ้น)

จำานวนเงิน (พันบาท)

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (พันบาท)

จำานวนเงิน

(ล้านบาท)
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22. ใบสำาคัญแสดงสิทธิ/ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ยอดคงเหลือของใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญซึ่งออกโดยบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้

GL-W2

GL-W3

GL-WC

GL-WD

GL-W2

GL-W3

GL-WC

GL-WD

ผู้ถือหุ้นเดิม

ผู้ถือหุ้นเดิม

กรรมการและพนักงาน

กรรมการและพนักงาน

22,216,267

-

219,500

934,500

-

332,783,154

-

-

(16,859,374)

-

(212,300)

-

-

-

(7,200)

(62,100)

5,356,893

332,783,154

-

872,400

1	พฤศจิกายน	2555

2	ธันวาคม	2556

10	พฤษภาคม	2553

15	พฤษภาคม	2555

22,775,694

332,783,154

500,000

1,000,000

0.10	บาท

-

-

-

2	ปี

2	ปี

3	ปี

3	ปี

35	บาท

10	บาท

16.59	บาท

19.62	บาท

1	หุ้นสามัญ

1	หุ้นสามัญ

1	หุ้นสามัญ

1	หุ้นสามัญ

ประเภท

ใบสำาคัญแสดง

สิทธิ

ประเภท

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

ออกให้แก่

จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 

1 มกราคม 2556

จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่มีการออก

ในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญแสดง

สิทธิที่มีการใช้สิทธิ

ในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญแสดง 

สิทธิที่หมดอายุ/ยกเลิก

ในระหว่างปี

จำานวนใบสำาคัญแสดง 

สิทธิคงเหลือ ณ วันที่

31 ธันวาคม 2556

ราคา

เสนอขาย

อายุใบสำาคัญ

แสดงสิทธิ

ราคาใช้สิทธิ

ต่อ 1 หุ้นสามัญ

วันที่ออก

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ

จำานวนใบสำาคัญ

แสดงสิทธิที่ออก

ในครั้งแรก

อัตราการใช้สิทธิ

ต่อ 1 หน่วยใบ

สำาคัญแสดงสิทธิ

 การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญในระหว่างปี
 GL-W3
	 เมื่อวันที่	2	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯได้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ	(GL-W3)	 ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิม	จำานวน	332.78	ล้านหน่วย	ในราคาหน่วยละศูนย์บาท	ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ	2	ปี	โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ	ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิ	1	หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้	1	หุ้น	ในราคาใช้สิทธิ	10	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ	และมีระยะเวลาการใช้สิทธิวันทำาการสุดท้าย
ของทุกสิ้นเดือน	
	 เมื่อวันที่	16	 ธันวาคม	2556	 ใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
โดยเริ่มทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ตั้งแต่วันที่	16	ธันวาคม	2556
	 ในระหว่างระยะเวลาของการใช้สิทธิใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าว	 บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผลและหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ของบริษัทฯจำานวน	144.6	ล้านหุ้น	(หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น)	และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญดังที่กล่าวในหมายเหตุ	21.1	
บริษัทฯจึงต้องปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิดังนี้

GL-W2

GL-WC

GL-WD

1.0000

1.0000

1.0000

11.8360

11.8360

11.8360

35.0000

16.5900

19.6200

2.95708

1.40166

1.65766

เดิม

อัตราการใช้สิทธิ

(ต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ)

ราคาใช้สิทธิ

(บาท/หุ้น)

เดิมใหม่ ใหม่

	 การเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่นี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่	15	พฤษภาคม	2556	จำานวนใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
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เงินปันผลระหว่างกาลคงเหลือจาก

	 ผลการดำาเนินงานระหว่าง	

	 วันที่	1	มกราคม	2555	ถึง	30	กันยายน	2555

เงินปันผลคงเหลือจากผลการดำาเนินงานปี	2555

หุ้นปันผลประจำาปี	2555	การดำาเนินงานปี	2555	

เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำาไรสำาหรับครึ่งปีแรก

รวมเงินปันผลและหุ้นปันผลสำาหรับปี	2556

เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำาไรสุทธิ

	 สำาหรับครึ่งปีแรก	ปี	2555

เงินปันผลประกาศจ่ายจากกำาไรสุทธิของไตรมาส

			ที่สามปี	2554

รวมเงินปันผลสำาหรับปี	2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษายน	2556

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	26	เมษายน	2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

	 เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2555

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

	 เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2555

69,532

8,036

72,321

109,480

259,369

99,523

44,010

143,533

1.00

0.10

0.92

0.11

2.13

1.45

0.64

2.09

เงินปันผล/หุ้นปันผล

เงินปันผล/หุ้นปันผล

อนุมัติโดย

อนุมัติโดย

ปันผลจ่าย

(พันบาท)

จำานวน

เงินปันผลจ่าย

ปันผลจ่ายต่อหุ้น

(บาท)

ปันผลจ่ายต่อหุ้น

	 บริษัทฯได้ยกเลิกการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	
(GL-WC	และ	GL-WD)	สะสมจนถึงวันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	424,300	หน่วย	 เนื่องจากพนักงานผู้ ได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิ 
ดังกล่าวลาออก	ซึ่งไม่เป็นตามเงื่อนไขของการได้รับใบสำาคัญแสดงสิทธิข้างต้น

	 เม่ือวันที่	15	 พฤษภาคม	2555	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีอนุมัติการออกใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
จำานวน	1,000,000	หน่วย	(GL-WD)	เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ	ในราคาเสนอขายศูนย์บาทต่อหน่วย	ใบสำาคัญ
แสดงสิทธิมีอายุ	3	ปี	นับตั้งแต่วันออกใบสำาคัญแสดงสิทธิ	โดยมีอัตราการใช้สิทธิหลังปรับคือใบสำาคัญแสดงสิทธิ	1	หน่วย	มีสิทธิซื้อหุ้น
สามัญใหม่ได้	11.8360	หุ้น	ในราคาใช้สิทธิ	1.65766	บาทต่อ	1	หุ้นสามัญ	มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซื้อหุ้นแต่ละสิทธิที่ออก
เท่ากับ	4.08	 บาท	 คำานวณโดยใช้แบบจำาลองการกำาหนดราคาสิทธิตามแบบจำาลองของ	Black-Scholes	Merton	 ข้อมูลนำาเข้าแบบ
จำาลอง	 ได้แก่	 ราคาหุ้น	ณ	 วันที่กำาหนดราคา	 ซึ่งเท่ากับ	24.9	บาท	 ราคาใช้สิทธิเท่ากับ	19.62	บาท	ความผันผวนที่คาดหวังร้อยละ	
32.85	ความคาดหวังอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ	8.62	อายุสัญญา	3	ปี	และอัตราดอกเบี้ยปลอดความเสี่ยงร้อยละ	3.44	
	 การจ่ายปันผลหุ้นสามัญและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญไม่ได้เป็นการปรับปรุงเงื่อนไขหรือข้อตกลงของโครงการ	 จึงไม่ 
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น	GL-WD
	 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯบันทึกค่าใช้จ่ายสำาหรับโครงการ	GL-WD	 เป็นจำานวน	1.36	 ล้านบาท 
ซึ่งรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	(2555:	0.86	ล้านบาท)

23. เงินปันผล/หุ้นปันผล
	 เงินปันผลและหุ้นปันผลที่ประกาศจ่ายในปี	2556	ประกอบด้วย

	 เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี	2555	ประกอบด้วย

(หน่วย:	พันบาท)
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24. สำารองตามกฎหมาย
	 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	 พ.ศ.	2535	 บริษัทฯต้องจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของกำาไรสุทธิประจำาปี	 หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	 จนกว่าทุนสำารองน้ีจะมี
จำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	สำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำาคัญดังต่อไปนี้

26. กำาไรต่อหุ้น
	 กำาไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	(ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วย
จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ ในระหว่างปี	 และได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ ใช้ ในการคำานวณกำาไรต่อหุ้นของ 
ปีก่อนที่นำามาเปรียบเทียบ	 โดยได้ปรับจำานวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำานวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงจากการออกหุ้นปันผล 
ณ	วันที่	23	พฤษภาคม	2556	จำานวน	144.6	ล้านหุ้น	และการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ	5	บาท	เป็นมูลค่า
หุ้นละ	0.50	 บาท	 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลและการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นได้เกิดขึ้นต้ังแต่วันที่เร่ิมต้นของงวดแรกที่เสนอ
รายงาน
	 กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วยผลรวม
ของจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ ในระหว่างปีตามที่กล่าวข้างต้นกับจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักของหุ้นสามัญที่
บริษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ	โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ	ณ	วันต้นปี
หรือ	ณ	วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า

(หน่วย:	พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

ค่าบริการทำาสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้

ค่าเสื่อมราคา

ค่าตัดจำาหน่าย

ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

181,166

40,904

21,136

10,601

9,425

7,785

4,816

130,203

29,112

19,567

8,476

-

7,772

7,374

166,646

40,825

21,136

9,028

-

7,785

2,427

130,203

29,112

19,567

8,476

-

7,772

6,928

2556 2555 2556 2555

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรสำาหรับปี

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

	 GL-W1

	 GL-W2

	 GL-WB

	 GL-WC

	 GL-WD

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

	 กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า

	 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

	 กำาไรสำาหรับปี

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

	 GL-W1

	 GL-W2

	 GL-WB

	 GL-WC

	 GL-WD

กำาไรต่อหุ้นปรับลด

	 กำาไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติว่า

	 มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ

กำาไรสำาหรับปี

กำาไรสำาหรับปี

จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

จำานวนหุ้นสามัญ

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้น

2555

บาท

(ปรับปรุงใหม่)

2555

บาท

(ปรับปรุงใหม่)

2556

บาท

2556

บาท

2555

พันหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)

2555

พันหุ้น

(ปรับปรุงใหม่)

2555

พันบาท

2555

พันบาท

2556

พันหุ้น

2556

พันหุ้น

2556

พันบาท

2556

พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

240,313

-

-

-

-

-

240,313

257,856

-

-

-

-

-

257,856

357,381

-

-

-

-

-

357,381

353,243

-

-

-

-

-

353,243

953,579

-

91,829

-

771

9,241

1,055,420

953,579

-

91,829

-

771

9,241

1,055,420

815,568

2,605

27,717

500

1,867

5,809

854,066

815,568

2,605

27,717

500

1,867

5,809

854,066

0.25

0.23

0.27

0.24

0.44

0.42

0.43

0.41

	 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำาไรต่อหุ้นปรับลด	แสดงการคำานวณได้ดังนี้

	 อย่างไรก็ตาม	 ไม่มีการคำานวณกำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ	 	 	(GL-W3)	 ตามที่กล่าวไว้ ใน
หมายเหตุ	22	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	เนื่องจากราคาใช้สิทธิรวมกับมูลค่ายุติธรรมต่อหน่วยของใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญมีราคาสูงกว่าราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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27. กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
	 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำารองเล้ียงชีพ	 พ.ศ.	2530	 โดย
บริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน	อยุธยา	จำากัด	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ															
ในระหว่างปี	2556	และ	2555	บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจำานวนเงิน	2.6	ล้านบาท	และ	1.8	ล้านบาท	ตามลำาดับ	

28. ภาระผูกพัน 
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจำานวนเงิน	16.55	ล้านบาท	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์

28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 บริษัทฯได้เข้าทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับการเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีในอาคาร	อายุของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต่	1	ถึง	5	ปี
	 บริษัทฯ	มีจำานวนเงินขั้นต่ำาที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้	ดังนี้

	 ณ	วันที่	31	 ธันวาคม	2556	บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการซึ่งจะต้องจ่ายค่าบริการภายใน	1	ปี	 จำานวน	3.6	
ล้านบาทและ	0.01	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	(2555:	1.3	ล้านบาทและ	0.01	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 บริษัทฯมีภาระที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศให้กับบุคคลที่เป็น 
พนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำานวนเงิน	0.04	 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน	0.20	 ล้านเยน	 และ	0.90	 ล้านบาท 
(2555:	0.02	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อเดือน)

28.4 การค้ำาประกัน
	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	2555	 บริษัทฯมีหนังสือค้ำาประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำานวน 
0.3	ล้านบาท	ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำาประกันการใช้ ไฟฟ้าและการใช้บริการไปรษณีย์

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน
	 ข้อมูลส่วนงานดำาเนินงานที่นำาเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที่ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสม่ำาเสมอเพื่อใช้ ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำาเนินงานของส่วน
งาน	ทั้งนี้ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัท	

	 เพ่ือวัตถุประสงค์ ในการบริหารงาน	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ	
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น	2	ส่วนงาน
	 • ส่วนงานธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
 • ส่วนงานธุรกิจบริการที่ปรึกษาด้านการเงิน	และจัดการเงินลงทุนอื่น
บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรวมส่วนงานดำาเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น

จ่ายชำาระ

	 ภายใน	1	ปี

	 มากกว่า	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี

3,586

2,075

11

-

1,255

40

9

-

2556

พันบาทพันบาท พันเหรียญสหรัฐอเมริกา พันเหรียญสหรัฐอเมริกา

2555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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	 ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์ ในการตัดสินใจเก่ียวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำาไรหรือ
ขาดทุนจากการดำาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ ใช้ ในการวัดกำาไรหรือขาดทุนจากการดำาเนินงานและ
สินทรัพย์รวมในงบการเงิน
	 การบันทึกบัญชีสำาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำาหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก
	 ข้อมูลรายได้	 กำาไร	 และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2556	 และ	
2555	มีดังต่อไปนี้

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้

กำาไรของส่วนงาน

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน	ที่ไม่

รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี	

1,258,308

183,044

11,252

151,576

11,043

343,635

314,387

330,328

62,888

238,747

116,124

-

35,621

9,842

10,565

-

-

-

5,864

3,614

25,420

-

1,258,308

218,665

21,094

162,141

11,043

343,635

314,387

336,192

66,502

264,167

116,124

(28)

(10,015)

(16,483)

(16,433)

8,984

-

-

6,626

(1,849)

(23,854)

47,682

1,258,280

208,650

4,611

145,708

20,027

343,635

314,387

342,818

64,653

240,313

163,806

ส่วนงานธุรกิจ

บริการที่ปรึกษา

ด้านการเงิน

ส่วนงานธุรกิจ

บริการที่ปรึกษา

ด้านการเงิน

ส่วนงานธุรกิจ

ให้บริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ

ส่วนงานธุรกิจ

ให้บริการ

สินเชื่อเช่าซื้อ

รวมส่วนงาน

ที่รายงาน

รวมส่วนงาน

ที่รายงาน

รายการปรับปรุง

และตัดรายการ

ระหว่างกัน

รายการปรับปรุง

และตัดรายการ

ระหว่างกัน

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

(หน่วย:	พันบาท)

(หน่วย:	พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

รายได้ดอกผลเช่าซื้อ

รายได้อื่น

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจ่าย

ค่าเสื่อมราคาและตัดจำาหน่าย

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

ขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร

ค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้

กำาไรของส่วนงาน

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน	ที่ไม่

รวมเครื่องมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี

เงินได้รอตัดบัญชี

837,221

112,709

2,372

63,004

8,476

45,253

140,251

239,981

102,094

353,243

(472)

-

-

5,963

604

-

-

-

1,450

307

3,602

-

837,221

112,709

8,335

63,608

8,476

45,253

140,251

241,431

102,401

356,845

(472)

-

-

(602)

(604)

-

-

-

(534)

-

536

-

837,221

112,709

7,733

63,004

8,476

45,253

140,251

240,897

102,401

357,381

(472)
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์	
รายได้จากลูกค้าภายนอกกำาหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

รายได้จากลูกค้าภายนอก 

ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสิงคโปร์

รวม

สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่องมือทางการเงินและ

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)

ประเทศไทย

ประเทศกัมพูชา

ประเทศสิงคโปร์

รวม

1,420,887

10,925

39,729

1,471,541

2,387,727

217,971

69,187

2,674,885

951,701

-

5,963

957,664

1,731,778

-

4,102

1,735,880

2556 2555

(หน่วย:	พันบาท)

30. เครื่องมือทางการเงิน
30.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
	 เครื่องมือทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	 107	 “การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน”	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	
เงินให้กู้ยืม	 เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน	 ลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบัน
การเงินและเงินกู้ยืมระยะยาว	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว	 และมีนโยบายใน 
การบริหารความเสี่ยงดังนี้
 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	 ลูกหนี้สินเชื่อ
เงินสด	 และเงินให้กู้ยืม	 ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	
นอกจากนี้	 การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำานวนมากราย	 ดังนั้น
บริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำาคัญจากการให้สินเชื่อนอกจากจำานวนค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่บันทึกไว้แล้ว 
ในบัญชี
 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อน
ชำาระ	 เงินฝากประจำาที่มีภาระค้ำาประกัน	 เงินให้กู้ยืม	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ 
จึงอยู่ในระดับต่ำา
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	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	และ	2555	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และ
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำาหนด	 หรือวันที่มีการกำาหนดอัตรา 
ดอกเบี้ยใหม่	(หากวันที่มีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)	ได้ดังนี้

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

			สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

			สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

2,208.37

23.37

55.16

0.32

-

2,287.22

-

-

-

-

-

1,493.37

20.54

0.31

-

1,514.22

-

-

-

-

-

2,323.22

-

-

-

-

2,323.22

-

-

-

-

-

1,637.94

-

-

-

1,637.94

-

-

-

-

7.63

-

-

-

-

-

7.63

13.55

-

3,097.52

3,111.07

0.50

-

-

-

-

0.50

50.00

-

1,721.96

1,771.96

312.91

-

-

-

-

0.24

313.15

-

4.32

-

4.32

13.86

-

-

-

0.13

13.99

-

14.42

-

14.42

320.54

4,531.59

23.37

55.16

0.32

0.24

4,931.22

13.55

4.32

3,097.52

3,115.39

14.36

3,131.31

20.54

0.31

0.13

3,166.65

50.00

14.42

1,721.96

1,786.38

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

รวม

รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชำาระ	-	สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

หนี้สินทางการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

			สถาบันการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชำาระ			-	สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำาประกัน

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน

หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก	 	

	 สถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาว

-

2,145.48

203.88

0.32

-

2,349.68

-

-

-

-

-

1,493.37

39.85

0.31

-

1,533.53

-

-

-

-

-

2,275.92

-

-

-

2,275.92

-

-

-

-

-

1,637.94

-

-

-

1,637.94

-

-

-

-

1.35

-

-

-

-

1.35

13.55

-

3,097.52

3,111.07

0.48

-

-

-

-

0.48

-

50.0

1,721.96

1,771.96

84.81

-

-

-

0.24

85.05

-

3.22

-

3.22

10.41

-

-

-

0.13

10.54

14.42

-

-

14.42

86.16

4,421.40

203.88

0.32

0.24

4,712.00

13.55

3.22

3,097.52

3,114.29

10.89

3,131.31

39.85

0.31

0.13

3,182.49

14.42

50.0

1,721.96

1,786.38

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

มากกว่า 1 ถึง 5 ปี

ภายใน 1 ปี

ภายใน 1 ปี

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

รวม

รวม

(หน่วย:	ล้านบาท)

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงิน
เป็นเงินตราต่างประเทศ
	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

เหรียญสหรัฐอเมริกา

เยน

1.04

20.56

1.79

10

-

-

-

-

-

-

32.8136

0.3130

30.6316

0.3545

0.11

-

0.88

-

0.04

-

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

อัตราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ีย       

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556

(ล้าน)

สกุลเงิน 2556

(ล้าน)

2556

(ล้าน)

2556

(ล้าน)

2556

(บาทต่อ 1 หน่วย

เงินตราต่างประเทศ)

2555

(ล้าน)

2555

(ล้าน)

2555

(ล้าน)

2555

(ล้าน)

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

30.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
	 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน	 และมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน
	 มูลค่ายุติธรรม	 หมายถึง	 จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยน	 และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเก่ียวข้องกัน	 วิธีการ
กำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือกำาหนดขึ้นโดยใช้
เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้
	 ก)	สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำาหนดในระยะเวลาอันสั้น	ได้แก่	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	และเงินให้ 
กู้ยืมระยะสั้น	เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้น	แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
	 ข)	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและผ่อนชำาระ	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือที่ยังไม่ถือ
เป็นรายได้ตามที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามบัญชี					
	 ค)	 เงินกู้ยืมระยะยาวที่จ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า
ตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

	 สำาหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุ	19	 บริษัทฯได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยบนเงินกู้ซึ่งมี
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	จำานวน	913.3	ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่ง	สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลา	24	-	30	งวด	ครบ
กำาหนดในเดือนธันวาคม	2558	-	มิถุนายน	2559	ณ	วันครบกำาหนดในแต่ละงวด	บริษัทฯจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับธนาคารด้วยอัตราดอก
เบี้ยคงที่ตามที่กำาหนดในสัญญา	(ร้อยละ	6	ต่อปี)	และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทฯในอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบวกอัตราที่กำาหนด	
โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ	ตามที่ระบุในสัญญา	บริษัทฯมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของสัญญาข้างต้น	หากบริษัทฯบันทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็น
จำานวนเงินประมาณ	27.1	ล้านบาท
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31. การบริหารจัดการทุน
	 วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ	 คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	 โดย	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ากับ	1.43:1	และเฉพาะบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ	1.43:1	(2555:	1.19:1)	

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
	 เมื่อวันที่	20	มกราคม	2557	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	โดยมีราย
ละเอียดดังนี้้

1)		 มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2557	 เพ่ืออนุมัติให้แก้ ไขข้อบังคับบริษัทข้อ	12	 เพื่อให้ 
	 บริษัทฯสามารถซื้อหุ้นคืนได้

2)		 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	 โดยกำาหนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืนภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 
	 อนุมัติการแก้ ไขข้อบังคับบริษัทฯ	ให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้

3)		 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ ในการซื้อหุ้นคืน	330	ล้านบาท

4)		 จำานวนหุ้นที่จะซื้อคืน	51,252,115	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	5	ของหุ้นสามัญที่จำาหน่ายได้แล้ว 
	 ทั้งหมด

5)		 บริษัทฯซื้อหุ้นดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยเสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป	 ราคาหุ้นที่ซื้อคืนแต่ละครั้ง 
	 ต้องไม่เกินร้อยละ	115	ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย	5	วันทำาการก่อนวันทำาการซื้อแต่ละครั้ง

6)		 ระยะเวลาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนนั้น	ทางคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาวิธีจำาหน่ายหุ้นอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อคืน	 
	 (ภายหลัง	6	 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน	3	 ปี)	 บริษัทฯจะกำาหนดราคาจำาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่ต่ำากว่า	 
	 85%	ของราคาปิดเฉลี่ย	5	วันทำาการก่อนวันทำาการขายแต่ละครั้ง

7)		 หุ้นที่บริษัทฯ	ซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

33. การอนุมัติงบการเงิน 
	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำานาจของบริษัทฯ	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2557






