บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1

ประวัตคิ วามเป็ นมาของบริษัทฯ

บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) (“AYCAL” หรื อ “บริ ษัทฯ”) เป็ นบริ ษัททีถือหุ้นทังหมดโดย
ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) ซึงเข้ าซือหุ้นทังหมด เมือวันที 14 กุมภาพันธ์ 2551 จาก เจเนอรัล อีเลคทริ ค
แคปปิ ตอล เอเชีย อินเวสท์เมนท์ อิงค์ (“GECAI”)
บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังขึนในปี พ.ศ. 2535 โดยบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ จํากัด (มหาชน) (“GFS”) ได้ ก่อตังบริ ษัท จี
เอฟ ลีสซิง จํากัด (“GFL”) เพือดําเนินธุรกิจให้ สินเชือเช่าซือยานพาหนะ ซึงแต่เดิมเป็ นส่วนหนึงของ GFS ต่อมาในปี พ.ศ.
2536 ธนาคารออมสิน และ บริ ษัท เจเนอรัล อิเล็กทริ ค แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน (“GECC”) ได้ ตกลงเข้ าร่ วมทุนกับ GFS
ภายหลังจากการเข้ าร่วมทุนดังกล่าว GECC (โดย GECAI) ธนาคารออมสิน GFS และ บริ ษัท จีเอฟ โฮลดิง จํากัด (“GFH”)
ซึงเป็ นบริ ษัทในเครื อของ GFS เข้ าถือหุ้นร่วมกันใน GFL ในอัตราส่วนร้ อยละ 37.5 ร้ อยละ 30.0 ร้ อยละ 10.0 และร้ อยละ
22.5 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ GFL ตามลําดับ โดยได้ เปลียนชือบริ ษัทจาก GFL เป็ นบริ ษัท จีเอส แคปปิ ตอล จํากัด
(“GSCC”)
ณ วันทีร่วมทุนกันในปี พ.ศ. 2536 นัน GFL มีทนุ จดทะเบียนทีชําระแล้ วทังสิน 250 ล้ านบาท โดยมีสาขาทังหมด 8
สาขา และมีพนักงานทังหมด 290 คน
ในเดือนธันวาคม 2539 GECC โดย GECAI ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นทังหมดถือโดย เจลโค คอร์ ปอเรชัน (“Gelco”)
ซึงเป็ นบริษัทย่อยทีหุ้นทังหมดถือโดย เจเนอรัล อีเลคทริ ค แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน (“GECC”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นทังหมด
ถือโดย เจเนอรัล อีเลคทริ ค แคปปิ ตอล เซอร์ วิส อิงค์ (“GECS”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นทังหมดถือโดย เจเนอรัล อีเลคทริ ค
คอมปานี (“GE Company”) แห่งประเทศสหรัฐอเมริ กา ได้ ซือหุ้นจากธนาคารออมสิน และบางส่วนจาก GFS เพือเพิม
สัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ GSCC โดยหุ้นทีเหลืออีกร้ อยละ 20 ยังคงถือโดย GFS และ
GFH ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 GECC ได้ ซือหุ้นส่วนทีเหลือทังหมดเพือเพิมสัดส่วนการถือหุ้นของตนเป็ นร้ อยละ
100 ของจํานวนหุ้นทังหมดของ GSCC และได้ เปลียนชือบริ ษัทจาก GSCC เป็ น บริ ษัท จีอี แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด
(มหาชน) (“GECAL”) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2541
หลังจากทีบริ ษัท จีอี แคปปิ ตอล อินเตอร์ เนชันแนล โฮลดิง คอร์ ปอเรชัน (“GECIH”) เข้ าถือหุ้นในธนาคารกรุ งศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) เนืองจากการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจของธนาคารกรุ งศรี อยุธยา บริ ษัทฯ ได้ หยุดประกอบธุรกิจเช่า
ซือรถยนต์ใหม่ และสัญญาเช่าซือทีเกิดขึนใหม่ได้ ถกู บันทึกในบัญชีของบริษัทลูกทีตังขึนใหม่ คือ บริ ษัท อยุธยา แคปิ ตอล ลีส
จํากัด (“AYCL”) ซึงเป็ นบริษัทย่อยของธนาคารกรุงศรี อยุธยาตังแต่เดือนมกราคม 2550
ในวันที 27 กันยายน 2550 GECAL ได้ ซือทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซือรถยนต์ใหม่ สัญญาเช่าซือรถยนต์ใช้ แล้ ว
และสัญญากู้ยืมเงิน (ค่าเบียประกันภัย) รวมทังสิทธิตามสัญญาคําประกัน และหลักประกันอืนๆ จาก บริ ษัท โทเทิล เซอร์ วิสเซส
โซลูชนั จํากัด (มหาชน) เป็ นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้ านบาท ซึงทําให้ ทรัพย์สนิ ของบริษัทฯ เพิมขึนกว่าร้ อยละ 20
ในวันที 14 กุมภาพันธ์ 2551 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”) เข้ าถือหุ้นของ GECAL 100% และ
ได้ เปลียนชือจาก บริ ษัท จีอี แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) เป็ น บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
เมือวันที 10 พฤศจิกายน 2551 ซึงในขณะนันธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อยในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินที
ประกอบธุรกิจให้ เช่าซือยานพาหนะในลักษณะคล้ ายกัน จํานวน 4 บริษัท ดังนี
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บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
i. บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ลีส จํากัด (“AYCL”) ซึงประกอบธุรกิจหลักโดยการให้ สินเชือรถยนต์ใหม่ สินเชือ
สัญญาเช่าทางการเงิน (Financial Lease) และสินเชื อสินค้ าคงคลังเพือผู้จําหน่ายรถยนต์ (Inventory
Finance)
ii. บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) (“AYCAL”) ซึงประกอบธุรกิจหลักโดยการให้ สินเชือ
รถยนต์ใช้ แล้ ว สินเชือรถจักรยานยนต์ใหม่ สินเชือท๊ อปอัพ
iii. บริ ษัท อยุธยา เช่าซือ จํากัด (“AYHP”) ซึงประกอบธุรกิจหลักในการให้ เช่าซือรถยนต์ใช้ แล้ ว แบบ Sale and
Lease Back (“สินเชือเพือคนมีรถ Car4Ca$h”)
iv. บริ ษั ท อยุธ ยา ออโต้ ลี ส จํ า กัด (มหาชน) (“AYAL”) (ไม่มีก ารทํ า ธุร กิ จให้ สิน เชื อเพิมเติม คงมี เพี ย งการ
ให้ บริ การและรับชําระหนีคืนจากลูกค้ าเท่านัน)
ประเภทธุรกิจสินเชือยานยนต์ในกลุม่ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ประเภทสินเชือ

AYCAL

AYHP

AYCL

รถยนต์ใหม่

-

-

9

รถยนต์ใช้ แล้ ว

9

-

-

รถจักรยานยนต์ใหม่

9

-

-

ท๊ อปอัพ

9

-

-

เช่าซือแบบ Sale and Lease Back

-

9

-

สัญญาเช่าทางการเงิน

-

-

9

สินค้ าคงคลังเพือผู้จําหน่ายรถยนต์

-

-

9

โดย เมือวันที 5 ธันวาคม 2551 เพือให้ สามารถบริ หารต้ นทุนและบริ หารงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและช่วย
อํานวยความสะดวกแก่ลูกค้ าทีประสงค์จะใช้ บริ การเช่าซื อยานพาหนะจากบริ ษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) จึงได้ ดําเนินการรวมธุรกิจให้ เช่าซือยานพาหนะทัง 3 บริ ษัท ดังต่อไปนี 1) บริ ษัท
อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) 2) บริ ษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ลีส จํากัด และ 3) บริ ษัท อยุธยา เช่าซือ จํากัด
เข้ าด้ วยกัน โดยให้ บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน) เป็ นแกนในการรับโอนกิจการ
ความเปลียนแปลงทีสําคัญในปี 2553
• ในเดือน กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษัทฯ ได้ ทําการออกหุ้นกู้ระยะยาว เป็ นจํานวนเงินจํานวน 7,000 ล้ านบาท ทีอัตรา
ดอกเบียร้ อยละ 3.33 ต่อปี ชําระดอกเบียทุก 6 เดือน โดยจะครบกําหนดไถ่ถอนใน ปี 2556 ซึงหุ้นกู้นีได้ จําหน่าย
ให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
• เมือเดือน พฤษภาคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวให้ แก่ผ้ ูลงทุนทัวไป และ/หรื อ ผู้ลงทุน
สถาบัน จํานวน 5,000 ล้ านบาท ทีอัตราดอกเบียร้ อยละ 3.68 ต่อปี ชําระดอกเบียทุก 3 เดือน โดยจะครบกําหนดไถ่
ถอนในปี 2557
ส่วนที 2 : (3) ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้ าที 2

บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
• เมือวันที 7 เมษายน 2553 บริ ษัทฯ ได้ ทําสัญญาซือบัญชีลกู หนีประเภทเช่าซือรถยนต์ กับ บริ ษัท อยุธยา คาร์ ด
เซอร์ วิส จํากัด (“AYCS”) ซึงเป็ นบริ ษัทในกลุ่มเดียวกันและถือเป็ นรายการระหว่างกัน โดยซือบัญชีลกู หนีทีมูลค่า
ยุติธรรมเป็ นจํานวนเงิน 735 ล้ านบาท และได้ บนั ทึกบัญชีลกู หนีดังกล่าวเป็ นรายการเงินลงทุนในลูกหนี
• เมือวันที 14 กรกฎาคม 2553 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในสัญญาซือลูกหนีประเภทเช่าซือรถยนต์ จากบริ ษัทแห่งหนึงมี
มูลค่ายุติธรรม เป็ นจํานวน 1,273 ล้ านบาท และได้ บนั ทึกบัญชีลกู หนีดังกล่าวเป็ นรายการเงินลงทุนในลูกหนี
• ตังแต่เดือนตุลาคมปี 2553 บริ ษัทฯ ได้ เสนอขายตัวแลกเงินระยะสันแก่ผ้ ลู งทุนสถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่
วงเงินอนุมตั ิรวม 10,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมียอดคงค้ างตัวแลกเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 เป็ นมูลค่ารวม
4,793 ล้ านบาท
3.2

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและทุนจดทะเบียน

แต่เดิม บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นทังหมดของบริ ษัทฯ ถือโดย เจเนอรัล อีเลคทริ ค แคปปิ ตอล เอเชีย อินเวสท์
เมนท์ อิงค์ (“GECAI”) ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทังหมดถือโดย เจลโค คอร์ ปอเรชัน (“Gelco”) ซึง
เป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทังหมดถือโดยเจเนอรัล อีเลคทริ ค แคปปิ ตอล คอร์ ปอเรชัน (“GECC”) ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อยทีหุ้นร้ อยละ 100 ของจํานวนหุ้นทังหมดถือโดย เจเนอรัล อีเลคทริ ค แคปปิ ตอล เซอร์ วิส อิงค์ (“GECS”) ซึงเป็ น
บริษัทย่อยทีหุ้นทังหมดถือโดยเจเนอรัล อีเลคทริค คอมปานี (“GE Company”) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นบริ ษัทย่อยทีหุ้นทังหมดของบริ ษัทฯ ถือโดย ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) (“BAY”)
โดยมีทนุ จดทะเบียนทีชําระแล้ ว เป็ นจํานวน 1,045 ล้ านบาท
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นเดิมก่อน วันที 14 กุมภาพันธ์ 2551

โครงสร้ างผู้ถือหุ้นตังแต่ วันที 14 กุมภาพันธ์ 2551 จนถึงปั จจุบนั

GE Company

GECIH

32.93%

100%
GECS

BAY

100%
GECC

100%
AYCAL

100%
Gelco

100%
GECAI

100%
GECAL
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บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
3.3

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

หลังจากการรวมธุรกิจทําให้ บริ ษัทฯ มีผลิตภัณฑ์และขอบเขตการดําเนินงานทีกว้ างขวางมากขึน โดยในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ให้ บริการทางธุรกรรมใน 3 ประเภทหลัก รวม 7 ผลิตภัณฑ์ ได้ แก่
3.3.1

ธุรกรรมประเภทสินเชือเช่ าซือ

สินเชือเช่าซือ หมายถึง สัญญาเช่าซือทีบริ ษัทฯ เป็ นเจ้ าของทรัพย์สิน ยินยอมให้ ลกู ค้ าหรื อผู้เช่าซือได้
ครอบครองและใช้ ทรัพย์สินดังกล่าวภายใต้ ข้อกําหนดและเงือนไขทีตกลงกันในช่วงระยะเวลาทีกําหนดไว้ แน่นอน
โดยเมือผู้เช่าซือได้ ชําระค่างวดให้ แก่บริ ษัทฯ ครบถ้ วนตามทีตกลงกันแล้ ว ผู้เช่าซือจะได้ รับกรรมสิทธิ ในทรัพย์สิน
นัน ทังนี ผู้เช่าซือมีหน้ าทีในการบํารุงรักษาทรัพย์สินในระหว่างการครอบครองและใช้ ทรัพย์สินดังกล่าว รวมทังต้ อง
จัดให้ มีการประกันภัยสําหรับทรัพย์สินนันไว้ กบั บริ ษัทประกันภัยทีบริ ษัทฯ ให้ ความเห็นชอบ โดยระบุชือบริ ษัทฯ
เป็ นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย สินเชือเช่าซือของบริษัทฯ ประกอบด้ วย
i. สินเชือเช่าซือรถยนต์ใหม่
ii. สินเชือเช่าซือรถยนต์ใช้ แล้ ว
iii. สินเชือเช่าซือรถจักรยานยนต์
iv. สินเชือเช่าซือแบบ Sale and Lease Back (สินเชือเพือคนมีรถ Car4Ca$h)
v. สินเชือท๊ อปอัพ (เป็ นการให้ บริการสินเชือสําหรับลูกค้ าเดิมของบริษัทฯ)
3.3.2

สินเชือสัญญาเช่ าทางการเงิน (Financial Lease)

เป็ นการให้ เช่าทางการเงินทีกําหนดระยะเวลาเช่าและค่าเช่าเป็ นจํานวนทีแน่นอนตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
เมือสินสุดสัญญาเช่าจะมีการโอนกรรมสิทธิในทรัพย์สนิ เมือมีการซือซาก โดยทัวไปสินเชือประเภทนีจะให้ บริ การแก่
กลุม่ ลูกค้ านิติบคุ คลเพือวัตถุประสงค์ทางด้ านการบัญชีและผลประโยชน์ทางภาษี
3.3.3

สินเชือสินค้ าคงคลังเพือผู้จาํ หน่ ายรถยนต์

เป็ นบริ การสินเชือทีให้ แก่ผ้ จู ําหน่ายรถยนต์โดยนําเสนอในรู ปแบบวงเงินสินเชือระยะสัน ในรู ปแบบของ
สัญญาเช่าเพือจัดแสดงหรื อรอจําหน่ายต่อ (สําหรับรถยนต์ใหม่) โดยสินเชือสินค้ าคงคลังเพือผู้จําหน่ายรถยนต์เป็ น
สินเชื อเพือสนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่ผ้ ูจําหน่ายรถยนต์ เพือช่วยในการบริ หารสินค้ าคงคลัง และช่วยให้ การทํา
ธุรกรรมและการทําตลาดสินเชือเช่าซือรถยนต์ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
3.3.4

บริการอืนๆ

บริษัทฯ ยึดหลักการเป็ นผู้ให้ บริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ดังนัน นอกจากธุรกิจหลักทีกล่าว
มาแล้ ว บริ ษัทฯยังให้ การบริ การอืนๆ เช่น บริ การต่อภาษี รถยนต์ประจํ าปี บริ การเกียวกับการโอนทะเบียน เพือ
อํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ าทีใช้ บริการสินเชือ
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บริษัท อยุธยา แคปปิ ตอล ออโต้ ลีส จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างรายได้
หน่วย: ล้ านบาท
สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ

รายได้ จากสัญญาเช่าซือ
รายได้ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
รายได้ จากเงินให้ ก้ ยู ืมแก่ตวั แทนขาย
ยานพาหนะ
รายได้ คา่ บริการ
รวม
หมายเหตุ :

ปี 2552

ปี 2553

ไตรมาสที 1
ปี 2554
รายได้
%
2,984
91.62%
34
1.04%

รายได้
9,605
100

%
92.41%
0.96%

รายได้
10,720
118

%
91.30%
1.00%

22

0.21%

36

0.31%

13

0.40%

667
10,394

6.41%
100.00%

868
11,741

7.39%
100.00%

226

6.94%
100.00%

3,257

โปรดดูรายละเอียดในข้ อ 11 “ฐานะการเงินและการดําเนินงาน”

จากตารางจะเห็นได้ วา่ รายได้ สว่ นใหญ่ของบริษัทฯ มาจากรายได้ จากดอกผลจากการให้ สินเชือประเภทเช่าซือ ซึงมี
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 91-92 ของรายได้ รวมทัง 4 ประเภท สําหรับรายได้ จากสินเชือประเภทสัญญาเช่าทางการเงิน และ
รายได้ จากสินเชือสินค้ าคงคลังเพือผู้จําหน่ายรถยนต์ รวมกันมีสดั ส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 1-2 ของรายได้ รวมทัง 4
ประเภท ส่วนรายได้ จากค่าบริการคิดเป็ นประมาณร้ อยะละ 7 ของรายได้ รวมทัง 4 ประเภท
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