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16.  การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

16.1 การด าเนินงานและฐานะทางการเงิน 

16.1.1  ภาพรวมผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์โดยก่อตัง้บรษิทัเมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2554และ
เริม่ด าเนินธุรกจิเมื่อวนัที ่1 พฤษภาคม 2554 ในการใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ใหม่เป็นหลกับรษิทัฯมี
พนัธมติรเป็นร้านคา้ผู้แทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ซึ่งบรษิัทฯจะด าเนินการปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อให้แก่ลูกคา้ที่มาซื้อ
รถจกัรยานยนตก์บัรา้นคา้ผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ทีเ่ป็นพนัธมติรดงักล่าว โดยผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์
เหล่านัน้จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปรมิณฑล ชลบุร ี ฉะเชงิเทราและอยุธยา กลุ่มลูกค้าของบรษิัทฯ ประกอบด้วย
บุคคลธรรมดาทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ยกลุ่มลกูคา้ทีม่เีอกสารทางการเงนิเป็นบุคคลทีม่รีายไดป้ระจ า และกลุ่มลูกคา้ทีไ่ม่มี
เอกสารทางการเงนิเป็นบุคคลทีป่ระกอบอาชพีอสิระ โดยมลูค่าของรถจกัรยานยนต์ทีบ่รษิทัฯใหบ้รกิารสนิเชื่อเฉลีย่อยู่ที ่
48,000 – 50,000 บาท 

ในการด าเนินการปล่อยสนิเชื่อการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในแต่ละสญัญาจะขึน้อยู่กบัปจัจยัหลกัไดแ้ก่มูลค่า
รถจกัรยานยนต์ และความสามารถในการช าระค่างวดของลูกค้าจากการตรวจสอบประวตัิ ทัง้นี้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สญัญาเช่าซือ้จะรบัรูโ้ดยวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิ (Effective Interest Method) ตลอดระยะเวลาของสญัญา 

16.1.2  การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 

 การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในสว่นนี้จะน าขอ้มลูทางการเงนิของปี 2554 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบในงบการเงนิ
ปี 2555 ตรวจสอบโดยบรษิทั สอบบญัชธีรรมนิต ิจ ากดั และจะน าขอ้มลูทางการเงนิของปี 2555 ทีแ่สดงเปรยีบเทยีบใน
งบการเงนิปี 2556 ทีต่รวจสอบโดยบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั มาใชใ้นการวเิคราะห ์

 รายได ้

ตารางต่อไปนี้แสดงรายไดจ้ากของบรษิทัฯ จ าแนกตามทีม่าของรายได ้

หน่วย: บาท 

ประเภทของรายได ้ 2554  2555  2556 
รายได้             
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% 

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

  
ในปี 2554-2556 บรษิทัฯมรีายไดร้วมเป็นจ านวน 75.36ลา้นบาท 400.24 ลา้นบาท และ 689.49ลา้นบาท 

ตามล าดบั โดยในปี 2555 เทยีบกบัปี 2554มอีตัราการเตบิโตสงูถงึร้อยละ 431.10 เนื่องจากในปี 2554 เป็นปีแรกที่
บรษิทัฯ เริม่เปิดด าเนินกจิการเป็นระยะเวลาเพยีง 9 เดอืน (บรษิทัฯเปิดด าเนินการเมื่อวนัที ่9 มนีาคม 2554) จงึมฐีาน
เปรยีบเทยีบทีต่ ่าและในปี2556ถดัมา บรษิทัฯ ยงัคงมอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 72.27เมื่อเทยีบกบัปี 2555ทัง้นี้ เป็นเหตุ
เนื่องมาจากในปี 2556 ผูผ้ลติไดเ้ปิดตวัรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ออกจดัจ าหน่ายมากกว่า 20 รุ่นและบรษิทัฯ ยงัไดร้บั
ความเชื่อถือจากผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ให้เข้าไปใหบ้รกิารมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้จากการปล่อย
สนิเชื่อเช่าซือ้ใหก้บับรษิทัฯ 
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การวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงรายได้ดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อฝ่ายบรหิารจะวเิคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ
รายไดร้วมของบรษิทัฯซึง่ถอืเสมอืนว่าเป็นการวเิคราะหร์ายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ดว้ยเนื่องจากทีผ่่านมารายได้
ดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อมสีด้ส่วนสูงสุดในโครงสร้างรายได้รวม โดยในปี 2556 โครงสร้างรายได้รวมของบรษิัทฯ 
ประกอบดว้ยรายไดห้ลกัคอืรายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้661.14 ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 95.89
ของรายไดร้วมรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร20.82 ลา้นบาทซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 3.02ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่น7.53 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.09ของรายได้รวมทัง้นี้รายได้ดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าซื้อจะถูกรายงานในงบการเงนิด้วย
จ านวนสทุธจิากค่านายหน้าทีจ่่ายใหก้บัผูแ้ทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตแ์ละค่าใชจ้่ายทางตรงซึง่ไดแ้ก่ค่านายหน้าทีจ่่าย
ใหแ้ก่เจา้หน้าทีว่เิคราะห์สนิเชื่อซึง่ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมกีารรบัรูท้างบญัชดี้วยวธิทียอยรบัรู้ตามอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ
ตลอดอายุสญัญาเช่นเดยีวกบัการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้ตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 

 ค่าใช้จ่าย 

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% 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและขายสนิทรพัย์
รอการขาย (5,823,817) 10.21% (51,427,454) 21.02% (109,212,446) 25.66% 

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

 
ในปี 2554-2556 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายรวมโดยยงัไม่รวมต้นทุนทางการเงนิเป็นจ านวน57.06 ลา้นบาท 244.65 

ลา้นบาท และ 425.57 ลา้นบาทตามล าดบั ทัง้นี้ค่าใชจ้่ายดงักล่าวมแีนวโน้มเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัรายได้รวมทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยในแต่ละปีตัง้แต่ 2554-2556อตัราส่วนค่าใชจ้่ายรวมต่อรายไดร้วมคดิเป็นรอ้ยละ 75.72 รอ้ยละ 61.13 และ 61.72 
ตามล าดบัซึง่อตัราสว่นดงักล่าวมแีนวโน้มลดลงในปี  2555และ ปี 2556 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้าเนื่องจากในปีแรกของ
การเริม่กจิการบรษิทัฯ จะมภีาระค่าใชจ้่ายเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินธุรกจิส่งผลใหก้ารจดัหารายไดย้งัท าได้
ไม่เตม็ทีใ่นปีเริม่ตน้กจิการจงึเป็นผลใหส้ดัสว่นค่าใชจ้า่ยรวมต่อรายไดร้วมในปี 2554 สงูกว่าในปี 2555 และ 2556 ทัง้นี้
ในปี2555-2556 อตัราส่วนค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้รวมของบรษิัทฯอยู่ในระดบัคงที่ใกลเ้คยีงกนัเมื่อบรษิทัฯ มคีวาม
พรอ้มในการด าเนินธุรกจิอย่างเตม็ที ่

 ทัง้นี้ในปี 2556 บรษิทัฯมโีครงสรา้งค่าใชจ้่ายรวมประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 126.54 ลา้น
บาทคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 29.74หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ 189.81 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 44.60และการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 109.21 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 25.66 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารประกอบไปดว้ย เงนิเดอืนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนกังาน ค่าเสือ่มราคา 
ค่าอากรแสตมป์และไปรษณียากร ค่าใช้จ่ายในการตดิตาม ค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ประจ าส านักงาน ค่าสาธารณูโภค และ
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบังานทะเบยีน โดยระหว่างปี 2554-2556 บรษิทัฯมคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมทัง้สิน้เป็น
จ านวน40.56ลา้นบาท 90.71 ลา้นบาท และ 126.54ลา้นบาท ตามล าดบัโดยเพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัการเพิม่ขึน้ของรายได้
รวมทัง้นี้ในปี 2555 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้รอ้ยละ 123.66 จากปี 2554 
ซึง่เป็นปีแรกที่เริม่ด าเนินกจิการ และเพิม่ขึน้ร้อยละ 39.51 ในปี 2556 เทยีบกบัปี  2555ส าหรบัปี 2556 การเพิม่ขึน้
ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารมสีาเหตุเน่ืองจากบรษิทัฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นจ านวนเงนิรวม 9 ลา้นบาท จากการทีก่รรมการและผูถ้อืหุน้ดงักล่าวไดด้ าเนินการใหแ้ก่บรษิทัฯ 
จนวตัถุประสงคเ์สรจ็สิน้ ซึง่เป็นไปตามสญัญาที่ตกลงกนั และภายใต้สญัญาดงักล่าว บรษิทัฯ ตกลงใหส้ทิธกิรรมการ
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และผูถ้อืหุน้แต่ละท่านสามารถซือ้หุน้ของบรษิทัฯ ไดใ้นราคาตามมลูค่า หรอืหุน้ละ 5 บาท รวมจ านวน 1.8 ลา้นหุน้ โดย
บรษิทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิม่ทุนเมื่อวนัที ่27 พฤศจกิายน 2556 ซึง่การออกหุน้ดงักล่าวอยู่ภายใตข้อบเขตของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิฉบบัที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ท าให้บรษิทัฯ ต้องรบัรูมู้ลค่าของบรกิารทีไ่ดร้บัตาม
มูลค่ายุติธรรม โดยมูลค่ายุติธรรมในกรณีนี้ถือตามราคายุติธรรมของหุ้นซึ่งสามารถประมาณได้น่าเชื่อถือกว่า โดย
อา้งองิจากราคาของหุน้ทีบ่รษิัทฯ ได้ออกจ าหน่ายในวนัถดัมาให้กบัผูถ้ือหุ้นทุกรายตามสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ 
สว่นต่างขอราคาขายกบัมลูค่ายุตธิรรมของหุน้จ านวนเงนิ 15.3 ลา้นบาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในส่วนของ
ก าไรขาดทุนส าหรบัปีปจัจุบนั และบนัทกึเป็นส่วนทุกจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผู้ถอืหุน้ในงบแสดง
ฐานะการเงนิ 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายไดร้วมในปี 2554-2556 อยู่ทีร่อ้ยละ 53.82 รอ้ยละ 
22.66  และรอ้ยละ 18.35ตามล าดบั ซึง่มแีนวโน้มลดลงเนื่องจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารสว่นใหญ่ประกอบดว้ย
ค่าใชจ้่ายคงที ่ไดแ้ก่ เงนิเดอืนและผลตอบแทนพนักงาน ค่าใชจ้่ายภายในส านักงาน และสาธารณูโภคโดยทีอ่ตัราส่วน
ดงักล่าวในปีแรกของการด าเนินธุรกิจจะอยู่ในระดบัสูงเนื่องจากบริษัทฯยงัด าเนินธุรกิจได้ไม่เต็มที่ และอตัราส่วน
ดงักล่าวลดลงในปีต่อมาเมื่อบรษิทัฯ สามารถใชป้ระโยชน์จากค่าใชจ้่ายคงทีใ่นการสรา้งรายไดจ้ากการปล่อยสนิเชื่อเช่า
ซือ้ไดม้ากขึน้ 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู 

บรษิทัฯ มนีโยบายการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 1 ส าหรบัลูกหนี้ทีไ่ม่คา้งช าระ ถงึ คา้งช าระน้อย
กว่า 2 เดอืนรอ้ยละ 2 ส าหรบัลกูหนี้ทีค่า้งช าระตัง้แต่ 2 เดอืนขึน้ไปแต่น้อยกว่า 4 เดอืนและรอ้ยละ 100 ส าหรบัลูกหนี้
ทีค่า้งช าระตัง้แต่ 4 เดอืนขึน้ไป 

ปี 2554-2556 บรษิทัมหีนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูเป็นจ านวน 10.68 ลา้นบาท 102.52 ลา้นบาท และ 189.81 
ล้านบาท ตามล าดบัซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 859.64 ในปี 2555 เทียบกบัปี 2554เนื่องจากน า
ตวัเลขปี 2555 ซึง่ด าเนินการเตม็ปีไปเทยีบกบัปี 2554 ซึง่เป็นปีแรกทีบ่รษิทัเปิดด าเนินกจิการซึง่บรษิทัด าเนินกจิการ
เพยีง 9 เดอืน และ ในปี 2556 เทยีบกบัปี 2555 หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูเพิม่ขึน้รอ้ยละ85.15เน่ืองจากการเป็นบรษิทั
ใหม่ทีเ่ขา้สูต่ลาด บรษิทัฯมคีวามจ าเป็นตอ้งเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดโดยต้องเขา้ไปท าการแข่งขนักบัผูใ้หส้นิเชื่อเช่า
ซือ้รายเดมิรวมถงึตอ้งรกัษาสว่นแบง่ทางการตลาดทีจ่ะเกดิขึน้จากผูใ้หส้นิเชื่อเช่าซือ้รถจกัรยานยนตร์ายใหมท่ีจ่ะเขา้มา
แข่งขนัในธุรกิจสนิเชื่อเช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ การปล่อยสนิเชื่อเช่าซื้อแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ครอบครองส่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิ่มขึ้นท าให้บริษัทฯต้องปล่อยสนิเชื่อเพิม่ขึ้นซึ่งอาจมผีลต่อระดบัคุณภาพลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อของ
บรษิทัฯอย่างไรกต็ามหากพจิารณาอตัราสว่นหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญูต่อรายไดร้วมในปี2554-2556 พบว่าอตัราส่วน
ดงักล่าวอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 14.18 รอ้ยละ 25.61 และ รอ้ยละ 27.53 ตามล าดบันอกจากนี้หากพจิารณาอตัราส่วนหนี้สญู
และหนี้สงสยัจะสูญต่อยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญในปี 2554-2556 พบว่าอตัราส่วน
ดงักล่าวอยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 1.73รอ้ยละ 6.16 และ รอ้ยละ 7.66 ตามล าดบั โดยอตัราสว่นดงักล่าวในปี 2556 เพิม่ขึน้จาก
ปี 2555 ซึง่เป็นปกตขิองธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้ทีจ่ะมหีนี้สญูและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูค านวนจากประมาณการขาดทุนที่
อาจเกบ็เงนิจากลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ไม่ไดจ้ านวนน้อยในปีแรกของการด าเนินธุรกจิ และในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่
บรษิัทฯ ไดด้ าเนินงานครบรอบระยะเวลาของอายุสญัญาเฉลีย่ที ่28 เดอืน  หนี้สญูและค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจะเพิม่
สงูขึน้ตามปกตขิองวงจรธุรกจิของสนิเชื่อเช่าซือ้ 
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หน่วย: บาท 

  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% 
%ต่อลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อก่อนหกัค่าเผือ่หนี้

สงสยัจะสญู 1.73% 6.16% 7.66% 

 
- ขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย 

รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายจะประกอบดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าซึง่
เกดิจากยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้คงเหลอืหกัดว้ยราคาประเมนิของรถยดึซึง่ยงัไม่ไดข้ายออกที่พจิารณาตามสภาพ
รถ ในขณะที่ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายเกดิจากยอดลูกหนี้เช่าซื้อคงเหลอืหกัด้วยมูลค่าทรพัย์สนิ
ตามที่ขายได้จากการประมูลขายทอดตลาดในระหว่างปี 2554-2556 มกีารการขาดทุนจากการด้อยค่าและจ าหน่าย
สนิทรพัยร์อการขายเป็นจ านวน 6.05ลา้นบาท(งบการเงนิตรวจสอบปี 2554 ตามทีแ่สดงในสว่นที ่2.4 หวัขอ้ 15. ขอ้มูล
ทางการเงนิรบัรูเ้ฉพาะขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย ซึง่เท่ากบั 5.82 ลา้นบาท)51.43 ลา้นบาท และ 
109.21 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าเผื่อการดอ้ยค่าสนิทรพัยร์อการขายจ านวน 0.23ลา้นบาท 1.58ลา้นบาท และ 2.44ลา้น
บาท ตามล าดบัและขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรพัย์รอการขายเป็นจ านวน 5.82ล้านบาท 49.84ล้านบาท และ 
106.77ลา้นบาทตามล าดบัซึง่มแีนวโน้มสงูขึน้ตามยอดปล่อยสนิเชื่อทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกต็ามเมื่อเทยีบอตัราส่วนขาดทุน
ดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อขายต่อยอดลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูในปี 2554-2556จะ
อยู่ทีร่ะดบัรอ้ยละ 0.98 รอ้ยละ 3.09 และ รอ้ยละ 4.41 ตามล าดบัซึง่อตัราสว่นดงักล่าวเพิม่ขึน้ในปี 2555 และ 2556เมื่อ
เทยีบกบัปี 2554 เนื่องจากการครบรอบวงจรธุรกจิสนิเชื่อเช่าซื้อที่เกดิขึน้เมื่อธุรกจิด าเนินมาได้ 28 เดอืนตามอายุ
สญัญาโดยเฉลีย่ ทัง้นี้ตรงกบัช่วงเวลาปี 2556และเมื่อพจิารณาขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขาย
ต่อรายไดร้วมคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 7.73 รอ้ยละ 12.85 และ รอ้ยละ 15.84 ซึง่เป็นอตัราส่วนทีเ่พิม่ขึน้ทัง้นี้เนื่องจากเห
ตผลตามทีก่ล่าวขา้งตน้เช่นกนั 

 ก าไรเบด็เสรจ็รวม 

ในปี 2554-2556 บรษิัทฯมกี าไรเบด็เสรจ็จ านวน 10.69 ล้านบาท 75.10 ล้านบาท และ 116.31 ล้านบาท
ตามล าดบัซึ่งคิดเป็นอตัราการการเติบโตสะสมเฉลี่ย (CAGR) ปี 2554-2556 สูงถึงร้อยละ 144.76 ซึ่งแสดงถึง
ความสามารถในการด าเนินธุรกจิโดยกลุ่มผูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธรุกจิเชา่ซือ้ไม่น้อยกวา่ 10 ปี สามารถคาดการณ์
สภาพธุรกจิเช่าซือ้ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบและสามารถด าเนินการจดัเตรยีมมาตรการป้องกนั โดยสามารถขยายยอดการ
ปล่อยสนิเชื่อไดอ้ย่างรวดเรว็ และเมื่อค านวณอตัราก าไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 14.18 รอ้ยละ 18.76 และรอ้ยละ 16.87
พบว่ามแีนวโน้มดขีึน้เป็นผลมาจากความสามารถในการขยายยอดสนิเชื่อเช่าซือ้และความสามารถในการบรหิารจดัการ
ลกูหนี้อย่างไรกต็ามอตัราก าไรสทุธทิีล่ดลงในปี 2556 เป็นผลมาจากบรษิทัฯต้องรบัรูค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารที่
เพิม่ขึน้ โดยสาเหตุตามทีก่ล่าวใน  “ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร” 
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16.1.3  ฐานะทางการเงิน 

 สินทรพัย ์

ณ สิน้ปี 2554-2556 บรษิทัฯมยีอดสนิทรพัยร์วมเท่ากบั 703.23 ลา้นบาท 1,750.61 ลา้นบาท และ 2,524.83 
ลา้นบาทตามล าดบัโดยคดิเป็นอตัราการการเตบิโตสะสมเฉลีย่ (CAGR) ปี 2554-2556 รอ้ยละ 61.50 สนิทรพัยร์ายการ
หลกัในงบแสดงฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯคอืลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อทัง้นี้ยอดดงักล่าวสุทธ ิณ สิน้ปี 2554-2556  
เท่ากบั 607.22 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 86.35 ของสนิทรพัยร์วม 1,599.10 ลา้นบาทคดิเป็น รอ้ยละ 91.35 ของ
สนิทรพัยร์วม และ 2,296.96 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 90.97 ของสนิทรพัยร์วมตามล าดบั 

หน่วย: บาท 

สรปุรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2554 2555 2556 
สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 30,009,219 9.82% 25,040,969 2.88% 41,145,312 3.04% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อส่วนทีค่รบก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี - สุทธ ิ 249,324,552 81.55% 802,970,259 92.21% 1,232,746,457 91.20% 

สนิทรพัยร์อการขาย 400,130 0.13% 2,375,411 0.27% 5,545,158 0.41% 
ลกูหนี้กรมสรรพากร 5,359,401 1.75% 4,268,026 0.49% 20,287,344 1.50% 
ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเบีย้ประกนัภยั - 0.00% 27,242,600 3.13% 34,936,412 2.58% 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 20,651,634 6.75% 8,891,068 1.02% 17,063,822 1.26% 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 305,744,936 100.00% 870,788,333 100.00% 1,351,724,505 100.00% 

 
 บรษิทัฯมสีนิทรพัยห์มุนเวยีนสิน้สดุปี 2554-2556 เท่ากบั 305.74 ลา้นบาท 870.79 ลา้นบาท และ 1,351.72
ลา้นบาทตามล าดบั สนิทรพัยห์มุนเวยีนคดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 43.48 รอ้ยละ 49.74 และรอ้ยละ 53.54 ของสนิทรพัย์
รวม โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนรายการหลกัไดแ้ก่ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี เท่ากบั 249.32 
ลา้นบาท 802.97 ลา้นบาท และ 1,232.75 ลา้นบาทตามล าดบั  

หน่วย: บาท 

สรปุรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 2554 2555 2556 
เงนิฝากธนาคารตดิภาระค ้าประกนั         99,731 0.03%       357,875  0.04%    769,688  0.07% 
ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อส่วนทีค่รบก าหนด
ช าระเกนิกว่า 1 ปี - สุทธ ิ 357,904,170  90.04% 796,126,981  90.49% 1,064,213,010  90.72% 

ค่าใชจ้่ายล่วงหน้าเบีย้ประกนัภยั          -    0.00%   10,956,049  1.25%     12,994,779  1.11% 
ทีด่นิอาคารและอุปกรณ์   36,843,456  9.27%   65,357,139  7.43%    68,559,459  5.84% 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี     2,314,667    0.58%   6,541,282  0.74% 26,442,166  2.25% 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่     325,795  0.08%       480,600  0.05%       130,601  0.01% 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน  397,487,819  100.00%  879,819,926  100.00% 1,173,109,703  100.00% 

 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนสิน้สดุปี 2554-2556 เท่ากบั 397.49 ลา้นบาท 879.82 ลา้นบาทและ 1,173.11 

ลา้นบาท ตามล าดบั คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 56.52ร้อยละ 50.26และรอ้ยละ 46.46ของสนิทรพัย์รวม โดยสนิทรพัย์
หมุนเวียนรายการหลกัได้แก่ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อสุทธิที่ถึงก าหนดช าระเกนิหนึ่งปีซึ่งเท่ากบั 357.90ล้านบาท 
796.13 ลา้นบาท และ 1,064.21ลา้นบาทตามล าดบั 
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 นอกจากนี้ณ สิน้สดุปี 2554-2556  รายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนของบรษิทัยงัประกอบดว้ยทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์ ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินซึ่งเป็นที่ตัง้ของส านักงานใหญ่ อาคารส านักงาน เครื่องตกแต่งเครื่องใช้ภายใน
ส านักงาน คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะโดยมยีอดเท่ากบั 36.84 ลา้นบาท 65.36 ล้านบาท และ 68.56 
ลา้นบาทในปีดงักล่าวตามล าดบั 

ลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ 

ในปี 2554-2556 บรษิทัฯมยีอดลูกหนี้ตามเช่าซือ้สุทธเิป็นจ านวน 607.23 ลา้นบาท 1,599.10ลา้นบาท และ 
2,296.96ลา้นบาทตามล าดบัทัง้นี้ อตัราการเพิม่ขึน้ของยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้สทุธใินปี 2555 เมื่อเทยีบกบั 2554 
และปี 2556 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 คดิเป็นรอ้ยละ 163.34และรอ้ยละ43.64ตามล าดบัการเพิม่ขึน้ดงักล่าวมสีาเหตุมาจาก
ความสามารถในการขยายตลาดในทุกพื้นที่เนื่องจากชื่อเสยีงของทีมงานผู้บริหารได้รบัการยอมรบัในกลุ่มผู้แทน
จ าหน่ายรถจักรยานยนต์ อีกทัง้ยังมีการแนะน าผู้แทนจ าหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหม่ๆ ให้บริษัทฯ โดยผู้แทน
จ าหน่ายรายเดมิทีเ่คยใชบ้รกิารอยู่ 

คุณภาพลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อในปี 2554-2556พบว่าในปี 2556มอีตัราส่วนลูกหนี้คา้งช าระทุกช่วงเวลาคา้ง
ช าระ  1 เดอืน ค้างช าระ 2-3 เดอืน ค้างช าระ 4-6 เดอืน ค้างช าระ 7-12 เดอืน และมากกว่า 12 เดอืนต่อลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซือ้ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูจะเพิม่สงูขึน้ ทัง้นี้หากพจิารณาจากลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ทีค่า้งช าระเกนิ
กว่า 4 เดอืนซึง่เป็นระยะเวลาคา้งช าระทีบ่รษิทัฯไดท้ าการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูรอ้ยละ 100 พบว่าในปี 2554-
2556 สดัส่วนลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสญัจะสูญที่คา้งช าระเกนิ 4 เดอืนขึน้ไปต่อยอดรวมลูกหนี้
ตามสญัญาเช่าซื้อคดิเป็นร้อยละ 0.73 ร้อยละ 2.99 และร้อยละ 6.33 ตามล าดบั แสดงให้เหน็ว่าสดัส่วนลูกหนี้ตาม
สญัญาเช่าซือ้ของบรษิทัฯทีไ่ม่ช าระหนี้ตรงเวลาต่อยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซือ้ก่อนหกัค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญมมีากขึน้
มมีากขึน้ในปี 2556 เมื่อเทยีบกบัปี 2555 เน่ืองจากสาเหตุหลกัมาจากวกิฤตการณ์น ้าท่วมในช่วงปลายปี 2554 ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัอยุธยาซึง่ถอืว่าเป็นฐานลกูคา้ของบรษิทัฯดงันัน้ในปี 2555 และ2556บรษิทัฯ จงึไดก้ าหนด
กลยุทธทางการตลาดโดยขยายฐานลูกคา้ไปยงัจงัหวดัฉะเชงิเทรา และ จงัหวดัชลบุรมีากขึน้ทดแทนฐานลูกคา้ทีน่ิคม
อุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัอยุธยา ประกอบกบัสภาพเศรษฐกจิในช่วงไตรมาส 2 ของปี2556 ชะลอตวั  และปญัหา
ทางการเมอืงมสีญัญาณรุนแรงมากขึน้เรื่อยๆ ในช่วงปลายปี 2556 อย่างไรกต็ามหากพจิารณาอตัราก าไรสุทธใินปี 
2554-2556 ประกอบบรษิัทฯยงัคงมีอตัราก าไรสุทธิที่สูงขึน้โดยอยู่ที่ระดบั ร้อยละ 14.18 ร้อยละ 18.76 และ ร้อยละ 
16.87 ตามล าดบั อย่างไรกต็ามอตัราก าไรสทุธใินปี 2556 ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2555เน่ืองจากสามเหตุตามทีไ่ดก้ล่าวไว้
ในหวัขอ้ 16.1.2. การวเิคราะหผ์ลการด าเนินงาน หวัขอ้ ก าไรเบด็เสรจ็รวม 



ส่วนท่ี 2 บริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่83 

หน่วย : บาท 
ระยะเวลาคา้งช าระ ยอดลกูหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ อตัรา 

ค่าเผือ่หนี้
สงสยัจะสญู 

ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญู 

2554 
สดัส่วนต่อ
ยอดลกูหนี้

รวม 
2555 

สดัส่วนต่อ
ยอดลกูหนี้

รวม 
2556 

สดัส่วนต่อ
ยอดลกูหนี้

รวม 
2554 2555 2556 

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 548,216,214 88.72% 1,448,603,834 87.01% 2,021,875,677 81.57% 1% 5,339,594 14,168,467 20,218,758 

คา้งช าระ 1 เดอืน 39,146,239 6.34% 89,445,273 5.37% 151,489,874 6.11% 1% 382,765 879,426 1,514,899 

2 - 3 เดอืน 26,028,586 4.21% 77,061,736 4.63% 148,293,442 5.98% 2% 510,337 1,518,988 2,965,869 

4 - 6 เดอืน 4,520,389 0.73% 35,191,667 2.11% 80,706,024 3.26% 100% 4,450,010 34,762,929 80,706,024 

7-12 เดอืน - 0.00% 12,774,857 0.77% 62,806,391 2.53% 100% - 12,662,055 62,806,391 

มากกว่า 12 เดอืนขึน้
ไป 

- 0.00% 1,837,593 0.11% 13,453,813 0.54% 100% - 1,825,855 13,453,813 

รวม 617,911,428 100.00% 1,664,914,960 100.00% 2,478,625,221 100.00%  10,682,706 65,817,720 181,665,754 

 



ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่84 

 หน้ีสิน 

ในช่วงปี 2554-2556 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ากบั 242.54 ลา้นบาท 1,190.82 ลา้นบาท และ 1,683.83ลา้นบาท
ตามล าดบั  รายการหนี้สนิหลกัประกอบไปดว้ยเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นจ านวน 217.76 ล้านบาท 1,087.83 
ลา้นบาท และ 1,603.19ลา้นบาทตามล าดบั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ89.78รอ้ยละ 91.35และรอ้ยละ95.21ของหนี้สนิรวม  

หน่วย: บาท 

สรปุรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน 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 าระภายใน 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             
เงนิกูย้มืระยะยาวสุทธจิากส่วนทีถ่งึก าหนด
ช าระภายใน 1 ปี 

   
130,197,467  53.68% 

    
555,130,597  46.62% 

    
651,133,470 38.67% 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิสุทธจิากส่วนที่
ถงึก 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 ารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน 

 
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% 

 

 สภาพคล่อง 

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 

  



ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่85 

 การวิเคราะหก์ระแสเงินสด 

- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 

ปี 2554 – 2556 บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั -602.41 ลา้นบาท -920.92 ลา้น
บาท และ -592.19 ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงว่ากระแสเงนิสดจ่ายเพื่อกจิกรรมด าเนินงานมากกว่ากระแสเงนิสดรบัจาก
กจิกรรมด าเนินงานซึง่เป็นปกตขิองธุรกจิการใหส้นิเชื่อเช่าซือ้เนื่องจากธุรกจิสนิเชื่อเช่าซือ้ใชเ้งนิสดเป็นตวัสรา้งรายได้
และขยายยอดการปล่อยสนิเชื่อจงึท าใหก้ระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานมคี่าตดิลบซึง่หมายถงึกระแสเงนิทีจ่่ายสงู
กว่ากระแสเงนิสดรบั ทัง้นี้กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงานที่ติดลบจะถูกชดเชยจากกระแสเงนิสดจากกจิกรรม
จดัหาเงนิเพื่อน ามาขยายยอดการปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้ 

- กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

ปี 2554-2556 บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุนเท่ากบั -34.63 ลา้นบาท -31.71 ลา้นบาท และ -
8.34 ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงว่าบรษิทัมกีระแสเงนิสดกจิกรรมลงทุนจ่ายออกมากว่ารบัเขา้ซึง่เป็นผลเน่ืองจากในช่วง
ปี 2554-2555บรษิทัฯเพิง่เริม่ด าเนินกจิการบรษิทัไดใ้ชเ้งนิลงทุนในการซือ้ทีด่นิและสรา้งตกึอาคารทีท่ าการ 

- กระแสเงนิสดจากการกจิกรรมจดัหาเงนิ 

ปี 2554-2556 บรษิทัฯมกีระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 667.05 ลา้นบาท 947.67 ลา้นบาท และ 
616.64 ลา้นบาท ตามล าดบั แสดงว่าบรษิทัมกีระแสเงนิสดรบัจากการจดัหาเงนิมากกว่ากระแสเงนิสดจ่ายในกจิกรรม
จดัหาเงนิ ทัง้นี้เน่ืองจากในปี 2555 และ 2556 บรษิทัฯ มเีงนิเพิม่ทุนและเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิมากกว่า
เงนิทีต่อ้งจ่ายคนืเจา้หนี้เงนิกู ้ 

- กระแสเงนิสดสทุธ ิ

โดยสรุปณ สิน้ปี 2554-2556บรษิทัมกีระแสเงนิสดสุทธเิท่ากบั 30.01 ลา้นบาท25.04 ลา้นบาท และ 41.15 
ลา้นบาทซึง่แสดงว่าบรษิทัฯมสีภาพคล่องดา้นการเงนิสามารถบรหิารจดัการกระแสเงนิสดไดอ้ย่างเหมาะสม อย่างไรก็
ตามหากบรษิทัฯต้องการขยายการใหส้นิเชื่อในอนาคตบรษิทัจะต้องจดัหากระแสเงนิสดกจิกรรมจดัหาเงนิใหเ้พิม่มาก
ขึน้ 

 
 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

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% 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกรรมการและผูถ้อืหุน้ - 0.00% 56,855,577 3.34% - 0.00% 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายใน 1 ปี 

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

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 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% 

 
  



ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ส่วนที ่2 หน้าที ่86 

บรษิทัฯ มแีหล่งทีม่าของเงนิทุนจากเงนิกูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ทัง้นี้ในปี 
2554-2556 เงนิทุนของบรษิทัทีเ่ป็นเงนิกูย้มืรวมเท่ากบั 217.76 ลา้นบาท 1,144.69ลา้นบาท และ 1,603.19 ลา้นบาท 
ตามล าดับ ในขณะที่มีเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ460.69 ล้านบาท 559.79ล้านบาท และ 841.01 ล้านบาท 
ตามล าดบั ทัง้นี้หากพจิารณาหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบรษิัทฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 
2554-2556 ของบริษัทจะอยู่ที่ระดบั 0.53 เท่า 2.13 เท่า และ 2.00 เท่าซึ่งเป็นระดบัโดยเฉลี่ยของธุรกจิด้านการให้
สนิเชื่อเช่าซือ้ อกีทัง้ทีร่ะดบัอตัราสว้นดงักล่าวบรษิัทฯ ยงัสามารถด ารงโครงสรา้งเงนิทุนใหม้อีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วน
ของผูถ้อืหุน้อยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมตามเงื่อนไขในสญัญาเงนิกู ้
 
16.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อฐานะทางการเงินและการด าเนินงาน 

1) การเพิม่ยอดสนิเชื่อเช่าซือ้เพื่อเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดในสภาพการแขง่ขนัทางธุรกจิทีรุ่นแรง โดยไม่
สามารถรกัษาความเหมาะสมระหว่างยอดสนิเชื่อเช่าซือ้ทีข่ยายตวักบัคุณภาพลูกหนี้ ซึง่ปจัจยัดงักล่าว
จะสง่ผลต่อผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงนิโดยบรษิทัฯ ต้องท าการตัง้ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสยัจะ
สญูมากขึน้ รวมทัง้มหีนี้สญูและขาดทุนจากการดอ้ยค่าและจากการจ าหน่ายสนิทรพัยร์อการขายมากขึน้ 
ทา้ยสดุอาจท าใหบ้รษิทัฯมอีตัราก าไรสทุธลิดลง  

2) ความสามารถในการช าระหน้ีของลกูคา้ลดลง เน่ืองจากปญัหาสภาพเศรษฐกจิ 

3) ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในครัง้นี้จ านวนหุ้นช าระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 
106,600,000 หุน้เป็น 122,600,000 หุน้ หากเงนิเพิม่ทุนจ านวนใหม่ทีใ่ชเ้พีอ่เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนขยาย
พอรต์สนิเชื่อไม่สามารถก่อใหเ้กดิก าไรสทุธไิดใ้นอตัราทีส่งูกว่าเดมิอาจเป็นผลใหเ้กดิการลดลงของก าไร
สทุธต่ิอหุน้ตาม Fully-diluted Basis  

 


