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ส่วนท่ี 1 

ข้อมูลสรปุ (Executive Summary) 

 
 
 
 

 
ข้อมูลสรปุของกำรเสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ต่อประชำชน 

บริษทั เอส 11 กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย :วนัที ่[]- []) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลสรุปส ำคญัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลกัทรพัยแ์ละหนังสือช้ีชวนซ่ึงเป็น
เพียงข้อมลูสรปุเก่ียวกบักำรเสนอขำยลกัษณะและควำมเส่ียงของบริษทัท่ีออกและเสนอขำยหลกัทรพัย ์(“บริษทัฯ”) ดงันัน้ผู้
ลงทุนต้องศึกษำข้อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือช้ีชวนฉบบัเตม็ซ่ึงสำมำรถขอได้จำกผู้จดัจ ำหน่ำยหลกัทรพัย์และบริษทัฯ
หรืออำจศึกษำข้อมูลได้จำกแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนท่ีบริษทัฯ ย่ืนต่อส ำนักงำนก.ล.ต. ได้ท่ี website ของ
ส ำนักงำนก.ล.ต. 
 

ข้อมลูเก่ียวกบักำรเสนอขำย 

ผูเ้สนอขำย:บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  ประเภทธรุกิจ:ใหบ้รกิารสนิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ 

จ ำนวนหุ้นท่ีเสนอขำย: 16,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 13.05 ของจ านวนหุน้สามญัทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ
ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนครัง้นี้ 

สดัส่วนกำรเสนอขำยหุ้น:เสนอขายต่อผูม้อุีปการคุณจ านวน []หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ[]ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขาย  
เสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป []หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ []ของจ านวนหุน้ทัง้หมดทีเ่สนอขาย 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [] บาท/หุน้  มลูค่าการเสนอขาย: []บาท 

กำรเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปรสภำพในช่วง 90 วนัก่อนหน้ำ 

√  ไมม่ ี � จ านวนหุน้หรอืหุน้รองรบัหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ : … หุน้   ราคาเสนอขายหรอืราคาแปลงสภาพ : ……..บาท 

มลูค่ำท่ีตรำไว้ (par): 5 บาท/หุน้  มลูค่ำตำมบญัชี (book value):[]บาท / หุน้ 

ท่ีมำของกำรก ำหนดรำคำเสนอขำยและข้อมลูทำงกำรเงินเพ่ือประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นท่ีเสนอขำย 

การก าหนดราคาหุน้สามญัทีจ่ะเสนอขายในครัง้นี้ไดพ้จิารณาจากอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ของบรษิทัฯ (P/E Ratio)  โดย
ราคาทีเ่สนอขายเท่ากบั [] บาท คดิเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E Ratio) ประมาณ []เท่า โดยค านวนจากก าไร
สุทธขิองบรษิทัฯตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทยในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดตัง้แต่วนัที ่[]-[]ซึง่เท่ากบั  [] บาท หารดว้ย
จ านวนหุน้สามญัทัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี้ ซึง่เท่ากบั 122,600,000 หุน้ จะไดก้ าไรสุทธต่ิอหุน้เท่ากบั  []
บาท 

สดัส่วนหุ้นของ “ผูมี้ส่วนร่วมในกำรบริหำร” ท่ีไม่ติด silent period:จ านวน  []หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 55 ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและ
เรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัภายหลงัการเสนอขายหุน้เพิม่ทนุในครัง้นี้ 

ตลำดรอง:  √SET   � MAI 

หมวดธรุกิจ (sector): เงนิทุนและหลกัทรพัย ์(FINCIAL) 

เกณฑก์ำรเข้ำจดทะเบียน: √ Profit Test  � Market Capitalization Test 

วตัถปุระสงคก์ำรใช้เงิน : บรษิทัจะน าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่เพือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในการประกอบกจิการ

และขยายธุรกจิ 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล :บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 40 จากก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ละเงนิ

ส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจพจิารณาก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดย

ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และสภาพคล่องของบรษิทัฯ ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในการด าเนินงาน 

แผนการขยายธุรกจิของบรษิทัฯ ในอนาคต และปจัจยัอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิทัฯ โดยการจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งไดร้บั

การอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่ตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั แลว้แจง้ใหท้ี่

ประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบในคราวต่อไป 

รำยละเอียดเก่ียวกบัผูเ้สนอขำยหลกัทรพัย ์ :บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)“บรษิทัฯ” ประกอบธุรกจิเช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์

ก่อตัง้เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2554 เริม่ด าเนินธุรกจิเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2554 นบัจนถงึ 31 ธนัวาคม 2556 บรษิทัฯ ประกอบธุรกจิเขา้สู่

ปีที3่ ภายใตท้มีงานผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจินี้มาไมน้่อยกว่า 10 ปี บรษิทัฯใหบ้รกิารสนิเชือ่เชา่ซื้อในเขตกรุงเทพฯและ

ปรมิณฑล จงัหวดัชลบุรจีงัหวอัยุธยา และจงัหวดัฉะเชงิเทราโดยเน้นบรกิารใหส้นิเชือ่เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหมแ่ก่บุคคลธรรมดาเป็น

หลกั ทัง้นี้บรษิทัมเีครอืขา่ยของพนัธมติรทางธุรกจิและเจา้หน้าทีส่นิเชือ่กระจายกว่า 57 รา้นคา้แบ่งเป็นประมาณ 115 สาขา ในเขตพืน้ที่

ทีใ่หบ้รกิารเช่าซื้อ ภายใตร้ะบบงานทีม่ขี ัน้ตอนการอนุมตัทิีร่อบคอบโดยมฐีานขอ้มลูอา้งองิทีร่วดเรว็และแมน่ย า 

รำยช่ือผูถ้ือหุ้น 10 รำยแรก ก่อนเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนทัว่ไป (ก่อน IPO) และภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้น IPO : 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ก่อน IPOณ วนัที ่18 ธนัวาคม 2556 ภายหลงั IPO 
 

 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
คดิเป็นสดัส่วน 

(รอ้ยละ) 
จ านวนหุน้ทีถ่อื 

(หุน้) 
คดิเป็นสดัส่วน 

(รอ้ยละ) 
1 บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั* 34,796,833 32.64 34,796,833 28.38 
2 นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก 19,369,300 18.20 19,369,300 15.80 
3 นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย 11,041,300 10.36 11,041,300 9.01 
4 นายศริวตัร หวัง่หล*ี* 11,002,800 10.32 11,002,800 8.97 
5 นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส 5,750,200 5.39 5,750,200 4.69 
6 นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว 5,669,500 5.32 5,669,500 4.62 
7 นางสาวจุนร ิซงิอุิระ*** 2,881,600 2.70 2,881,600 2.35 
8 นายสมยศ สุธรีพรชยั*** 2,520,000 2.36 2,520,000 2.06 
9 นายสามารถ จริะด ารง 1,992,600 1.87 1,992,600 1.63 
10 นางจติราภรณ์ หวัง่หล*ี* 1,146,500 1.08 1,146,500 0.94 
11 ผูถ้อืหุน้อืน่ 10,429,367 9.76 10,429,367 8.51 
12 ประชาชนทัว่ไป - - 16,000,000 13.05 
 รวม 106,600,000 100.00 122,600,000 100.00 

* บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั ประกอบไปดว้ยครอบครวัจริะด ารง ถอืหุน้รอ้ยละ 96.7 และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 3.30 
** นายศริวตัร หวัง่หล ีและนางจติราภรณ์หวัง่หล ีถอืเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนัเนื่องจากเป็นสามแีละภรรยา 
*** นายสมยศ สุธรีพรชยัและ นางสาวจุนร ิซงิอุิระถอืเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนัเนื่องจากเป็นสามแีละภรรยา 
 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ขา้งตน้มคีวามเป็นอสิระในการลงคะแนนเสยีง จงึไมม่กีารนบัรวมเป็นการถอืหุน้ภายใตก้ลุ่มผูถ้อืหุน้เดยีวกนั

ยกเวน้ กลุ่มนายศริวตัร หวัง่หล ีและ กลุ่มนายสมยศ สุธรีพรชยั 
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สดัส่วนรำยได้ : 
หน่วย : บำท 

ประเภทของรำยได้ 2554 2555 2556 
รำยได้       
รายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซื้อ 73,299,135 97.27% 388,617,682 97.10% 661,144,106 95.89% 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร - 0.00% 6,631,008 1.66% 20,822,665 3.02% 
รายไดอ้ื่น 2,060,796 2.73% 4,993,452 1.25% 7,531,869 1.09% 
รำยได้รวม 75,359,931 100.00% 400,242,142 100.00% 689,498,640 100.00% 
 

คณะกรรมกำรกำรบริษทั: 

คณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 9 ท่าน ดงันี้ 

รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1. นายสามารถ จริะด ารง  ประธานกรรมการ* 
2. นายสุรศกัดิ ์เขม็ทองค า กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายศริวตัร หวัง่หล ี กรรมการ 
4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก กรรมการ 
5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย กรรมการ 
6. นายทศพร เลศิพนัธ ์ กรรมการ 
7. นายฉตัรชยั โชตนาการ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
8. นางวชริา ณ ระนอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
9. ดร. ฐานิศร เดชธ ารง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

* 
ประธานกรรมการไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการมาก ากบัดแูล (Monitor and Supervise) การบรหิารจดัการของผูบ้รหิารบรษิทัฯ 

 

 บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั 

บรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั มทีุนจดทะเบยีน 150,000,000 บาท  เรยีกช าระแลว้ 150,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัทัง้หมด

30,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาท   

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสุด (ณ วนัที ่20 มกราคม 2557) 

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) คดิเป็นสดัส่วน (รอ้ยละ) 
1 นายสามารถ จริะด ารง 8,784,400 29.28 
2 นางสาวกตกิา จริะด ารง 9,427,015 31.42 
3 นายกานต์ จริะด ารง 9,407,815 31.36 
4 ผูถ้อืหุน้อืน่ 2,380,770 7.94 
 รวม 30,000,000 100.00 

ผูถ้อืหุน้ระดบัสุดทา้ย (Ultimate Shareholder) ของบรษิทัฯ ทีถ่อืหุน้ผ่านบรษิทัเอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั ไดแ้ก่นายสามารถ จริะ

ด ารง นางสาวกตกิา จริะด ารง นายกานต์ จริะด ารง และผูถ้อืหุน้อื่นทัง้นี้ในการพจิารณานบัรวมการถอืหุน้ภายใตก้ลุ่มเดยีวกนัในบรษิทัฯ 

โดยพจิารณาขึน้ไปจนถงึผูถ้อืหุน้ระดบัสุดทา้ยสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 คุณกตกิา จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 100 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบับรษิทั  เอส 

ชารเ์ตอร ์จ ากดั เนื่องจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258 พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนติบิุคคลทีถู่กถอื

หุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 

 คุณกานต์ จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 100 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 0.00 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบับรษิทั เอส 

ชารเ์ตอร ์ จ ากดั เนื่องจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนติบิคุคลทีถู่กถอื

หุน้เกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของทุนจดทะเบยีนและเรยีกช าระแลว้เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 

 คุณสามารถ จริะด ารงซึง่ถอืหุน้ในบรษิทัฯ จ านวน 1,992,600 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 1.87 จดัเป็นผูถ้อืหุน้กลุ่มเดยีวกนักบั

บรษิทั  เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั เนื่องจากเขา้ลกัษณะตาม มาตรา 258 พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่ใหน้บัรวมนติิ

บุคคลทีผู่ถ้อืหุน้มอี านาจในการจดัการเกีย่วกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์เป็นกลุ่มเดยีวกนักบัผูถ้อืหุน้ 

 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้าที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุปัจจยัเส่ียง: 

1. ควำมเส่ียงด้ำนกำรแข่งขนัเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด 

บรษิทัฯ เขา้สู่การด าเนินธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์มาเพยีง 3 ปี ความเสีย่งดา้นการแข่งขนัทีบ่รษิัทต้องประสบจงึ
ประกอบดว้ยความเสีย่งในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดซึง่ตอ้งใชเ้วลาระยะหนึ่ง และความเสีย่งเรื่องการแข่งขนักบัผูป้ระกอบการราย
ใหมท่ีจ่ะเขา้สู่อุตสาหกรรม 

2. ควำมเส่ียงจำกคณุภำพท่ีลดลงของลกูหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือท่ีจะมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำน 

บรษิทัฯ อยู่ในช่วงเริม่ด าเนินธุรกจิมคีวามจ าเป็นทีต่้องท าการขยายพอร์ตลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อในอตัราทีสู่งอาจเป็นผลให้
บรษิัทฯ ต้องพจิารณาเรื่องการรกัษาความเหมาะสมระหว่างการขยายพอร์ตลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อกบัการมคีวามยืดหยุ่นในการ
พจิารณาอนุมตัสินิเชื่อเพื่อใหไ้ดส้นิเชื่อทีม่คีุณภาพ หากบรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาความเหมาะสมดงักล่าวได ้บรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่ง
จากคุณภาพทีล่ดลงของลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทีส่่งผลต่อผลการด าเนินงานของบรษิัท 

3. ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัฯไม่สำมำรถเรียกเกบ็เงินส่วนต่ำงระหว่ำงยอดมูลหน้ีคงเหลือตำมสญัญำเช่ำซ้ือจำกผู้ค ำ้
ประกนัหำกมีขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรพัยร์อกำรขำย 

4. ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องทำงกำรเงินจำกแหล่งเงินทุน 

 การพึ่งพงิแหล่งเงนิทุนเพยีงแห่งเดยีวอย่างมนีัยส าคญัอาจก่อให้เกดิความเสีย่งจากการไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญาเงนิกู้เมื่อ
สญัญาเดมิสิน้สุดลงปจัจุบนัทีม่าของแหล่งเงนิทุนของบรษิทั ฯ มาจากแหล่งเงนิทุนภายในไดแ้ก่เงนิสดทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน และ แหล่ง
เงนิทุนภายนอกทีม่าจากเงนิกูย้มืธนาคารซึง่บรษิทัฯ ท าการกูย้มืมาจากธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮาส์จ ากดั (มหาชน) เพยีงแห่งเดยีว  

5. ควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ท่ีจะมีผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อส่วนต่างระหว่างรายไดด้อกเบี้ยสญัญาเช่าซื้อกบัต้นทุนทางการเงนิเพยีง
เลก็น้อยและชัว่คราวเนื่องจากจากรายไดด้อกเบี้ยจากสนิเชื่อเช่าซื้อคดิเป็นอตัราคงทีต่ลอดอายุสญัญา ในขณะทีอ่ตัราดอกเบี้ยกูย้มืใน
การประกอบธุรกจิผกูกบัอตัราดอกเบีย้ลอยตวั  

6. ควำมเส่ียงจำกกำรพ่ึงพิงบคุลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนกลุ่มหลกัเพียงกลุ่มเดียว 

การประสบความส าเร็จของบรษิทัได้อย่างรวดเรว็ในระดบัทีน่่าพอใจนับจากการเริม่ก่อตัง้เพยีง 3 ปีนัน้เนื่องจากบรษิัท ฯ เริม่
ก่อตัง้และด าเนินธุรกจิโดยบุคลากรหลกัทีม่ปีระสบการณ์ มคีวามช านาญเป็นทีรู่จ้กัในอุตสาหกรรมเพยีงกลุ่มเดยีว ซี่งท าหน้าทีบ่รหิาร
ฝา่ยงานหลกั ในอนาคตหากบรษิทัฯ ตอ้งสญูเสยีผูบ้รหิารหลกักลุ่มดงักล่าวจะส่งผลใหบ้รษิทัอาจประสบความเสีย่งในการด ารงอยู่ 

7. ควำมเส่ียงจำกกำรมีผูถ้ือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำหรือเท่ำกบัร้อยละ 25 

ภายหลงัการเพิม่ทุนเสนอขายหุน้ครัง้นี้กลุ่มผูถ้อืใหญ่คอืบรษิทั เอสชารเ์ตอร ์จ ากดั ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ28.38  มากกว่ารอ้ยละ 25 ท า
ใหบ้รษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากดั สามารถใชส้ทิธคิดัคา้นหรอืไมอ่นุมตักิารลงมตใินการประชุมผูถ้อืหุน้ในเรือ่งต่างๆ ทีข่อ้บงัคบัหรอืกฎหมายที่
เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องได้รบัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนได ้

8.  ควำมเส่ียงจำกกำรท่ีบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรย่ืนค ำขออนุญำตจำกตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูล้งทุนอาจมคีวามเสีย่งจากความไมแ่น่นอนทีบ่รษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯ เขา้
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หากบรษิทัฯ ไมส่ามารถปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างครบถว้น  

9. ควำมเส่ียงจำกกำรลดลงของรำคำหุ้นเม่ือหุ้นของบริษทัฯ เข้ำซ้ือขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูถ้อืหุน้เดมิบางกลุ่มทัง้ทีเ่ขา้เงือ่นไข และ ไมเ่ขา้เงือ่นไข Strategic Shareholder* มตี้นทุนในการไดหุ้น้มาทีต่ ่ากว่าราคาทีเ่สนอ
ขายต่อประชาชนทัว่ไปผูล้งทุนทัว่ไปทีจ่องซื้อหุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จงึมคีวามเสีย่งจากการลดลงของราคาหุน้เมือ่หุน้ของบรษิทัฯเข้าท า
การซื้อขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ เนื่องจากอาจมทีัง้ผู้ถือหุ้นที่เขา้ไม่เขา้เงื่อนไขStrategic Shareholder และเขา้เงื่อนไข Strategic 
Shareholder แต่ไมไ่ดถู้กระงบัการซื้อขายหุน้ใน Silent period เนื่องจากเป็นหุน้ส่วนทีเ่กนิจากรอ้ยละ 55ของทุนช าระแลว้ภายหลงัการ
เสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป ท าการขายหุน้หลงัจากหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

*Strategic Shareholders หมายถงึ กรรมการ ผูจ้ดัการ และผูบ้รหิาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และ ผูถ้อืหุน้ที่ถอืหุน้ > 5% นบัรวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้าที ่5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรปุฐำนะกำรเงินและ   2554 2555 2556 ผลกำรด ำเนินงำนย้อนหลงั 3 ปี 
สนิทรพัยร์วม บาท 703,232,755 1,750,608,259 2,524,834,208 
หนี้สนิรวม บาท 242,543,977 1,190,816,481 1,683,828,384 
ส่วนของผูถ้อืหุน้ บาท 460,688,778 559,791,778 841,005,824 
รายไดร้วม บาท 75,359,931 400,242,142 689,498,640 
ก าไรสุทธ ิ บาท 10,688,778 75,103,000 116,307,488 
อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก ำไร         
อตัราดอกเบีย้รบั รอ้ยละ 12.07            35.23             33.94  
อตัราดอกเบีย้จ่าย รอ้ยละ 1.58              8.35              8.35  
ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ รอ้ยละ 10.49             26.88             25.59  
อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 14.18             18.76             16.87  
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 2.32   14.72             16.61  
อตัรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน         
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ   1.52              6.13              5.44  
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เท่า             0.11              0.33              0.32  
อตัรำส่วนวิเครำะหน์โยบำยทำงกำรเงิน         
อตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า             0.53  2.13             2.00  
อตัราสว่นเงนิใหกู้ต่้อเงนิกู ้ เท่า             2.79              1.62          1.42  
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล รอ้ยละ  NA   NA   NA  
อตัรำส่วนคณุภำพสินทรพัย ์         
อตัราสว่นค่าเผือ่หนีสงสยัจะสญูต่อลกูหนี้สนิเชือ่เช่าซื้อ รอ้ยละ             1.73              3.95              7.33  
อตัราสว่นหนี้สญูต่อลกูหนี้สนิเชือ่เช่าซื้อ รอ้ยละ  NA              2.85              2.98  
ข้อมลูต่อหุ้น         
มลูค่าตามบญัชต่ีอหุน้ บาทต่อหุน้             7.75             6.10              8.80  
ก าไรต่อหุน้ บาทต่อหุน้  0.18              0.82              1.22  

ค ำอธิบำยเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน:  

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิจะน าขอ้มูลทางการเงนิของปี 2554 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบในงบการเงนิปี 
2555 ตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั และจะน าขอ้มลูทางการเงนิของปี 2555 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบในงบการเงนิปี 2556 
ทีต่รวจสอบโดยบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มาใชใ้นการวเิคราะห์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 รำยได้ 
หน่วย: บาท 

ประเภทของรายได ้  2554  2555  2556 
รำยได้             
รายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซื้อ 73,299,135 97.27% 388,617,682  97.10% 661,144,106  95.89% 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร - 0.00% 6,631,008  1.66%  20,822,665  3.02% 
รายไดอ้ื่น 2,060,796  2.73% 4,993,452  1.25%   7,531,869  1.09% 

รวมรำยได้ 75,359,931  100.00% 400,242,142  100.00% 689,498,640 100.00% 

ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเป็นจ านวน 75.36 ลา้นบาท 400.24 ลา้นบาท และ 689.49 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยในปี 
2555 เทยีบกบัปี 2554 มอีตัราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 431.10 เนื่องจากในปี 2554 เป็นปีแรกที่บรษิัทฯ เริม่เปิดด าเนินกจิการเป็น
ระยะเวลาเพยีง 9 เดอืน (บรษิทัฯ เปิดด าเนินการเมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2554) จงึมฐีานเปรยีบเทยีบทีต่ ่าและในปี 2556 ถดัมา บรษิทัฯ 
ยงัคงมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 72.27  เมือ่เทยีบกบัปี 2555 ทัง้นี้ เป็นเหตุเนื่องมาจากในปี 2556 ผูผ้ลติไดเ้ปิดตวัรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่
ออกจดัจ าหน่ายมากกว่า 20 รุ่นและบรษิทัฯ ยงัไดร้บัความเชื่อถอืจากผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ใหเ้ขา้ไปใหบ้รกิารมากยิง่ขึน้ ซึ่ง
เป็นการเพิม่รายไดจ้ากการปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อใหก้บับรษิทัฯ 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  

ส่วนที ่1 หน้าที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่ำใช้จ่ำย 

หน่วย: บาท 
ประเภทของค่าใชจ้่าย 2554  2555  2556 

ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร (40,555,039) 71.07% (90,705,760) 37.08% (126,544,788) 29.74% 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู (10,682,705) 18.72% (102,515,482) 41.90% (189,808,250) 44.60% 
ขาดทุน(ก าไร)จากการขายสนิทรพัยร์อ
การขาย (5,823,817) 10.21% (51,427,454) 21.02% (109,212,446) 25.66% 

รวมค่ำใช้จ่ำย (57,061,561) 100.00% (244,648,696) 100.00% (425,565,484) 100.00% 

ในปี 2554-2556  บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายรวมโดยยงัไม่รวมต้นทุนทางการเงนิเป็นจ านวน 57.06 ลา้นบาท 244.65 ลา้นบาท และ 
425.57 ลา้นบาทตามล าดบั ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมแีนวโน้มเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารระหว่างปี 2554-2556 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมทัง้สิ้นเป็นจ านวน 40.56 
ลา้นบาท 90.71 ลา้นบาท และ 126.54 ลา้นบาท ตามล าดบัโดยเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายไดร้วม ส าหรบัปี 2556 การ
เพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมสีาเหตุเนื่องจากบรษิทัฯไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ จ านวน 
3 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวม 9 ลา้นบาท จากการทีก่รรมการและผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไดด้ าเนินการใหแ้ก่บรษิทัฯ จนวตัถุประสงค์เสรจ็สิ้นซึ่ง
เป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนั และภายใตส้ญัญาดงักล่าว บรษิทัฯ ตกลงใหส้ทิธกิรรมการและผูถ้อืหุน้แต่ละท่านสามารถซื้อหุน้ของบรษิทั
ฯ ไดใ้นราคาตามมลูค่า หรอืหุน้ละ 5 บาท รวมจ านวน 1.8 ลา้นหุน้ โดยบรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนเมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2556 ซึ่ง
การออกหุน้ดงักล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรื่องการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ท าใหบ้รษิทัฯ 
ต้องรบัรู้มลูค่าของบรกิารที่ได้รบัตามมลูค่ายุตธิรรม โดยมูลค่ายุติธรรมในกรณีนี้ถือตามราคายุตธิรรมของหุ้นซึ่งสามารถประมาณได้
น่าเชือ่ถอืกว่า โดยอา้งองิจากราคาของหุน้ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกจ าหน่ายในวนัถดัมาใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายตามสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัฯ 
ส่วนต่างขอราคาขายกบัมูลค่ายุตธิรรมของหุน้จ านวนเงนิ 15.3 ลา้นบาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารในส่วนของก าไรขาดทุน
ส าหรบัปีปจัจุบนั และบนัทกึเป็นส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิ 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 

ปี 2554-2556 บรษิทัฯ มหีนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญเป็นจ านวน 10.68 ลา้นบาท 102.52 ลา้นบาท และ 189.81 ลา้นบาท 
ตามล าดบัซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิม่ขึน้โดยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 859.64 ในปี 2555 เทยีบกบัปี 2554 เนื่องจากน าตวัเลขปี 2555 ซึ่งด าเนินการ
เต็มปีไปเทยีบกบัปี 2554 ซึ่งเป็นปีแรกทีบ่รษิทัฯ เปิดด าเนินกจิการซึ่งบรษิัทด าเนินกจิการเพยีง 9 เดอืน และ ในปี 2556 เทยีบกบัปี 
2555 หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสูญเพิม่ขึน้รอ้ยละ 85.15  เนื่องจากการเป็นบรษิทัฯ ใหม่ทีเ่ขา้สู่ตลาด บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นต้องเพิม่ส่วน
แบ่งทางการตลาดโดยตอ้งเขา้ไปท าการแขง่ขนักบัผูใ้หส้นิเชือ่เช่าซื้อรายเดมิรวมถงึตอ้งรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากผูใ้ห้
สนิเชือ่เช่าซื้อรถจกัรยานยนตร์ายใหมท่ีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัในธุรกจิสนิเชือ่เช่าซื้อรถจกัรยานยนต ์การปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อแก่ลกูคา้เพือ่ใหไ้ด้
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดเพิม่ขึ้นอาจมผีลต่อระดบัคุณภาพลูกหนี้ ตามสญัญาเช่าซื้อของบรษิทัฯ อย่างไรก็ตามหากพจิารณา
อตัราส่วนหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูต่อรายไดร้วมในปี 2554-2556 พบว่าอตัราส่วนดงักล่าวอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 14.18 รอ้ยละ 25.61 และ 
รอ้ยละ 27.53 ตามล าดบั นอกจากนี้หากพจิารณาอตัราส่วนหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูต่อยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญูในปี 2554-2556  พบว่าอตัราส่วนดงักล่าวอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.73 รอ้ยละ 6.16 และ รอ้ยละ 7.66 ตามล าดบั โดยอตัราส่วน
ดงักล่าวในปี 2556 เพิม่ขึน้จากปี 2555 ซึง่เป็นปกตขิองธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อทีจ่ะมหีนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญค านวนจากประมาณ
การขาดทุนทีอ่าจเกบ็เงนิจากลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อไม่ไดจ้ านวนน้อยในปีแรกของการด าเนินธุรกจิ และในปี 2556 ซึ่งเป็นปีทีบ่รษิทัฯ 
ไดด้ าเนินงานครบรอบระยะเวลาของอายุสญัญาเฉลีย่ที ่28 เดอืน  หนี้สญูและค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูจะเพิม่สูงขึน้ตามปกตขิองวงจรธุรกจิ
ของสนิเชือ่เช่าซื้อ  

 
  2554 2555 2556 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 617,911,428 1,664,914,960 2,478,625,221 
หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 10,682,705 102,515,482 189,808,250 

% ต่อรายไดร้วม 14.18% 25.61% 27.53% 
% ต่อลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 1.73% 6.16% 7.66% 
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ฐำนะทำงกำรเงิน 

 สินทรพัย ์

ณ สิ้นปี 2554-2556 บรษิทัฯ มยีอดสนิทรพัย์รวมเท่ากบั 703.23 ล้านบาท 1,750.61 ลา้นบาท และ 2,524.83 ลา้นบาท
ตามล าดบั โดยคดิเป็นอตัราการการเตบิโตสะสมเฉลีย่ (CAGR) ปี 2554-2556 รอ้ยละ 61.50 สนิทรพัยร์ายการหลกัในงบแสดงฐานะทาง
การเงนิของบรษิัทฯ คอืลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทัง้นี้ยอดดงักล่าวสุทธ ิณ สิ้นปี 2554-2556 เท่ากบั 607.22 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ 
86.35ของสนิทรพัย์รวม1,599.10 ลา้นบาทคดิเป็น รอ้ยละ 91.34 ของสนิทรพัย์รวม และ 2,296.96 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 90.97 ของ
สนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ 

ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มยีอดลูกหนี้ตามเช่าซื้อสุทธเิป็นจ านวน 607.22ลา้นบาท 1,599.10ลา้นบาท และ 2,296.96ลา้น
บาทตามล าดบั ทัง้นี้ อตัราการเพิม่ขึน้ของยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธใินปี 2555 เมือ่เทยีบกบั 2554 และปี 2556 เมือ่เทยีบกบัปี 
2555 คดิเป็นรอ้ยละ 163.34 และรอ้ยละ43.64 ตามล าดบัการเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุมาจากความสามารถในการขยายตลาดในทุกพื้นที่
เนื่องจากชื่อเสยีงของทมีงานผู้บรหิารได้รบัการยอมรบัในกลุ่มผู้แทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ อกีทัง้ยงัมกีารแนะน าผู้แทนจ าหน่าย
รถจกัรยานยนต์รายใหม่ๆ  ใหบ้รษิทัฯ โดยผูแ้ทนจ าหน่ายรายเดมิทีเ่คยใชบ้รกิารอยู่ 

คุณภาพลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อในปี 2554-2556 พบว่าในปี 2554-2556 สดัส่วนลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผื่อหนี้
สงสญัจะสูญที่ค้างช าระเกนิ 4 เดือนขึ้นไปต่อยอดรวมลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อคิดเป็นร้อยละ 0.73 ร้อยละ 2.99 และร้อยละ 6.33 
ตามล าดบั แสดงว่าสดัส่วนลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อของบรษิทัฯ ทีไ่มช่ าระหนี้ตรงเวลาต่อยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผื่อหนี้
สงสยัจะสญมมีากขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลกัมาจากวิกฤตการณ์น ้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ทีน่ิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัอยุธยา 
ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2556 ชะลอตวั  และปญัหาทางการเมอืงมสีญัญาณรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วง
ปลายปี2556 อย่างไรกต็ามหากพจิารณาอตัราก าไรสุทธใินปี 2554-2556 ประกอบบรษิทัฯ ยงัคงมอีตัราก าไรสุทธิทีสู่งขึน้โดยอยู่ทีร่ะดบั 
รอ้ยละ 14.18 รอ้ยละ 18.76 และ รอ้ยละ 16.87 ตามล าดบั อย่างไรกต็ามอตัราก าไรสุทธใินปี 2556 ลดลงเมือ่เทยีบกบัปี 2555 เนื่องจาก
บรษิทัฯ ตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารทีเ่พิม่ขึน้ โดยสาเหตุตามทีก่ล่าวใน “ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร” 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 

ในระหว่างปี 2554-2556 มขีาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัย์รอการขายเป็นจ านวน 6.05 ลา้นบาท 51.43 ลา้นบาท 
และ 109.21 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งมแีนวโน้มสูงขึน้ตามยอดปล่อยสนิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามเมือ่เทยีบอตัราส่วนขาดทุนดอ้ยค่า
และจ าหน่ายสนิทรพัย์รอขายต่อยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในปี 2554-2556 จะอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.98 
รอ้ยละ 3.09 และ รอ้ยละ 4.41 ตามล าดบัซึง่อตัราส่วนดงักล่าวเพิม่ขึน้ในปี 2555 และ 2556 เนื่องจากการครบรอบวงจรธุรกจิสนิเชื่อเช่า
ซื้อทีเ่กดิขึน้เมือ่ธุรกจิด าเนินมาได ้28 เดอืนตามอายุสญัญาโดยเฉลีย่ ทัง้นี้ตรงกบัช่วงเวลาปี 2556 และเมือ่พจิารณาขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าและจ าหน่ายสนิทรพัย์รอการขายต่อรายได้รวมคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 7.73 รอ้ยละ 12.85 และ รอ้ยละ 15.84 ซึ่งเป็นอตัราส่วนที่
เพิม่ขึน้ทัง้นี้เนื่องจากเหตผลตามทีก่ล่าวขา้งตน้เช่นกนั 
 

 ก ำไรเบด็เสรจ็รวม 

ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มกี าไรเบด็เสรจ็จ านวน 10.69 ลา้นบาท 75.10 ลา้นบาท และ 116.31 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่คดิเป็น
อตัราการการเตบิโตสะสมเฉลีย่ (CAGR) ปี 2554-2556สงูถงึรอ้ยละ 144.76 และเมือ่ค านวณอตัราก าไรสุทธเิทา่กบัรอ้ยละ 14.18 รอ้ยละ 
18.76 และรอ้ยละ 16.87 พบว่ามแีนวโน้มดขีึน้เป็นผลมาจากความสามารถในการขยายยอดสนิเชือ่เช่าซือ้และความสามารถในการ
บรหิารจดัการลกูหนี้ อย่างไรกต็ามอตัราก าไรสุทธทิีล่ดลงในปี 2556 เป็นผลมาจากบรษิทัฯตอ้งรบัรูค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่
เพิม่ขึน้ โดยสาเหตุตามทีก่ล่าวใน “ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร” 
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 หน้ีสิน 

ในช่วงปี 2554-2556 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 242.54 ล้านบาท 1,190.82 ลา้นบาท และ 1,683.83 ลา้นบาทตามล าดบั  
รายการหนี้สนิหลกัประกอบไปดว้ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นจ านวน  217.76 ลา้นบาท 1,087.83 ลา้นบาท และ 1,603.19 ลา้น
บาทตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89.78 รอ้ยละ 91.35 และรอ้ยละ 95.21 ของหนี้สนิรวม  

หน่วย: บาท 

สรปุรำยงำน 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 2554   2555  2556 

หน้ีสินหมนุเวียน             
เจา้หนี้การคา้       549,530  0.23%    1,427,570  0.12%   14,432,226  0.86% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ                -    0.00%   56,855,577  4.77% - 0.00% 
เงนิกูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี   87,561,242  36.10% 532,707,020  44.73% 952,055,532  56.54% 
หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี    1,912,796  0.79%     1,957,754  0.16%      572,220  0.03% 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย    3,001,398  1.24%  16,123,219  1.35%   26,470,356  1.57% 
ค่าเบีย้ประกนัคา้งจ่าย    4,748,660  1.96%     8,060,940  0.68%   10,336,981  0.61% 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย    8,219,259  3.39%   15,304,212  1.29%   19,863,588  1.18% 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น    1,586,414  0.65%    2,913,113  0.24%     4,930,999  0.29% 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน  107,579,299  44.35%  635,349,405  53.35% 1,028,661,902  61.09% 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน             
เงนิกูย้มืระยะยาวสุทธจิากส่วนทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

   
130,197,467  53.68% 

    
555,130,597  46.62% 

    
651,133,470  38.67% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิสุทธจิาก
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

      
1,297,376  0.53%          336,479  0.03% 507,515 0.03% 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     3,469,835  1.43% -  0.00% -  0.00% 
ประมาณการหนี้สนิ – ส ารอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน - 0.00% -  0.00%      3,525,497  0.21% 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน  134,964,678  55.65%   555,467,076  46.65%    655,166,482  38.91% 
รวมหน้ีสิน  242,543,977  100.00%  1,190,816,481 100.00% 1,683,828,384  100.00% 
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 สภำพคล่อง 
หน่วย : บาท 

  2554 2555 2556 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (602,412,960) (920,923,976) (592,188,474) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (34,627,740) (31,713,018) (8,343,507)  
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 667,049,919  947,668,744 616,636,324 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง)สุทธ ิ 30,009,219  (4,968,250) 16,104,343 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 30,009,219 25,040,969 41,145,312 

 
 กำรวิเครำะหก์ระแสเงินสด 

- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ปี 2554 – 2556  บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั -602.41 ลา้นบาท -920.92 ลา้นบาท และ -592.19 
ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงว่ากระแสเงนิสดจ่ายเพือ่กจิกรรมด าเนินงานมากกว่ากระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานซึ่งเป็นปกตขิอง
ธุรกจิการใหส้นิเชือ่เช่าซื้อเนื่องจากธุรกจิสนิเชือ่เช่าซื้อใชเ้งนิสดเป็นตวัสรา้งรายไดแ้ละขยายยอดการปล่อยสนิเชื่อจงึท าใหก้ระแสเงนิสด
จากกจิกรรมด าเนินงานมคี่าตดิลบซึง่หมายถงึกระแสเงนิทีจ่่ายสงูกว่ากระแสเงนิสดรบั ทัง้นี้กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานทีต่ดิลบ
จะถูกชดเชยจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเพือ่น ามาขยายยอดการปล่อยสนิเชือ่เช่าซื้อ 

- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ปี 2554-2556 บรษิัทฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนเท่ากบั -34.63 ล้านบาท -31.71 ล้านบาท และ -8.34 ล้านบาท 
ตามล าดบั แสดงว่าบรษิทัมกีระแสเงนิสดกจิกรรมลงทุนจ่ายออกมากว่ารบัเขา้ซึ่งเป็นผลเนื่องจากในช่วงปี 2554-2555 บรษิทัฯเพิง่เริม่
ด าเนินกจิการบรษิทัไดใ้ชเ้งนิลงทุนในการซื้อทีด่นิและสรา้งตกึอาคารทีท่ าการ 

- กระแสเงนิสดจากการกจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2554-2556บรษิัทฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 667.05 ล้านบาท 947.67 ลา้นบาท และ 616.64 ลา้น
บาท ตามล าดบั แสดงว่าบรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัจากการจดัหาเงนิมากกว่ากระแสเงนิสดจ่ายในกจิกรรมจดัหาเงนิ ทัง้นี้ เนื่องจากในปี 
2555 และ 2556 บรษิทัฯ มเีงนิเพิม่ทุนและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมากกว่าเงนิทีต่อ้งจ่ายคนืเจา้หนี้เงนิกู ้ 

- กระแสเงนิสดสุทธ ิ

โดยสรุป ณ สิ้นปี 2554-2556 บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธเิท่ากบั 30.01 ลา้นบาท 25.04 ลา้นบาท และ 41.15 ลา้นบาทซึ่ง
แสดงว่าบรษิทัฯ มสีภาพคล่องดา้นการเงนิสามารถบรหิารจดัการกระแสเงนิสดไดอ้ย่างเหมาะสม อย่างไรกต็ามหากบรษิทัฯ ต้องการ
ขยายการใหส้นิเชือ่ในอนาคตบรษิทัจะตอ้งจดัหากระแสเงนิสดกจิกรรมจดัหาเงนิใหเ้พิม่มากขึน้ 
 แหล่งท่ีมำของเงินทุน 

ในระยะเวลาปี 2554-2556 บรษิทัมรีายละเอยีดแหล่งทีม่าของเงนิทุนดงัต่อไปนี้ 
  หน่วย : บาท 

แหล่งทีม่าของเงนิทุน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2554 2555 2556 

เงนิกูย้มื 217,758,709 32.10% 1,144,693,194 67.16% 1,603,189,002 65.59% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการ
และผูถ้อืหุน้ 

- 0.00% 56,855,577 3.34% - 0.00% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 
1 ปี 

87,561,242 12.91% 532,707,020 31.25% 952,055,532 38.95% 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ 

130,197,467 19.19% 555,130,597 32.57% 651,133,470 26.64 % 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 460,688,778 67.90% 559,791,778 32.84% 841,005,824 34.41% 
รวม 678,447,487 100.00% 1,704,484,972 100.00% 2,444,194,826 100.00% 
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บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากเงนิกูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ในปี 2554-2556 

เงนิทุนของบรษิทัทีเ่ป็นเงนิกูย้มืรวมเท่ากบั  217.76 ลา้นบาท 1,144.69 ลา้นบาท และ 1,603.19 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะทีม่เีงนิทุน
ส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ากบั460.69 ลา้นบาท 559.79 ลา้นบาท และ 841.01 ลา้นบาท ตามล าดบั ทัง้นี้หากพจิารณาหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้
ถอืหุน้บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ในปี 2554-2556 ของบรษิทัจะอยู่ทีร่ะดบั 0.52 เท่า 2.13 เท่า และ 2.00 เท่าซึ่ง
เป็นระดบัโดยเฉลีย่ของธุรกจิดา้นการใหส้นิเชื่อเช่าซื้อ อกีทัง้ที่ระดบัอตัราสว้นดงักล่าวบรษิทัฯ ยงัสามารถด ารงโครงสรา้งเงนิทุนให้มี
อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามเงือ่นไขในสญัญาเงนิกู ้
 

นกัลงทุนสมัพนัธน์างสาวกตกิา จริะด ารง เบอรต์ดิต่อ 02-790-0888 ต่อ 2503 


