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สารจากประธานกรรมการ 

ปี 2559 ถือเป็นปีแหง่ประวตัิศาสตร์เชิงบวกของกลุม่บริษัทของเรา อาทิเชน่ การมีก าไรสทุธิ

ประจ าปีสงูสดุเทา่ท่ีเคยมีมาโดยอยูท่ี่ประมาณ 1,062 ล้านบาทมีก าไรประจ าไตรมาสท่ีสงูท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมี

มาถึง 4 ครัง้ในรอบปี  มีพอร์ตสินเช่ือท่ีมากท่ีสดุเทา่ท่ีเคยมีมาถึงมากกวา่ 10,000 ล้านบาท มีรายได้

ประจ าปีท่ีสงูท่ีสดุถึงประมาณ 2.9 พนัล้านบาทและอีกมากมาย  

ผลลพัธ์เหลา่นีเ้กิดขึน้มาได้จากโมเดลธุรกิจท่ีสร้างสรรค์คือ “ดจิิทลั ไฟแนนซ์ แพลทฟอร์ม” ซึง่ได้

พิสจูน์ถึงศกัยภาพในด้านการเตบิโตท่ีรวดเร็วและแนน่อน โดยเห็นได้จากผลการด าเนินงานของบริษัทใน

ประเทศกมัพชูาและเน่ืองจากดจิิทลัไฟแนนซ์แพลทฟอร์มท าให้คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานและการลงทนุ

ของบริษัทต ่ามาก ดงันัน้ก าไรของธุรกิจจึงสงูขึน้อย่างมหาศาลและสามารถขยายตวัไปได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้นี ้

โมเดลธุรกิจใหมข่องเรามีการวางแผนและบรูณาการให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีในชนบทของอาเซียนซึง่เป็น

แหลง่ท่ีอยูข่องประชาชนท่ีจะสามารถสร้างตลาดใหมใ่ห้เราได้เป็นอยา่งดี 

ดจิิทลัไฟแนนซ์แพลทฟอร์มคือรูปแบบธุรกิจท่ีเป็นเอกลกัษณ์ซึง่ท าให้กลุม่ของบริษัทนัน้แตกตา่ง

จากบริษัทอ่ืน ความแตกตา่งประการแรกคือ “ดจิิทลั” ประการท่ีสองคือ “ทัว่โลก” และ ประการท่ีสามคือ 

“เข้าถึงชนบท” กลุม่บริษัทด าเนินงานบนพืน้ฐานของจดุให้บริการ (Points of Sales - POS) ซึง่จะใช้เงิน

ลงทนุเพียงแค ่400 เหรียญสหรัฐและพนกังานจ านวน 2-3 คนเทา่นัน้ตอ่หนึง่จดุให้บริการ โดยไมมี่ความ

จ าเป็นต้องเปิดสาขาเพิ่ม ซึง่ปกติแตล่ะสาขาจะใช้เงินลงทนุมากถึง 40,000 เหรียญสหรัฐ รวมทัง้ต้องใช้

พนกังานมากถึง 20-30 คน 

โดยปกตบิริษัทสินเช่ือผู้บริโภคและบริษัทสินเช่ือรายย่อยจะต้องอาศยัพนกังานจ านวนมากรวมทัง้

เอกสารจ านวนมาก แตด่จิิทลัไฟแนนซ์แพลทฟอร์มจะชว่ยให้กลุม่บริษัทลดจ านวนพนกังานและจ านวน

เอกสารลง 

โดยปกตบิริษัทสินเช่ือผู้บริโภคและบริษัทสินเช่ือรายย่อยจะต้องอาศยับริษัทแม ่แตด่จิิทลัไฟแนนซ์

แพลทฟอร์มเป็นระบบการตรวจสอบท่ีเหมาะสมส าหรับแตล่ะประเทศ ระบบนัน้ง่ายตอ่การปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมกบัวฒันธรรมเฉพาะท้องถ่ินและต้องการเงินทนุท่ีต ่าอยา่งมีนยัส าคญั การขยายงานของบริษัทจงึ

มีความเส่ียงน้อยและง่ายตอ่การขยายไปทัว่โลก เม่ือเทียบกบับริษัททางการเงินแบบดัง้เดมิ 

โดยปกตบิริษัทสินเช่ือผู้บริโภคและบริษัทสินเช่ือรายย่อยมกัจะอยูใ่นตวัเมือง POS ชว่ยบริษัท

ประหยดัต้นทนุอยา่งง่ายดายในพืน้ท่ีชนบทซึง่ใกล้กลุม่ลกูค้าท่ีอาศยัอยูใ่นเขตหมูบ้่าน และพนกังาน
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สามารถไปพบลกูค้าเพ่ือเก็บข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ท่ีไมป่รากฎบนระบบการให้คะแนนสินเช่ือแบบดัง้เดมิ 

ความเป็นเอกลกัษณ์นีท้ าให้กลุม่บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดในพืน้ท่ีชนบท ท่ีซึง่การแข่งขนัยงัไมม่ากนกั 

การขยายธุรกิจไปทัว่โลกจะด าเนินการตอ่ไป โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ่การเตบิโตท่ี

ส าคญัท่ีสดุจะมุง่เป้าไปท่ีกลุ่มเศรษฐกิจรากหญ้าซึง่กระจายในบริเวณชนบท โดยเฉพาะประชากรท่ียงัขาด

ทัง้เอกสารท่ีจ าเป็นและบญัชีธนาคาร  ดจิิทลัไฟแนนซ์แพลทฟอร์มเป็นเพียงแพลทฟอร์มหนึง่เดียวท่ีจะชว่ย

ให้เราสามารถให้บริการแก่เศรษฐกิจรากหญ้าเหลา่นีไ้ด้ทัว่ทกุมมุโลก 

ในสารจากประธานกรรมการในรายงานประจ าปีของปีท่ีแล้ว ผมได้ให้ค ามัน่สญัญา 3 ข้อแก่ผู้ ถือหุ้น

ทกุทา่น  

อนัดบัแรก  เราจะเร่ิมด าเนินธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย 

อนัดบัสอง  เราจะรักษาการเติบโตท่ีแข็งแกร่งในประเทศกมัพชูาและสปป.ลาว  

อนัดบัสาม เราจะรักษาการด าเนินการในประเทศไทยให้มีผลก าไรท่ีมากขึน้ โดยการควบคมุดแูล

คณุภาพของพอร์ตสินเช่ือให้ดีท่ีสดุ 

สญัญานัน้ได้เป็นจริงทัง้หมด ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียนัน้ได้เร่ิมด าเนินการและขยายออกไป

อยา่งรวดเร็ว ก าไรทางประเทศกมัพชูาและสปป.ลาวเพิ่มขึน้ 2.5 เทา่และสดัสว่นหนีเ้สียของทางประเทศ

ไทยก็ลดลงอยา่งมีนยัส าคญั ท าให้ต้นทนุสินเช่ือของบริษัทลดลงถึงร้อยละ30 

นอกจากนี ้เราเพิ่งขยายการด าเนินงานไปประเทศเมียนมาร์และศรีลงักา ขณะนีเ้รามีฐานหลกั

แหลง่ในอีก 6 ประเทศด้วยการด าเนินงานเตม็รูปแบบในการให้สินเช่ืออนัหลากหลาย รวมทัง้สินเช่ือการเงิน

รายย่อยและสินเช่ือเชา่ซือ้ ผลการด าเนินงานในปี 2016 เกินกวา่ท่ีคาดหวงัไว้ 

สดุท้ายนี ้ผมขอถือโอกาสนี ้ขอบคณุผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด – คูค้่า ลกูค้า ผู้บริหารและพนกังานทกุ ๆ 
ทา่น – ส าหรับการให้การสนบัสนนุด้วยดีเสมอมา  อนัเป็นเบือ้งหลงัความส าเร็จของบริษัทและผมเช่ือว่า 
ทกุ ๆ ท่านจะยงัคงให้การสนบัสนนุ ให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีตอ่ไป เพ่ือเราจะได้ร่วมกนับรรลคุวามส าเร็จ
ท่ียิ่งใหญ่ขึน้ในปีตอ่ ๆ ไป        

นายมิทซจึิ โคโนชิตะ 

ประธานกรรมการ  
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ:  สารจากประธานกรรมการข้างต้นถกูเขียนขึน้ก่อนการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 (ปรับปรุงใหม)่ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน4 ทา่นได้แก่พลเอก
สบืสนัต์ ทรรทรานนท์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโศณิต พิชญางกูรนายกฤษณ์พนัธ์รัตนมาลาและดร.พล
เดช เทอดพิทกัษ์วานิช เป็นกรรมการตรวจสอบ 
 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบนัได้เข้าร่วมประชุมกบัฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในจ านวน
ทัง้สิน้ 13 ครัง้ ซึง่มีกรรมการตรวจสอบเข้าประชมุครบองค์ประชมุทกุครัง้โดยทกุสิน้ปีจะมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่
โดยรวมและการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดบัที่ดีเยี่ยม สรุปสาระส าคญัใน
การปฏิบตัิหน้าที่ในรอบปี 2559 ดงันี ้
 
รายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานข้อมลูที่ส าคญัของงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจ าปี 2559ของบริษัทกรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) งบการเงินรวมของบริษัทกรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)และบริษัทย่อยร่วมกบั
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีรับอนญุาต พบวา่ได้จดัท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถกูต้องตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป ครบถ้วน และเป็นท่ีเช่ือถือได้โดยได้สอบทานประเด็นท่ีเป็นสาระส าคญัในการจดัท างบการเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาประเด็นส าคัญ
เก่ียวกบัข้อสงัเกตของผู้สอบบญัชีรับอนญุาต(บริษัทส านกังานอีวาย จ ากดั) ที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

1.) เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ จ านวน 3,477* ล้านบาท ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2559 (คิดเป็นร้อยละ 40 
ของสนิทรัพย์สทุธิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมข้อ
11 เก่ียวกบัเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ โดยบริษัทฯได้ให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสิงคโปร์โดยบริษัทย่อยนีไ้ด้ให้บริษัทอื่น
สองกลุม่ในเกาะไซปรัสและสิงคโปร์กู้ยืมเงินต่อ ซึ่งผู้กู้ เป็นผู้ ถือหุ้นในบริษัทฯด้วยและได้น าหลกัทรัพย์ส่วนหนึ่งที่เป็นหุ้น
ของบริษัทฯมาเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัเงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยดงักลา่ว โดยเงินให้กู้ยืมเหลา่นีม้ีหลกัทรัพย์ค า้ประกนัอนั
ประกอบด้วย อสงัหาริมทรัพย์ในเกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษัทอื่นในต่างประเทศ
และหุ้นของบริษัท ซึง่ถือโดยผู้กู้   

2.) เงินลงทนุในบริษัทร่วมในประเทศศรีลงักา จ านวนประมาณ 2,545 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
บริษัทยอ่ยได้เข้าท าการซือ้หุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศศรีลงักาแหง่หนึง่จ านวนร้อยละ 29.99 ของหุ้น
ทัง้หมด ในราคาซือ้ 2,462 ล้านบาท (ราคาซือ้ไมร่วมคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการซือ้จ านวน 26 ล้านบาท)  โดยได้รับอนมุตัิ
จากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามญัครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 6 ธันวาคม 2559 ซึ่งบริษัทย่อยซือ้หุ้นดงักล่าว
บางสว่น (จ านวนร้อยละ 22.27 ของหุ้นทัง้หมด) จากบริษัทผู้ขายที่มีกรรมการผู้หนึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯด้วย ราคา
หุ้นดงักลา่วได้ถกูตีราคาโดยผู้ประเมินราคาภายนอกของบริษัทย่อยว่ามีมลูค่าประมาณ 1,900 -2,500 บาท ในขณะที่ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตีราคาว่ามีมลูค่าประมาณ 1,600– 1,700 ล้านบาท และจากราคาตลาดของหุ้นที่ซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ในประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ีท ารายการหุ้นดงักลา่วมีมลูค่าประมาณ 1,391 ล้านบาทฝ่ายบริหารประเมิน
วา่ราคาซือ้คิดเป็นประมาณ 8 เทา่ ของก าไรของบริษัทร่วมดงักลา่ว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุ้นดงักลา่วแสดงไว้เป็น 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมด้วยวิธีส่วนได้เสียด้วยจ านวนเงิน 2,545 ล้านบาท (มูลค่าตลาดในตลาด
หลกัทรัพย์ในประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีประมาณ 1,285 ล้านบาท) 
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โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับค าชีแ้จงจากฝ่ายบริหารว่าข้อสงัเกตดงักล่าวข้างต้น ฝ่ายบริหารได้มีการ

พิจารณาอย่างรอบคอบและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อผู้ ถือหุ้น ซึ่งงบการเงินดงักล่าวผู้สอบบญัชีได้รายงานความเห็น
อยา่งไมม่ีเง่ือนไข 
ระบบควบคุมภายใน บริษัทฯได้จดัให้มีฝ่ายงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ประเมินความเสีย่งและระบบควบคมุภายใน
ในทุกๆระบบงาน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกนัพิจารณาความ
เพียงพอของระบบควบคมุภายในตามแบบประเมิน“ความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)ที่จดัท าขึน้ตามแนวคิดของ COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission)พบว่าระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ มีความน่าเช่ือถือเพียงพอและ
เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทัง้นีฝ่้ายงานตา่งๆภายในบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี 
ท าให้การตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
การปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทฯด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบท่ีก าหนดขึน้โดยหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 
อยา่งเคร่งครัดอยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบขอให้ฝ่ายบริหารเพิ่มการสื่อสารให้กบันกัลงทนุเพื่อความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทให้มากขึน้ 
 
ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั รับหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2559 เป็นปีที่ 10  ต่อเนื่องจากปีที่
ผ่านมา โดยมีผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ช่ือ นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ เลขทะเบียน 3182ซึ่งการตรวจสอบบญัชีอยู่ภายใต้
มาตรฐานการบญัชีที่มีความถกูต้องเหมาะสมในระดบัสากล และมีคา่ใช้จ่ายส าหรับการสอบบญัชีในระดบัท่ีสมเหตสุมผล 
 
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาการท ารายการระหว่างกนัของ
บริษัทฯ พบวา่มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยก าหนดตวัอย่างเช่น การลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศศรีลงักาซึ่งบริษัทผู้ขายมีกรรมการผู้หนึ่งเป็นกรรมการของ
บริษัทด้วย ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบพร้อมกบัการผา่น        ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

รายช่ือ ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

พลเอกสบืสนัต์   ทรรทรานนท์ 13/13 15/19 

นายโศณิต   พิชญางกรู 13/13 18/19 

นายกฤษณ์   พนัธ์รัตนมาลา 13/13 17/19 

ดร.พลเดช   เทอดพิทกัษ์วานิช 13/13 19/19 
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โดยรวมจากการที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ พบว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการที่มี

ประสทิธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทกุขัน้ตอนมีระบบการจดัเก็บข้อมลูอยา่งละเอียดเป็นระเบียบ สอดคล้องกนั
ภายในฝ่ายงานและสามารถอ้างอิงกนัได้ระหวา่งฝ่ายงานตา่งๆ 

 
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบสนบัสนนุให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรัพย์ 

พร้อมทัง้ให้ข้อสงัเกต ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ทกุฝ่ายงาน 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 

* เป็นตัวเลขก่อนการปรับปรุงงบการเงนิของบริษัทฯ ประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (ปรับปรุงใหม่) หลัง
การปรับปรุงงบการเงนิ ตัวเลขนีค้ือ 3,355 ล้านบาท 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (เพิ่มเตมิ) 
 

ตามท่ีบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) ได้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี            
31 ธนัวาคม 2559 และคณะกรรมการตรวจสอบชดุเดิมได้น าเสนอรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559
ไปแล้วและเน่ืองจากส านักงาน ก.ล.ต. มีหนังสือลงวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ให้บริษัทฯแก้ไขรายงานทางการเงิน
ส าหรับการให้กู้ ยืมเงิน จ านวน 54 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาแก่ผู้กู้ ยืมจ านวน 2 กลุ่ม เพราะมีเหตสุงสยัว่าการให้
กู้ ยืมเงินดงักลา่วอาจเป็นไปโดยไมช่อบ 

บัดนีบ้ริษัทฯได้แก้ไขปรับปรุงและออกรายงานทางการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี  31 
ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ปรับปรุงใหม)่ ตามรายงานของผู้สอบบญัชี ลงวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ท่ีได้มีการแก้ไข
งบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด 
รวมทัง้การเปิดเผยเพ่ิมเติมในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 50 และหมายเหตอุื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไข 

คณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัจงึขอรายงานเพ่ิมเติม ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานข้อมลูที่ส าคญัของรายงานทางการเงินส าหรับปี สิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 (ปรับปรุงใหม่) ท่ีได้แก้ไขปรับปรุงและออกรายงานใหม่ดงักล่าวข้างต้นร่วมกบั
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีแล้วตามหนังสือของส านักงาน ก.ล.ต. ในส่วนท่ีเก่ียวกับเงินให้กู้ ยืม จ านวน 54 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามท่ีมีเหตุสงสยัว่าเป็นการให้กู้ ยืมเงินโดยไม่ชอบและมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินท่ี
เหมาะสมแล้วตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรับเงินให้กู้ ยืมสว่นท่ีเหลือฝ่ายบริหารของบริษัทฯได้แสดงเจตนาทัง้ทางวาจาและโดยลายลกัษณ์
อักษรท่ีจะใช้ความพยายามอย่างเต็มท่ีติดตามให้ได้รับการชดใช้คืนโดยไวและหากจ าเป็นต้องบังคับเอากับ
หลกัประกนัก็จะด าเนินการตามกฎหมายตอ่ไป ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดตอ่ไปด้วย  

 

       
 
 

(นายสกล   หาญสทุธิวารินทร์) 
           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั มหาชน หรือ GL  จดทะเบียน ก่อตัง้บริษัท เมื่อวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2529 เพื่อด าเนินธุรกิจในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล และรวมถึงตา่งจงัหวดัด้วย  ระหวา่งปี 2533 กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหมไ่ด้เข้ามาซือ้กิจการจากผู้ ถือหุ้นเดิม 
และมุง่เน้นการขยายธุรกิจให้เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ และชลอการให้เช่าซือ้รถยนต์ หลงัจากนัน้บริษัทได้มีการขยายกิจการ
ด้านสนิเช่ือโดยให้เชา่ซือ้สนิค้าอืน่ๆเพิ่มขึน้ ได้แก่ รถบรรทกุ เคร่ืองจกัร แทน่พิมพ์ ตลอดจน ธุรกิจด้านสญัญาเช่าการเงิน 
ธุรกิจรับซือ้บญัชีลกูหนีก้ารค้า ธุรกิจการจดัหาเงินลงทนุในทรัพย์สนิหมนุเวยีน และสนิเช่ือเงินสดสว่นบคุคล ภายหลงั
ตอ่มา ตัง้แตปี่ 2547 บริษัทเน้นธุรกิจหลกัคือการให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์แตเ่พียงอยา่งเดียว 
 

ในปี 2550 กลุม่บริษัท  เอ.พี.เอฟ  เข้ามาเทคโอเวอร์ ด้วยการซือ้หุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ ยงัผลให้เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
จนถึงปัจจบุนั ในระหวา่ง 4 ปีแรกหลงัการเทคโอเวอร์ บริษัทได้มุง่เน้นการปรับปรุงธุรกิจในประเทศไทยเนื่องจากเป็นตลาด
แหง่เดยีวของบริษัทในขณะนัน้  ในปี 2554 บริษัทได้ตดัสนิใจวา่การขยายธุรกิจไปยงัตา่งประเทศโดยเฉพาะตลาดใน
ภมูิภาคอาเซี่ยนนัน้ นา่จะเป็นการเพิ่มมลูคา่ให้กบัผู้ถือหุ้นรวมทัง้เพิ่มผลก าไรให้กบับริษัท ดงันัน้ จงึมีการปฎิรูปการบริหาร
จดัการและเร่ิมขยายกิจการไปในตลาดอาเซีย่นอยา่งรวดเร็ว โดยใช้โมเดลธุรกิจที่สร้างขึน้ใหมแ่ละได้ใช้กบัธุรกิจในประเทศ
กมัพชูาเป็นแหง่แรก  ตอ่มาในปี 2558 จากความส าเร็จที่ได้รับจากประเทศกมัพชูา บริษัทจงึได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้านในอาเซี่ยนอีกแหง่คือประเทศลาว  โมเดลธุรกิจดงักลา่วยงัคงได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่งและท าให้ GL เป็น  
ผู้ให้บริการ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม”  ซึง่สามารถสร้างตลาดใหมใ่ห้กบัเรา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งส าหรับผู้จดัจ าหนา่ย
สนิค้าและผู้บริโภค ผา่นทางแพลตฟอร์มอนัโดดเดน่ท่ี GL ได้พฒันาขึน้เอง ซึง่เป็นการผสมผสานกนัอยา่งมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง ระหวา่งระบบเครือขา่ยของการขยายจดุให้บริการการขาย (POS, Point-of-Sales, Network) และระบบเครือขา่ย  
อี-ไฟแนนซ์(E-finance System Network)  

ส าหรับปี 2559 ซึง่บริษัทประสบความส าเร็จในการขยายตลาดใหม ่ๆ มาแล้วหลายแหง่ ท าให้บริษัทตดัสนิใจวา่ไมค่วรจะ
จ ากดัโอกาสการขยายธุรกิจไปเพยีงแคต่ลาดอาเซี่ยนเทา่นัน้ แตค่วรจะขยายไปได้ทัว่โลก  ดงันัน้ ในช่วงที่บริษัทได้ขยาย
ธุรกิจตอ่ไปยงัตลาดในอาเซีย่น ซึง่รวมถงึประเทศเมียนมา และอินโดนิเซียในปีที่ผา่นมา บริษัทก็ยงัได้ขยายธุรกิจไปสู่
ประเทศที่อยูน่อกเหนือจากอาเซีย่นด้วย เช่น ประเทศศรีลงักา  และยงัคงหวงัที่จะมุง่ขยายธุรกิจสูต่ลาดใหม ่ ๆ ไปทั่วโลก 
โดยใช้โมเดลธุรกิจ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” ซึง่จะท าให้บริษัทเป็นบริษัทระดบัชาติได้อยา่งแท้จริง 
 

วิสัยทศัน์วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
 

ปัจจบุนัวิสยัทศัน์ ของบริษัทฯ คือ “ผู้ให้บริการดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจพนัล้าน” ในอาเซี่ยนและอาจไกล
กวา่นัน้ในอนาคต  
ในปี 2555 บริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศกมัพชูา โดยได้รับใบอนญุาต ประกอบกิจการ ด้านสนิเช่ือเชา่ซือ้ จาก
ธนาคารแหง่ชาติประเทศกมัพชูาเป็นรายแรก และยงัได้รับสทิธิในการเป็นผู้ให้สนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ฮอนด้าแต่
เพียงผู้ เดียวในประเทศกมัพชูาและพร้อมกนันี ้ยงัได้มกีารลงนามในบนัทกึความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกนัในทางธุรกิจ กบั 
บริษัท สยามคโูบต้า จ ากดั ซึง่เป็นผู้ผลติอปุกรณ์เคร่ืองจกัรทางการเกษตรชัน้น าในประเทศกมัพชูา โมเดลของธุรกิจใน
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กมัพชูาก็คือ “การให้บริการดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” ซึง่เป็นการผสมผสานกนัของรูปแบบการให้บริการท่ีเน้น
เทคโนโลยี (Technology Oriented model) ด้วยซอฟแวร์ อีไฟแนนซ์ ที่พฒันากนัภายใน กบัรูปแบบการเปิดให้มเีครือขา่ย
ของจดุให้บริการการขาย (Site-job Oriented model) ที่หนาแนน่และครอบคลมุพืน้ท่ีให้กว้างที่สดุ  จากมมุมองของ GL 
นัน้ การเพิม่ขึน้ของประชากรระดบักลางในพืน้ท่ีชนบทนัน้ เป็นกญุแจส าคญัแหง่ความส าเร็จของเรา และเป็นเป้าหมายใน
การขยายธุรกิจของเราตอ่ไป โดยที่ระบบเครือขา่ย ซอฟแวร์ที่เน้นเทคโนโลยี (Technology Oriented software network) 
ผสานกบัเครือขา่ยจดุให้บริการการขาย (POS network) ที่ครอบคลมุที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจนัน้ เป็นโมเดลท่ีมี
คา่ใช้จา่ยต า่  ใช้เงินทนุต ่า และสามารถจะขยายตวัได้อยา่งรวดเร็วตามความต้องการ 
 
สว่นในประเทศลาว มีการเร่ิมด าเนินกิจการ ในเดือนพฤษภาคม 2558 โดยใช้รูปแบบธุรกิจเดยีวกนักบัในกมัพชูาซึง่ได้
พิสจูน์แล้ววา่เป็นโมเดลธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ  และด้วยกลยทุธ์ดงักลา่ว ธุรกิจในประเทศลาว จงึได้เร่ิมให้ผลก าไร
หลงัจากการด าเนินการเพียงแค ่4 เดือน และท าให้ GL มีสว่นแบง่การตลาดในระดบัต้น ๆ เช่นกนั   ในปี 2559 บริษัทเร่ิม
เปิดด าเนินกิจการด้วยกลยทุธ์เดยีวกนัในประเทศอินโดนเิซยี ซึง่เป็นประเทศที่มีพลเมืองหนาแนน่ท่ีสดุในภมูิภาคอาเซีย่น 
และสามารถท าก าไรจากการด าเนินธุรกิจได้ภายในไตรมาสแรก  ยิ่งกวา่นัน้ เรายงัได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศศรีลงักา และ
เมียนมาโดยการเข้าซือ้กิจการอีกด้วย 
 

การเปล่ียนแปลงและการพัฒนาที่ส าคัญ 
 
ในปี 2555 เป็นปีที่บริษัทได้สร้างบนัทกึใหมข่องผลประกอบการโดยมียอดก าไรสทุธิสงูสดุเป็นประวตัิการณ์เนื่องจากการ
ขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจตัง้แตไ่ตรมาสที่สองและตอ่เนื่องตลอดมาทัง้ปี การเติบโตของพอร์ตสนิเช่ือเช่าซือ้ที่เพิ่มขึน้
ท าให้รายได้จากดอกเบีย้เชา่ซือ้เติบโตขึน้มาอยา่งมีนยัส าคญั ในขณะที่ บริษัทสามารถจะคงอตัราการตัง้ส ารองหนีส้ญูไว้
ได้ในระดบัท่ีต า่เนื่องจากสามารถติดตามหนีไ้ด้ดีขึน้  โดยภาพรวมแล้วในระหวา่งปี บริษัทมคีวามสามารถในการท าก าไร
เพิ่มขึน้เป็นอยา่งมาก  นอกจากนัน้ บริษัทได้มีการลงทนุในบริษัทยอ่ย คือ Group Lease Holdings Pte.Ltd หรือ GLH ซึง่
เป็นบริษัทโฮลดิง้ส์ในประเทศสงิคโปร์เพื่อใช้เป็นฐานในการขยายการลงทนุในประเทศอื่น ๆ 
 
ในปี 2556 บริษัท GL FINACE Plc. หรือ GLF ได้เร่ิมน าบริการทีส่ร้างขึน้ใหม ่คือ “ดจิิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” มาใช้ ใน
การประกอบธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยายนต์ในประเทศกมัพชูา   GLF ยงัได้รับสทิธิแตเ่พียงผู้เดียวในการให้บริการเช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์จากผู้ผลติและจดัจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศกมัพชูา และปัจจบุนัได้เปิดจดุให้บริการ
สนิเช่ือเชา่ซือ้ในร้านของตวัแทนจ าหนา่ย(ดีลเลอร์)รถจกัรยานยนต์ฮอนด้า รวมทัง้จดุให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้อปุกรณ์
การเกษตรของผลติภณัฑ์คโูบต้า แล้วทัว่ประเทศกมัพชูา  
 
ในช่วงปี 2557 บริษัทได้ท าการซือ้กิจการของ บริษัท ธนบรรณ จ ากดั  ซึง่เป็นบริษัทท่ีประกอบกิจการในอตุสาหกรรมแบบ
เดียวกนัในประเทศไทย ท าให้บริษัทสามารถเร่งอตัราการขยายธุรกิจเพิม่ขึน้ได้อีกประมาณร้อยละ 30 ในทนัที  ตอ่มาในปี 
2558 ธนบรรณได้พฒันาผลติภณัฑ์สนิเช่ือจ าน าเลม่ทะเบยีนรถจักรยานยนต์ (Motor for Cash) ให้มีศกัยภาพในการ
แขง่ขนัในตลาดมากขึน้  และปรับปรุงกระบวนการ ขัน้ตอนการท าสญัญาเพื่อลดต้นทนุ และประหยดัเวลาในการ
ปฏิบตัิการ พร้อมทัง้ขยายธุรกิจให้สนิเช่ือรถจกัรยานยนต์มือสอง (SmartBike)  นอกจากนัน้ ได้เปิดบริการใหม ่คือสนิเช่ือ
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จ าน าเลม่ทะเบยีนรถยนต์ (Car for Cash)  ซึง่ได้เร่ิมให้บริการเมือ่เดือน ธนัวาคม 2558 เป็นต้นมา ในปี 2559 ธนบรรณได้

ขยายสาขาและพนัธมิตรร้านค้ารถจกัรยายนต์มือสอง อยา่งตอ่เนื่อง  ท าให้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทมีสาขาทัง้สิน้ 53 สาขา และมี
พนัธมิตรร้านค้ารถจกัรยานยนต์ทัง้สิน้ 212 ร้าน 

ในปี 2558 ด้วยการเติบโตและขยายตวัอยา่งตอ่เนื่องของธุรกิจในกมัพชูา และลาว ภายใต้โมเดล “ดิจิทลัไฟแนนซ์
แพลตฟอร์ม” บริษัทได้ขยายผลติภณัฑ์การให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้ ได้แก่ เคร่ืองจกัรทางการเกษตร เคร่ืองมือและอปุกรณ์
เก่ียวกบัพลงังาน และอื่นๆ รูปแบบธุรกิจแบบใหมน่ี ้ ได้น ารายได้ใหมม่าให้บริษัท จากผู้ผลติสนิค้าและผู้แทนจ าหนา่ยซึง่
เป็นรายได้คา่ธรรมเนียมจากการให้ค าปรึกษาการกระจายสนิค้าและการปลอ่ยสนิเช่ือ ผา่นทางดจิิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม
ของเรา ในเดือนพฤษภาคม บริษัทได้เร่ิมต้นด าเนินธุรกิจในประเทศลาว โดยใช้โมเดลธุรกิจเดียวกนักบัในประเทศกมัพชูา 
และเพียงในเดือนที่ 4 เทา่นัน้ ธุรกิจในประเทศลาวก็สามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินการได้แล้ว ด้วยเหตนุี ้จงึท าให้ใน
ปี 2558 บริษัทสามารถสรุปผลการด าเนินงานด้วย การมีรายได้สงูที่สดุ มียอดก าไรสทุธิสงูที่สดุ และมีพอร์ตสนิเช่ือที่ใหญ่
ที่สดุเทา่ที่เคยมมีา  
 

ในปี 2559 บริษัทสามารถท าลายสถิติการท าก าไรสงูสดุ จากปี 2558 อกีครัง้ จากงบการเงินรวม GL สามารถท าก าไรสทุธิ
ได้เพิ่มขึน้ถงึร้อยละ 42.23 เมื่อเทียบกบัปี 2558 GL มีก าไรเพิ่มขึน้ อยา่งก้าวกระโดด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศลาว 
ซึง่มกี าไรเพิ่มขึน้มากกวา่ร้อยละ 750  ขณะนี ้ เรามีจดุให้บริการ (POS) ถึง 150 แหง่ในประเทศลาวและ 250 แหง่ใน
ประเทศกมัพชูา และเรายงัได้ขยายตลาดออกไปอีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนิเซีย ศรีลงักา และเมยีนมา  ใน
ประเทศอินโดนิเซยีนัน้ หลงัจากที่เพิ่งเร่ิมด าเนินธุรกิจเพียงไตรมาสแรก บริษัทก็สามารถท าก าไรได้แล้ว  ในประเทศศรี
ลงักาและเมียนมา บริษัทได้เข้าไปเปิดตลาดโดยการเข้าซือ้หุ้นจาก Commercial Credit and Finance PLC และ BG 
Microfinance Myanmar Co. ตามล าดบั  ยิ่งกวา่นัน้ บริษัทยงัได้ซือ้หุ้นบางสว่นจากบริษัทในประเทศสงิคโปร์ คือ Began 
Innovation Technology Pte เพื่อวตัถปุระสงค์หลกัในการเพิ่มเติมความรู้และทกัษะตา่ง ๆ เพือ่ประโยชน์ในการขยาย
ตลาดในประเทศเมียนมา เราจะมุง่เน้นสร้างความเติบโตในธุรกิจปัจจบุนัตอ่ไป และขยายการด าเนินงานของบริษัทไปทัว่
โลกเพื่อเป็นการกระจายและลดความเสีย่งให้กบัธุรกิจ 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

โครงสร้างกลุม่บริษัทและการด าเนินงานของกลุม่บริษัทสามารถแบง่ได้ดงันี ้
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ลักษณะการประกอบธุรกจิ  
 
 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัท คือ การให้บริการทางการเงินและ ผู้ให้บริการ ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม 
ระหวา่งผู้บริโภคสนิค้ากบั ผู้ผลติ/ผู้แทนจ าหนา่ย(ดีลเลอร์)สนิค้าหลากหลายประเภท อาทิเช่น รถจกัรยานยนต์ เคร่ืองจกัร
การเกษตร อปุกรณ์เก่ียวกบัภาคพลงังานและสนิค้าอื่นๆ ที่สามารถให้สนิเช่ือได้   ลกูค้าจะได้รับประโยชน์จากความง่าย
และสะดวกสบายตลอดทัง้กระบวนการ ตัง้แตก่ารขออนมุตัิสนิเช่ิอ จนถึงการช าระคา่งวดประจ าเดือนผา่นระบบการช าระ
เงินแบบอิเลคโทรนิคส์ ส าหรับผู้ผลติ / ตวัแทนจ าหนา่ย นัน้  ระบบของเราจะให้ ประสทิธิภาพ และความเช่ือมัน่ เนื่องจาก
ระบบจะสามารถอ านวยความสะดวกได้อยา่งครบถ้วนทัง้กระบวนการของการขายสนิค้า ตัง้แตก่ารตลาด การประเมิน
ลกูค้า (ซึง่เป็นความรู้ที่ทางผู้ผลติ หรือตวัแทนจ าหนา่ยไมม่ี) จนกระทัง่ถงึการเก็บเงิน โดยผา่นทางเครือขา่ยจดุให้บริการ
สนิเช่ือทัง้หลายและระบบอ-ีไฟแนนซ์ซึง่มีการบรูณาการมาแตด่ัง้เดิม ด้วยเหตนุี ้ รายได้ของบริษัทจึงมาจากทัง้จากลกูค้า 
เป็นรายได้จากดอกเบีย้เช่าซือ้ และจากผู้ผลติ/ผู้แทนจ าหนา่ย เป็นรายได้จากการให้บริการค าปรึกษาและดอกเบีย้จากการ
ให้สนิเช่ือ  
เราได้พฒันาธุรกิจของเราในประเทศไทย และเมื่อปี 2554 เร่ิมขยายธุรกิจไปทัว่อาเซี่ยน ตามโอกาสที่มีเข้ามา และหลงัจาก
ประสบความส าเร็จใน 6 ประเทศ หรือรวมทัง้หมดเป็น 7 ประเทศแล้ว ขณะนีเ้ราอยูร่ะหวา่งการมองหาโอกาสในการขยาย
ธุรกิจ และ ความมัน่คงไปทัว่โลก  
 

โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2558 ปี 2557 

พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ พันบาท ร้อยละ 
รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,949.69 72.52 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 
รายได้ดอกผลจากสนิเช่ือแก่ผู้บริโภค
โดยมีทรัพย์สนิค า้ประกนั 

 
116.93 

 
4.35 

 
25.48 

 
1.03 

 
- 

 
- 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 251.08 9.34 173.37 6.97 4.24 0.23 
รายได้อื่น       
รายได้ดอกเบีย้อื่น 25.03 0.93 2.20 0.09 0.70 0.03 
รายได้คา่บริการท่ีปรึกษา 63.06 2.35 72.68 2.92 35.91 1.93 
รายได้คา่บริหารจดัการ - - - - - - 
รายได้อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการ
สนิเช่ือเชา่ซือ้ 

218.79 8.14 259.95 10.44 131.95 7.08 

อื่นๆ 63.78 2.37 56.58 2.27 13.13 0.71 
รวมรายได้ 2,688.36 100.00 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 
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สภาวะการแข่งขัน 
 

ประเทศ 2559 2560 

กมัพชูา 7.0 7.1 

อินโดนีเซีย 5.0 5.1 

ลาว 6.8 7.0 

พมา่ 8.4 8.3 

ไทย 3.2 3.5 

ศรีลงักา 5.0 5.5 
ทีม่า : ธนาคารพฒันาเอเชยี 

 
ยอดการจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์มีผลโดยตรงตอ่ธุรกิจการเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ โดยรวมแล้วในตลาด

รถจกัรยานยนต์มียอดจ าหนา่ยทีเ่พิ่มขึน้ เป็นการยากทีจ่ะสามารถวดัออกมาได้วา่คูแ่ขง่ของเรามยีอดการปลอ่ยสนิเช่ือเป็น
จ านวนเทา่ไรได้อยา่งแนน่อน  อยา่งไรก็ตาม รายได้และผลก าไรของบริษัทก็เพิ่มขึน้เกินกวา่การเติบโตของตลาด  และเรา
ยงัขยายธุรกิจไปในระดบัประเทศ ซึง่มีคูแ่ขง่ของเราน้อยรายนกัที่ได้ท าเช่นนี ้จึงท าให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตในภมูิภาค
อาเซีย่นรวมทัง้ในตลาดอื่นโดยรวมได้ แทนที่จะต้องพึง่พาเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงประเทศเดียว  หากวา่เกิดปัญหา
กบัเศรษฐกิจในประเทศที่เรามีธุรกิจเพยีงประเทศเดียวท าให้เราไมส่ามารถเติบโตไปตามที่คาดหวงั ซึง่อาจจะเกิดขึน้ได้ เรา
ก็จะยงัมีธุรกิจในประเทศอื่น ๆ ท่ีสามารถด าเนินการตอ่ไปได้ ในขณะที่คูแ่ขง่ของเราอาจต้องฝ่าฟันกบัอปุสรรคตอ่ไป  

 
 ส าหรับตลาดของเราที่เปิดด าเนินการมานานที่สดุ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาวนัน้ มีการ
เติบโตทางผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2559 เท่ากบั ร้อยละ 3.2, 7.0 และ 6.8 ตามล าดบัตามข้อมลูจาก 
ธนาคารพฒันาเอเชีย และธนาคารพฒันาเอเชียยงัได้มีการคาดการณ์วา่ จีดีพี ในประเทศทัง้ 3 นัน้ จะสงูขึน้ในปี 2560  ซึง่
อาจสามารถหมายถึงยอดขายรถจกัรยานยนต์จะมีเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้การตลาดที่ใหญ่ขึน้โดยรวมส าหรับเราด้วย ตลาดใน
ประเทศเมียนมา  ศรีลงักา และอินโดนิเซีย เป็นตลาดใหม่ใน 3 ประเทศของเราที่เกิดขึน้ในปี 2559 ส าหรับปี 2560 
ประเทศเมียนมาคาดวา่จะยงัคงมี การเติบโตทางจีดีพีเกินกวา่ร้อยละ 8  ส าหรับศรีลงักานัน้ คาดวา่จะเติบโตทางจีดีพีเพิ่ม
เป็น ร้อยละ 5.5 ในขณะท่ีประเทศอินโดนิเซีย ถกูคาดวา่จะมีการเติบโตทางจีดีพีเพียงเลก็น้อยที่ร้อยละ 5.1 ดงันัน้ โดยรวม
แล้วตลาดของเราควรจะเติบโตทางจีดีพีเช่นกนั  บริษัทจะยงัคงมุง่เน้นการให้บริการ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” เช่นเดิม
ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าบคุคล และดีลเลอร์ ซึง่ท าให้บริษัทสามารถอยูเ่หนือคูแ่ขง่ของเรา รวมทัง้สามารถ
ท าให้บริษัทมีการเติบโต และมีผลตอบแทนที่สงูกวา่คา่เฉลีย่ 
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การจัดหากองทุน   
 

แหลง่ที่มาของเงินทนุของกลุม่บริษัทณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปี 2558 และ ปี 2557 ประกอบด้วย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน  

448.77 2.89 349.05 3.55 250.00 3.51 

 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน*  577.13 3.72 1,882.67 19.13 3,859.86 54.19 
 หุ้นกู้  1,952.22 12.58 493.61 5.02 488.30 6.85 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 4,506.28 29.06 - - - - 
เงินรับลว่งหน้าจากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

465.80 3.00 - - - - 

เงินกู้ยืมจากบริษัทยอ่ย 183.30 1.18 - - - - 
 เจ้าหนีก้ารค้า  3.94 0.03 5.10 0.05 6.35 0.09 
 รวม  8,137.44 52.46 2,730.43 27.75 4,604.51 64.64 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น  7,375.44 47.54 7,109.06 72.25 2,518.94 35.36 
 รวมแหล่งที่มา 15,512.88 100.00 9,839.49 100.00 7,123.45 100.00 
หมายเหต ุ :  *เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกู้ ระยะยาวครบก าหนดใช้คืนภายในสามสิบงวด โดยผ่อนช าระเป็นงวดๆตามที่ระบุใน

สญัญาเงินกู้  เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบีย้ครัง้แรกหลงัจากวนัที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเช่ือ 
                      *หุ้นกู้แปลงสภาพมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 ตอ่ปี โดยมีสิทธิแปลงสภาพในวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 
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งบการเงนิรวม 

 

ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2558 ปี 2557 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงิน  

556.26 3.36 349.05 3.31 250.00 3.50 

 เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน*  798.13 4.82 2,062.44 19.57 3,859.86 54.07 
 หุ้นกู้  1,952.22 11.79 493.61 4.68 488.30 6.83 
หุ้นกู้แปลงสภาพ 4,506.28 27.21 - - - - 
เงินรับลว่งหน้าจากการออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 

465.80 2.81 - - - - 

เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้าง
จา่ย 

4.40 0.03 4.11 0.04 19.80 0.28 

 เจ้าหนีก้ารค้า  11.56 0.07 46.45 0.45 9.08 0.13 
 รวม  8,294.65 50.09 2,955.66 28.05 4,627.04 64.81 
 สว่นของผู้ ถือหุ้น  8,264.11 49.91 7,581.46 71.95 2,513.57 35.19 
 รวมแหล่งที่มา 16,558.76 100.00 10,537.12 100.00 7,140.61 100.00 
หมายเหต ุ :  *เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกู้ ระยะยาวครบก าหนดใช้คืนภายในสามสิบงวด โดยผ่อนช าระเป็นงวดๆตามที่ระบุใน

สญัญาเงินกู้  เร่ิมช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบีย้ครัง้แรกหลงัจากวนัที่เบิกเงินกู้ตามวงเงินสินเช่ือ 
                      *หุ้นกู้แปลงสภาพมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5 ตอ่ปี โดยมีสิทธิแปลงสภาพในวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะไตรมาส 
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ปัจจัยความเส่ียง 

ปัจจยัความเสีย่งทีจ่ะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทมดีงันี ้

 ความเส่ียงจากแหล่งเงนิทนุภายนอก 

จากลกัษณะการประกอบธุรกิจการให้สนิเช่ือเชา่ซือ้ การด าเนินธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องจะต้องมีแหลง่เงินทนุทีเ่พียงพอรองรับ

การด าเนินการ ทัง้นีปั้จจบุนัแหลง่เงินทนุที่บริษัทน ามาให้สนิเช่ือมาจากสองแหลง่หลกัคือเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงินและเงินสด

จากการด าเนินงานของบริษัท 

ณวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 มยีอดเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินคงเหลอื1,354.39 ล้านบาท ซึง่สว่น

ใหญ่เป็นเงินกู้ยมืระยะยาว  ทัง้นีบ้ริษัทฯ มวีงเงินกู้ยมืระยะยาวตามสญัญาเงินกู้ทีย่งัไมไ่ด้เบกิใช้จ านวน 2,072.9 ล้านบาท 

จากการด าเนินการที่ผา่นมานัน้ บริษัทมีการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเป็นหลกัโดยบริษัทมีประวตัิการช าระคืนเงินกู้ดี

มาโดยตลอด รวมทัง้สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขทางการเงินภายใต้สญัญาเงินกู้ ได้แก่การด ารงอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น

และการด ารงอตัราสว่นของลกูหนีเ้ช่าซือ้ตอ่หนีเ้งินกู้  ซึง่จะท าให้บริษัทสามารถลดความเสีย่งจากการไมไ่ด้รับเงินทนุจากแหลง่

เงินทนุภายนอกได้ 

 ความเส่ียงด้านการให้สนิเช่ือ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือทีเ่ก่ียวเนื่องกบัลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้และขายผอ่นช าระ ลกูหนี ้

สนิเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัและลกูหนีเ้งินให้กู้ยมื ฝ่ายบริหารควบคมุความเสีย่งนีโ้ดยการก าหนดให้มีนโยบายและ

วิธีการในการควบคมุสนิเช่ือทีเ่หมาะสม ดงันัน้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจงึไมค่าดวา่จะได้รับความเสยีหายที่เป็นสาระส าคญัจากการ

ให้สนิเช่ือ นอกจากนี ้การให้สนิเช่ือของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยไมม่ีการกระจกุตวัเนือ่งจากบริษัทฯมฐีานของลกูค้าที่หลากหลายและ

มีอยูจ่ านวนมากราย จ านวนเงินสงูสดุที่บริษัทฯอาจต้องสญูเสยีจากการให้สนิเช่ือคือมลูคา่ตามบญัชีของตามสญัญาเช่าซือ้และ

ขายผอ่นช าระ ลกูหนีส้นิเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนัและลกูหนีเ้งินให้กู้ยมืที่แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลกูหนีต้ามสญัญา

เชา่ซือ้และขายผอ่นช าระ ลกูหนีส้นิเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนั ลกูหนีเ้งินให้กู้ยมื เงินฝากประจ าที่มีภาระค า้ประกนั 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เงินกู้ยมืระยะสัน้และเงินกู้ยมืระยะยาว หุ้นกู้  และหุ้นกู้แปลงสภาพ 

สนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินสว่นใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ที่ปรับขึน้ลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบีย้คงที่ซึง่ใกล้เคียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจบุนั 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ส าคญัอนัเก่ียวเนื่องจากการซือ้หรือขายและการกู้ยืมหรือให้

กู้ยืมเงินเป็นเงินตราตา่งประเทศ  ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนส าหรับหุ้นกู้แปลง

สภาพและดอกเบีย้ค้างจ่ายที่เก่ียวข้องกบับริษัทที่เก่ียวข้องกนั  ปัจจบุนับริษัทมีการด าเนินธุรกิจทัง้สิน้รวม 7 ประเทศ ซึ่งท าให้เกิด

การกระจายตวัของอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ โดยไม่กระจุกตวัอยู่เพียงอตัราแลกเปลี่ยนของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียง

อตัราเดียว และการกระจายตวัเช่นนี ้ท าให้บริษัทสามารถลดความเสีย่งลง และท าให้สามารถจบัคู ่ระหวา่งกระแสเงินสดเพือ่ช าระหนี ้

และกระแสเงินสดรับจากการด าเนินธุรกิจอยูใ่นอตัราแลกเปลีย่นในสกลุเงินเดียวกนั 

 ความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอายุเงนิกู้กับระยะเวลาให้เช่าซือ้รถจักรยานยนต์ 

จากอายขุองสญัญาเชา่ซือ้ที ่ 12 - 36 เดือน (โดยเฉลีย่แล้วจากประวตัิการช าระเงินงวดของลกูค้าตามสญัญาเชา่ซือ้อยูท่ี่

ประมาณ30เดือน) บริษัทมีนโยบายในการท าสญัญาเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึง่เป็นแหลง่เงินทนุภายนอก ให้มีความ

สอดคล้องกบัระยะเวลาช าระเงินคืนตามสญัญาเช่าซือ้ดงักลา่ว เพื่อให้เกิดสภาพคลอ่งในการด าเนินกิจการอยา่งไรก็ตามบริษัทได้

จดัท าประมาณการกระแสเงินสดครอบคลมุการคาดการณ์อตัราการเตบิโตของสนิเช่ือเช่าซือ้ในอนาคต เพื่อให้บริษัทสามารถ

วิเคราะห์ ประเมินสภาพคลอ่งและวางแผนจดัหาเงินทนุให้รองรับและสอดคล้องกบัเง่ือนไขสนิเช่ือเชา่ซือ้ดงักลา่วและท าให้การ

ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งตอ่เนือ่งได้ 

 ความเส่ียงจากการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

ปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์นัน้ไมม่ีข้อจ ากดัจากหนว่ยงานใด  ๆของภาครัฐ และเป็นธุรกิจที่

ไมอ่ยูภ่ายใต้กฎหมายพเิศษ ดงันัน้ในการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการทกุรายในธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์จงึสามารถท า

ได้อยา่งเตม็ที่ตามศกัยภาพของบริษัทเอง ธุรกิจนีจ้งึมคีวามเสีย่งจากสนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้หากขาดความระมดัระวงัในการ

พิจารณาอนมุตัิสนิเช่ือ หรือขาดระบบการควบคมุภายในที่ด ี

อยา่งไรก็ตามกลุม่บริษัทได้ก าหนดให้มกีารพจิารณาสนิเช่ืออยา่งเข้มงวดทกุขัน้ตอนรวมทัง้ให้ความส าคญักบัคณุภาพ

ของสนิเช่ือโดยการตรวจสอบข้อมลูของลกูค้า กลา่วคือบริษัทได้พฒันาระบบฐานข้อมลูของลกูค้ามากกวา่  500,000 รายการ 

นอกจากนัน้ยงัเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมลูเครดติแหง่ชาติ จ ากดั และ สมาคมเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์แหง่ประเทศไทย ท าให้บริษัท

สามารถกลัน่กรองคณุภาพลกูหนีไ้ด้อยา่งมีประสทิธิภาพด้วยการตรวจสอบประวตักิารช าระหนีจ้ากฐานข้อมลูทัง้สามแหลง่ โดย ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม2559  กลุม่บริษัทมีสนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้เป็นจ านวน 298.52 ล้านบาทคดิเป็นร้อยละ4.36ของสนิเช่ือทัง้หมด 

โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัสนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558ซึง่เทา่กบัร้อยละ5.45ของสนิเช่ือทัง้หมด พบวา่

อตัราสว่นสนิเช่ือที่ไมก่อ่ให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวมลดลงในอตัราร้อยละ 1.09 และบริษัทมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เทา่กบั 270.90 ล้านบาท และ 360.83ล้านบาทตามล าดบัหรือคดิเป็นอตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

ตอ่สนิเช่ือรวมเทา่กบั 3.96และ 5.56 ตามล าดบั  โดยอตัราสว่นสนิเช่ือที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ตอ่สนิเช่ือรวมและอตัราสว่นคา่เผ่ือหนี ้
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สงสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวมลดลงจากจากคณุภาพของลกูหนีท้ี่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากความเข้มงวดในการอนมุตัิสนิเช่ือและการ

พฒันาระบบการติดตามหนี ้

 

 ความเส่ียงจากผลขาดทนุการขายรถจักรยานยนต์ที่ยืดคืนมาไม่คุ้มมูลหนี ้

กลุม่บริษัทจะท าการยดึรถคืนเมื่อลกูค้าผิดนดัช าระคา่งวดตามสญัญาที่ตกลงกนัไว้และจะถกูน ามาขายทอดตลาดโดยวิธีการ

ประมลูให้แก่ผู้จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์มอืสองซึง่ด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตา่งจงัหวดัรวมถงึบคุคลผู้สนใจ

อื่น ทัง้นีม้ลูหนีค้งค้างของลกูหนีแ้ตล่ะราย โดยทัว่ไปจะสงูกวา่มลูคา่รถยดึที่จ าหนา่ยได้  ดงันัน้หากไมส่ามารถเรียกร้องสว่น

ตา่งที่รายได้จากการจ าหนา่ยไมค่รอบคลมุ จากลกูหนีห้รือผู้ค า้ประกนั บริษัทจะมีผลขาดทนุจากการจ าหนา่ยรถยดึคืน 

ตารางแสดงผลขาดทนุการขายรถจกัรยานยนต์ที่ยดืคืนมาของกลุม่บริษัท     

  

หนว่ย: ล้านบาท 2560 2558 2557 

ขาดทนุจากการขายสนิทรัพย์ (232.25) (355.03) (431.82) 

 

อยา่งไรก็ดเีพื่อป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว บริษัทจดัให้มมีาตรการและระบบที่รัดกมุในการพจิารณาอนมุตัิการให้สนิเช่ือตัง้แต่

เร่ิมต้นโดยการใช้ฐานข้อมลูลกูค้าของบริษัท ข้อมลูเครดิตแหง่ชาติ จ ากดั และ สมาคมเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์แหง่ประเทศไทย 

ในการพจิารณาคณุภาพผู้ขอสนิเช่ือก่อนการปลอ่ยให้กู้ยมื รวมถงึการที่บริษัทได้พฒันาบริการเรียกเก็บหลงัการอนมุตัใิห้

สนิเช่ือเพื่อป้องกนัปริมาณรถยดึที่อาจเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของบริษัท 

 ความเส่ียงจากการที่ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอ.พี.เอฟโฮลดิง้ส์ จ ากดั และผู้ ถือหุ้นที่จดัเป็นกลุม่เดียวกนัได้แก่ Engine Holdings 

Asia Pte. Ltd. (“ผู้ ถือหุ้นกลุม่ APF”) บริษัทถือหุ้น ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559  รวมเป็นจ านวน 561,476,744 หุ้น คิดเป็นสดัสว่น

การถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 36.81 ของทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,525,509,970 หุ้น จึงอาจท าให้กลุม่บริษัท เอ.พี.เอฟ.

สามารถควบคมุมติผู้ ถือหุ้นรวมถงึเร่ืองที่กฎหมายก าหนดวา่จะต้องใช้มติอยา่งน้อยเกินกวา่กึ่งหนึง่ในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้ 

 ความเส่ียงด้านการแข่งขันและคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเช่ือเช่า

ซือ้รถจักรยานยนต์ 

ธุรกิจการให้สนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีการลงทนุในเคร่ืองมือและอปุกรณ์ส าหรับการด าเนินงานเป็น

จ านวนมาก บริษัทเพียงจดัหาแหลง่เงินทนุส าหรับการปลอ่ยสนิเช่ือเทา่นัน้ จึงเป็นการงา่ยที่คูแ่ขง่ขนัรายใหมจ่ะเข้ามาใน
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อตุสาหกรรม อยา่งไรก็ตามปัจจยัแหง่ความส าเร็จไมใ่ช่เพยีงแคแ่หลง่เงินทนุเทา่นัน้ แตย่งัต้องอาศยัความเช่ียวชาญในอีก

หลายด้าน เช่น การประเมินคณุภาพสนิเช่ือ และการติดตามการช าระคา่งวด เป็นต้น ซึง่มีคูแ่ขง่จ านวนไมน้่อยที่ต้องออกจาก

อตุสาหกรรมเนื่องจากขาดคณุสมบตัิดงักลา่ว 

การใช้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์นัน้ ผู้จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ (Dealers) มีสว่นส าคญัในการแนะน าลกูค้าที่ขอ

สนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์เพื่อเลอืกผู้ให้บริการสนิเช่ือเชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์ ดงันัน้บริษัทจึงมีความเสีย่งทีเ่กิดจากการที่ผู้

จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ไมแ่นะน าลกูค้าให้มาใช้บริการการให้สนิเช่ือของบริษัท 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทจงึต้องมรีะบบการตรวจสอบข้อมลู เพือ่การให้สนิเช่ือที่รวดเร็ว ประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศที่

ครอบคลมุการด าเนินงานของบริษัทและบคุลากรทีม่ีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถงึความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้

บริษัทสามารถด าเนินการอนมุตัิสนิเช่ือได้อยา่งรวดเร็ว นบัเป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผู้จ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์เป็นอยา่ง

มากนอกจากนีด้้วยระบบสารสนเทศที่บริษัทได้พฒันาขึน้เองเพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกบัธุรกิจและความช านาญเฉพาะของ

บคุลากร บริษัทสามารถให้บริการลกูค้าและร้านค้า ด้านการตรวจสอบยอดปิดบญัชีได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 (ปรับปรุงใหม)่ หน้า  19 
 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

 ข้อมูลท่ัวไป 
 ชื่อบริษัท   : บริษัท  กรุ๊ปลสี  จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (GL) 

ที่ตัง้ส านักงานใหญ่  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ 
    แขวงลาดยาวเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 10900 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลกั(โฮลดิง้ส์) และธุรกิจเชา่ซือ้ 
ทะเบียนเลขที่   : 0107537000327 (เดิมเลขที่บมจ.279) 
โทรศัพท์   : +662 (0) 2580-7555 
โทรสาร   : +662 (0) 2954-2902-3 
Home Page   : www.grouplease.co.th 
E-mail   : glpcl@grouplease.co.th  และ ir@grouplease.co.th 
ทุนจดทะเบียน   : 922,545,040.00 บาท  แบง่เป็น  หุ้นสามญัจ านวน 1,845,090,080 หุ้น 
      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว  : 762,769,069.50 บาท แบง่เป็น หุ้นสามญั จ านวน 1,525,538,139 หุ้น  
      (ณ วนัที่ 2 มีนาคม 2560) 

 

    นิตบุิคคลที่บริษัทฯถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

 1.  ชื่อบริษัท  : Group Lease Holdings Pte. Ltd.(GLH) (ถือหุ้น 100% โดย GL) 
 สถานที่ตัง้  : 80 Raffles Place #32-01, UOB Plaza, Singapore (048624) 

ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารสนิเช่ือแก่ธุรกิจและจดัการเงินลงทนุอื่น 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญั จ านวน 214,437,694 หุ้น เทา่กบั 214,447,594 เหรียญสงิคโปร์  

2.  ชื่อบริษัท  :GL Finance Plc. (GLF)(ถือหุ้น 100% โดย GLH.) 
สถานที่ตัง้  : 270-274 Kampuchea Krom Blvd, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara,  
     Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia 
ประเภทธุรกิจ  : ดิจิทลั ไฟแนนซ์ 
Telephone  : +855 (0) 23 990 325 
FAX  : +855 (0) 23 990 327 
Home Page   : www.gl-f.com 

จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 51,500 หุ้น เทา่กบั 10,300,000 เหรียญ สรอ.  

3. ชื่อบริษัท  : บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ถือหุ้น 100% โดย GL) 
สถานที่ตัง้  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้แขวงลาดยาวเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 10900 

ประเภทธุรกิจ   : ให้บริการสนิเช่ือโดยมีหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

mailto:glpcl@grouplease.co.th%20%20และ
mailto:ir@grouplease.co.th
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ทะเบียนเลขที่  : 0105521022758  
โทรศัพท์   : +662 (0) 2580-4488 
Home Page   : www.thanabanbike.com 

ทุนจดทะเบียน  : 565,000,000 บาท แบง่เป็น  หุ้นสามญัจ านวน 5,650,000 หุ้น 
มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท 

หุ้นที่ออกและช าระแล้ว : 565,000,000 บาท แบง่เป็น  หุ้นสามญัจ านวน 5,650,000 หุ้น 

4. ชื่อบริษัท : GL Leasing (Lao) Company Limited. (GLL)  
   (ถือหุ้น 99.68% โดย GLH และ 0.32% โดย GL) 

สถานที่ตัง้ : Primier Building 2nd floor, unit No. 10, Phiawat, Sisattanak District, Vientiane Capital,  
Lao PDR 

ประเภทธุรกิจ  : ดิจิทลั ไฟแนนซ์ 
โทรศัพท์   : +856 (0) 21 226 060 
โทรสาร   : +856 (0) 21 226 064 
Home Page   :  www.gl-lao.com 

 จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 2,037,500 หุ้น เทา่กบั 2,037,500 เหรียญ สรอ. (16,300,000,000กีบ) 
 

5. ชื่อบริษัท : PT. Group Lease Finance Indonesia (ถือหุ้น 65% โดย GLH) 
สถานที่ตัง้ : GedungSahidSudirman Center, Jl. JenderalSudirmanKav. 86, Jakarta Pusat, 

Jakarta 10220 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้สนิเช่ือเช่าซือ้เคร่ืองจกัรทางการเกษตร 
โทรศัพท์   : +62 80673980 
โทรสาร   : +62 80673980 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 100,000 หุ้น เทา่กบั 7,590,133 เหรียญ สรอ. (100 พนัล้านรูเปีย     

อินโดนีเซยี) 

6.  ชื่อบริษัท : BG Microfinance Myanmar Co. Ltd. (ถือหุ้น 100% โดย GLH) 
สถานที่ตัง้ : 15 F Sakura Tower, No. 339 Bogyoke Aung, San Road 
  Kyauktada Township, Kyauktytar, Yangon 11182, Myanmar 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 1,387,689 หุ้น เทา่กบั 8,006,914 เหรียญ สรอ. หรือ 1,387,680,000 จ๊าด)  

7.   ชื่อบริษัท : GL-AMMK Co.,Ltd. (ถือหุ้น 57% โดย GLH) 
สถานที่ตัง้ : No. 1, Thitsar Street, Yankin Township,Yangon. Myanmar 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจสนิเช่ือรายยอ่ย 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 3,000,000 หุ้น เทา่กบั 3,000,000 เหรียญ สรอ.  
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8.  ชื่อบริษัท : Commercial Credit and Finance Plc. (ถือหุ้น 29.99% โดย GLH) 
สถานที่ตัง้ : No. 106, Yatinuwara Veediya, Kandy, Sri Lanka 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจสนิเช่ือ สนิเช่ือรายยอ่ย ลสีซิ่ง และเช่าซือ้ 
Home Page   :  www.cclk.lk 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 95,390,500 หุ้น เท่ากบั 72,094,884 เหรียญ สรอ. หรือ 10,653,199,116 

รูปีศรีลงักา  

9.  ชื่อบริษัท : Bagan Innovation Technology Pte.Ltd. (ถือหุ้น 20% โดย GLH) 
สถานที่ตัง้ : ประเทศสงิคโปร์ 
ประเภทธุรกิจ  : IT Platform building 
จ านวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสามญัจ านวน 13,889 หุ้น เทา่กบั 450,006 เหรียญ สรอ. หรือ 1,000 เหรียญสงิคโปร์        

บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
      93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 

      โทร. 0-2009-9000  โทรสาร. 0-2009-9991 
       Call center : 0-2009-9999 

Website :  http://www.set.or.th/tsd 

 ผู้สอบบัญช ี  : นายโสภณ เพิม่ศิริวลัลภ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3182 
บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  
เลขที่ 193/ 136-137  ชัน้ 33  อาคารเลครัชดา ถ. รัชดาภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท์ 0-2264-0777 โทรสาร 0-2661-9192 
Email Address  :ernstyoung.thailand@th.ey.com 

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : นายกปัตนั  จีระเศรษฐ 
  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ 

 แขวงลาดยาวเขตจตจุกัรกรุงเทพมหานคร 10900 
 โทร. 0-2580-7555 โทรสาร. 0-2954-2902-3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.set.or.th/tsd
mailto:ernstyoung.thailand@th.ey.com
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 ผู้ถือหุ้น 

 
  รายช่ือผู้ ถือหุ้นใหญ่ ณ วนัที่ 30 ธนัวาคม 2559 มดีงันี ้

 รายช่ือผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) คิดเป็นสดัสว่น (ร้อยละ) 
1 กลุม่บริษัท เอ.พี.เอฟ.ได้แก ่

-Engine Holdings Asia Pte.Ltd.1 

-บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิง้ส์ จ ากดั2 

561,476,744 
 402,565,553 
 158,911,191 

36.81 
 26.39 
 10.42 

2 บริษัท ไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั 196,695,277 12.89 
3 SIX SIS LTD 185,852,842 12.18 
4 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE 

LTD A/C CLIENTS 
98,557,757 6.46 

5. นายสทุธิพงษ์ เวศย์วรุตม์ 72,614,500 4.76 
6. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั       

เพื่อผู้ฝาก 
52,373,917 3.43 

7 บริษัท คกูาร์ แปซิฟิค โฮลดิง้ส์ จ ากดั 40,715,663 2.67 
8 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH 

INC. 
36,504,600 2.39 

9 บริษัท เค.อาร์.แคปิตอล จ ากดั 35,000,000 2.29 
10 นายราเชน  กฤษราลมัณ์ 28,524,000 1.87 
 รวม 1,308,315,300 85.76 
หมายเหต:ุ 1Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทนุ มีผู้ ถือหุ้นคือ บริษัท Wedge Holdings Co.,Ltd. ซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ประเทศญ่ีปุ่ น ถือหุ้นจ านวน 58 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 100%ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด)  
 2บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิง้ส์ จ ากดั ประกอบธุรกิจการลงทนุ มีผู้ ถือหุ้น คือ บริษัท ซนัวา เวิลด์ เซอร์วิส จ ากดั ประกอบธรุกิจที่ปรึกษาบญัชี 

ซึง่ถือหุ้น จ านวน 27 ล้านหุ้น (หรือคดิเป็น  49% ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟแคปิตอล ประเทศไทย จ ากดั 
ประกอบธรุกิจการลงทนุ  ถือหุ้น จ านวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด) 
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การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
   ใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั หุ้นกู้  และหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ประเภท : ใบส าคญัแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นสามญั ของ บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ที่ 8(GL-W4) 

อาย ุ : ไมเ่กิน 2 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบส าคญัแสดงสทิธิ คือวนัที่ 2 สงิหาคม 2559 
จ านวนที่ออก : 170,000,000 หนว่ย 
จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ: 170,000,000 หุ้น 
อัตราการใช้สทิธิ : ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุ้นสามญั 1 หุ้น 
ราคาการใช้สทิธิ : หุ้นละ 40.00 บาท  
จ านวนที่ยงัไม่ได้ใช้สทิธิ : 164,965,177 หุ้น 
วันครบอาย ุ : วนัที่ 31กรกฎาคม 2561 
 

2. ประเภท : หุ้นกู้ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ ไมด้่อยสทิธิ มีประกนับางสว่น และ  มีผู้แทน
ผู้ ถือหุ้นกู้  

ชื่อหุ้นกู้ : หุ้นกู้มีประกนับางสว่นของ บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)            
ครัง้ที1่/2559ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 

จ านวนเงนิ : 1,500,000,000 บาท 
อาย ุ : 3 ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้  
อัตราดอกเบีย้ : 2.84% ตอ่ปี 
วันที่ออกหุ้นกู้ : 29กนัยายน 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 29กนัยายน 2562 
 

3. ประเภท : หุ้นกู้แปลงสภาพ 
จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หนว่ย 
จ านวนเงนิ : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ่ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการแปลงสภาพ: 115,050,000 หุ้น 

 การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (ราคาหน้าตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ

เทียบเทา่ 3,540,000 บาท)จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 88,500 หุ้น 

ราคาแปลงสภาพ :  40.00 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญั 
อาย ุ : 5ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ : 5.00% ตอ่ปี 
วันที่ออกหุ้นกู้ : 1สงิหาคม 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 1 สงิหาคม 2564 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

  
บริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 จากก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และเงินส ารองตา่ง ๆ  ตาม

กฎหมาย 

ปัจจยัทีใ่ช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัท การ
ขยายธุรกิจของบริษัทและปัจจยัอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท  โดยการจา่ยเงินปันผลข้างต้นจะต้องได้รับอนมุตัจิาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแตจ่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยให้แจ้งแก่ที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไปเพือ่ทราบ 
 สว่นบริษัทยอ่ยของบริษัท มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 70 ของก าไรสทุธิ 

ข้อมลูการจา่ยเงินปันผลย้อนหลงัของบริษัท เป็นดงันี ้
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2559 2558 2557 2556 2555 

อตัราก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.32 0.29 0.14 0.27 0.43 
อตัราเงินปันผลตอ่หุ้น N/A 0.16 0.06 0.17 0.31 
อตัราการจา่ยเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ(%) N/A 67.97 45.68 64.52 69.79 
**ปี 2555 และ 2556 หลงัการเปลีย่นแปลงมลูคา่หุ้นสามญัเป็นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 
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โครงสร้างการจัดการ 
      โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรรมการบริษัท 
   - โครงสร้างคณะกรรมการ 

ในปี 2559 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย สมาชิกรวม 12 คน แบง่เป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 
4 คน และที่ไมใ่ช่ผู้บริหารจ านวน 8 คน หรือคิดเป็นสดัสว่นประมาณ 66%  โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 4 คน ซึง่ท าหน้าที่
เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ตามเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นการถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสามารถ
ตดัสนิใจได้โดยล าพงั  โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 
ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้แก่ ด้านการบริหาร การลงทนุ การเงิน การบญัชี 
และมีกรรมการที่เป็นอิสระ 1 คน ที่มีประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสนิเช่ือเช่าซือ้ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ 

- วาระการด ารงต าแหน่ง มีการก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของคณะกรรมการอยา่งชดัเจนในข้อบงัคบัของ
บริษัท โดยให้กรรมการที่ด ารงต าแหนง่นานที่สดุจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ หรือจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบั 
1 ใน 3 โดยปัจจบุนัส าหรับบริษัทฯ คือ 4 คน ในแตล่ะปีที่จะต้องออกตามวาระแตก็่สามารถได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้
กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่เดิมได้ใหมโ่ดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีวาระการ
ด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี  โดยสามารถตอ่อายไุด้เช่นกนั โดยปัจจบุนั บริษัทฯ ยงัไมม่ีการพิจารณาก าหนดจ านวนวาระที่
กรรมการอิสระจะด ารงต าแหนง่ติดตอ่กนัได้นานที่สดุ 

 
  ปัจจบุนั รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหนง่และวาระการด ารงต าแหนง่ รวมทัง้การเข้าร่วมประชมุ ประจ าปี 2559  เป็นดงันี ้
 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง/ วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / 
2558 – 2560 

19 19 

2. นายทตัซยึะ  โคโนชิตะ1 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ /2559 – 2561 

19 18 

3. นายมเุนะโอะ  ทาชิโร่1 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ /    
2557 – 2560 

19 18 

4. นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ / 2559-2561 1 1 

5. นายแพทริค ฟิชเชอร์2 กรรมการ / 2559-2562 15 11 
6.  นายเรจิส มาร์แตง็ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน /          

2559-2560 
15 15 

7. นายริกิ อิชิกามิ1 กรรมการ/ 2559-2562 15 13 
8. นายยซูุเกะ โคซูมะ1 กรรมการ / 2559-2562 15 14 
9. พลเอกสบืสนัต์  ทรรทรานนท์3 ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

2558 – 2561 
19 15 

10. นายโศณิต  พิชญางกรู4 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2557 – 2560 19 18 
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11. ดร. พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2559 – 2562 19 19 
12. นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา4 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/2559 – 2561 19 17 
สาเหตกุารขาดประชมุ:  1 ขาดประชมุ เน่ืองจาก ติดภารกิจต่างประเทศ  
 2 ขาดประชมุรวม 4 ครัง้ เน่ืองจาก 2 ครัง้ไมส่ามารถเข้าร่วมได้เพราะเป็นผู้มีสว่นได้เสีย อีก 2 ครัง้ติดภารกิจส าคญัท่ีต่างประเทศ. 
  3 ขาดประชมุรวม 4 ครัง้ เน่ืองจากติดภารกิจส าคญัเร่งด่วน 
  4 ขาดประชมุรวม 2 ครัง้ เน่ืองจากเดินทางไปตา่งประเทศ 

หมายเหต ุ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการลาออกและมีกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ใหม ่จากมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ดงัตอ่ไปนี ้
ชื่อ ต าแหน่ง ลาออก / 

แต่งตัง้ใหม่ 
วันที่มีผล ทดแทนโดย 

1. นายวรศกัด์ิ เกรียงโกมล กรรมการ และกรรมการบริหาร ลาออกตามวาระ 28 เม.ย. 2559 - 

2. นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ลาออก 28 เม.ย. 2559 นายเรจิส มาร์แต็ง 

3. นายสมชยั ลมิป์พฒันสนิ กรรมการ ลาออก 6 ธ.ค. 2559 นายอาลนั ดเูฟส 

 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบติัการ ลาออก 31 ธค. 2559 นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ 

4. นายอาลนั ดเูฟส กรรมการ แต่งตัง้ใหม่ 6 ธ.ค. 2559  

5. นายแพทริค ฟิชเชอร์ กรรมการ แต่งตัง้ใหม่ 28 เม.ย 2559  

6. นายริกิ อิชิกาม ิ กรรมการ แต่งตัง้ใหม่ 28 เม.ย 2559  

7. นายยซูเุกะ โคซูมะ กรรมการ แต่งตัง้ใหม่ 28 เม.ย 2559  

8. นายเรจิส มาร์แต็ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แต่งตัง้ใหม่ 28 เม.ย 2559 เพื่อทดแทนนายดีพงศ์ สหะชาติศิริ 

 
- การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น  คณะกรรมการไม่ได้มีการก าหนดจ านวนบริษัทจด
ทะเบียนอื่น ซึ่งกรรมการแต่ละท่านจะสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการได้ เนื่องจาก กรรมการหลายท่านได้ด ารง
ต าแหน่งในบริษัทอื่นเหล่านัน้ ก่อนที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทเกรงว่าจะเสียโอกาสในการได้
บคุคลกรที่มีคุณภาพ  อย่างไรก็ตาม  ในปัจจุบนัไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง
รวมทัง้ บริษัทฯได้ก ากบัดแูลเร่ืองการอทุิศเวลาให้กบับริษัทฯ เป็นส าคญั  ซึ่งที่ผ่านมากรรมการทกุท่านได้อทุิศเวลา
ให้กบับริษัทฯ อยา่งเต็มที่  

ส าหรับผู้บริหารระดบัสงูนัน้ ทกุทา่นไมส่ามารถด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทอื่นได้ ยกเว้นการเป็นกรรมการ
ของบริษัทยอ่ยหรือบริษัทในกลุม่เดียวกนั  จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านด ารงต าแหน่งกรรมการใน
บริษัทจดทะเบียนอื่น ที่ไมใ่ช่บริษัทยอ่ย ส าหรับปี 2559 เป็นดงันี ้

 
รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ จ านวนบริษัทจดทะเบียน 

ที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 
นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ - 
นายทตัซยึะ โคโนชิตะ กรรมการ 2 
นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการ 1 
นายเรจิส  มาร์แตง็ กรรมการ - 
นายแพทริค ฟิชเชอร์ กรรมการ - 
นายริกิ อิชิกาม ิ
นายยซูเุกะ โคซมูะ 

กรรมการ 
กรรมการ 

- 
- 

นายอาลนั ดเูฟส 
พล.อ. สบืสนัต์ ทรรทรานนท์ 

กรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

- 
- 
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นายโศณิต พชิญางกรู กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 
ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานิช กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ - 
นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 2 

 
  ต าแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหารสงูสดุขององค์กร) 

ตัง้แตปี่ 2555 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานในองค์กร โดยให้ประธานกรรมการด ารงต าแหนง่ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารอกีต าแหนง่หนึง่ และโดยที่ประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันัน้ จงึมัน่ใจได้ถึงความทุม่เทในการ
บริหารธุรกิจให้เกิดผลก าไรตอ่บริษัทฯ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯได้มีการแบง่แยกอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่ง
ชดัเจน อกีทัง้ยงัมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่เป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่ในการถว่งดลุและตรวจสอบการบริหารงาน 

 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทตลอดจน
มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสตัย์สจุริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยสรุปอ านาจ
หน้าที่ท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. ก าหนดแนวทาง นโยบาย  กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อนุมตัิแผนธุรกิจ งบประมาณที่น าเสนอโดยฝ่าย
จดัการ และควบคมุก ากบัดแูลการบริหารและการจดัการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่
วางไว้  เว้นแต่ในเร่ืองดงัต่อไปนีท้ี่คณะกรรมการต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อนการด าเนินการอนั
ได้แก่เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับมติอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเช่นการเพิ่มทนุการลดทนุการขายหรือโอน
กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่นหรือการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็น
ของบริษัทการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบัเป็นต้น 

2. จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัทและพิจารณาระเบียบวาระตา่ง ๆ พร้อมทัง้ให้ความเห็น เพื่อน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ อาทิ
เช่น การจ่ายเงินปันผล  คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบและการแตง่ตัง้ กรรมการ เป็นต้น 

3. อนมุตัิการลงทนุที่ส าคญัของบริษัทฯ รวมทัง้เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 

4. อนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ท่ีผ่านการ
กลัน่กรองจาก คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายจดัการ และติดตามให้มีการปฏิบตัิตาม 

5. จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 3 เดือนตอ่ครัง้ 

6. จดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทณวนัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชีของ
บริษัทซึง่ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้วและน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

7. อนมุตัิการแตง่ตัง้ หรือมอบอ านาจให้ผู้บริหาร หรือบคุคลอื่นใดให้ด าเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคมุของ
คณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้บคุคลดงักลา่วมีอ านาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและคณะกรรมการอาจยกเลกิเพิกถอนเปลีย่นแปลงหรือแก้ไขอ านาจดงักลา่วได้ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทได้มอบอ านาจให้ผู้บริหารหรือบคุคลอื่นท าหน้าที่แทนในเร่ืองเก่ียวกบัการด าเนนิงานตามธรุกิจ
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ปกติ การมอบอ านาจดงักลา่วต้องเป็นไปตามมติของที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการ
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุและหากกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคดัค้านการ
มอบอ านาจนัน้ต้องบนัทกึความเห็นของกรรมการดงักลา่วในรายงานการประชมุให้ชดัเจน 

8. อนมุตัิการท ารายการเก่ียวโยง หรือ ซือ้ ขาย หรือโอนทรัพย์สนิที่ส าคญัของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปด้วยความถกูต้อง
โปร่งใส และมีการรายงานที่ถกูต้องตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

9. พิจารณาและอนุมตัิโครงสร้างการบริหารงาน การแต่งตัง้ หรือเลิกจ้าง พนกังานระดบัสูง ได้แก่ ระดบัประธาน
เจ้าหน้าที่ (Chief Officer) คณะกรรมการบริหารกรรมการผู้จดัการ จนถึงระดบัผู้จดัการทัว่ไป 

10. อนมุตัิการจดัตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และก าหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ การต่ออายคุณะกรรมการชุดย่อย  รวมทัง้การเปลี่ยนแปลงที่มี
นยัส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุยอ่ย  

11. ติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งตอ่เนื่อง 

12.  อนมุตัิการจดัซือ้จดัจ้าง สนิทรัพย์ถาวร  การซอ่มบ ารุง ในวงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึน้ไป 

13. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทหรือเข้าเป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่
จะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นเว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

14. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกัช้าหากมีสว่นได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสญัญาที่บริษัทท าขึน้
หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัท 

 ทัง้นี ้ การมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่วข้างต้นให้แกค่ณะกรรมการจะไมร่วมถงึการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการหรือ
ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการ สามารถอนมุตัิรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอื่นใดที่ขดัแย้งกบับริษัท หรือบริษัทยอ่ย หรือลกัษณะอื่นใดที่เป็นไปตามทีก่ าหนดตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ / หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 
 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 

 1.  รับผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการบริษัท ในการก ากบัดแูล ติดตาม การบริหารงานของกรรมการบริหารใน
แตล่ะสายงาน ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2.  ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุคณะกรรมการ และ ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

3.  มีหน้าที่ในการลงคะแนนเสยีงชีข้าด ในกรณีที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท มเีสยีงการลงคะแนนเทา่กนั ทัง้ฝ่าย
สนบัสนนุ และคดัค้าน 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มกีารประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการ (Self Assessment of Board of Directors) และ 
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประจ าทกุปี โดยมุง่เน้นการน าผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพือ่การปรับปรุงการปฏิบตัิหน้าที่ของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมทัง้คณะโดยในเดือนธนัวาคมของทกุปีเลขานกุารจะท าการทบทวนแบบสอบถาม 
ซึง่เป็นแบบที่ได้รับการปรับปรุงจากหลกัเกณฑ์จากตลาดหลกัทรัพย์ และน าสง่ ให้แก่กรรมการทกุทา่นเพื่อตอบแบบสอบถามโดย
แบบสอบถามจะประกอบด้วยหวัข้อหลกั ๆ   6 ข้อ ดงันี ้

1.   โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 
2.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3.   การประชมุคณะกรรมการ 
4.   การท าหน้าที่ของกรรมการ 
5.   ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6.   การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 

หลงัจากได้รับแบบสอบถามกลบัคนืมาแล้ว เลขานกุารจะท าการรวบรวมผลการประเมิน และรายงานผลให้ที่ประชมุ
คณะกรรมการทราบ  ซึง่โดยรวมแล้ว ผลการประเมินส าหรับปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริษัท มีผลการประเมินดีเยี่ยมในทกุหวัข้อ ดงั
รายละเอยีดตอ่ไปนี ้

 
ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

 

หวัข้อประเมนิ 

 

 

คะแนนเตม็ 

 

คะแนน 

ที่ได้ 

 
% 

 

ผลการ
ประเมนิ 

 
คะแนนรวม 

 
100 

 
98.23 

 
98.23 

 
excellent 

1.  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 28 27.5 98.2 ดีเยีย่ม 
2.   การประชมุคณะกรรมการ 24 23.6 98.3 ดีเยีย่ม 
3.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
40 39.3 98.25 ดีเยีย่ม 

4.   อื่น ๆ  : 
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
-การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันา
ผู้บริหาร 

 
8 

 
7.8 

 
97.5 

 
ดีเยีย่ม 

 
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

 
การฝึกอบรม  คณะกรรมการ สง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้มกีารฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ

การก ากบัดแูลกิจการของบริษัท ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานบริษัทฯ ส าหรับทัง้กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานกุารบริษัท ตลอดจนพนกังานของบริษัท โดยการฝึกอบรมมีทัง้ภายในบริษัท และโดยสถาบนัภายนอกทัง้
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การสมัมนาฝึกอบรมที่จดัขึน้โดยหนว่ยงานเฉพาะทางวชิาชีพ เช่น  สภาวชิาชีพบญัชี หรือกรมสรรพากร ตลอดจนหนว่ยงานที่ก ากบั
ดแูลบริษัท เช่น ตลาดหลกัทรัพย์   ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เป็นต้น 

ในปี 2559 มีกรรมการตรวจสอบ 1 ทา่น คือ ดร.พลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช เข้าร่วมสมัมนา CG Forum 1/2016 เมื่อวนัที่ 10 
กมุภาพนัธ์ 2559 เร่ือง จริยธรรม: จิตส านกึหลกับรรษัทภิบาล จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเลขานกุารบริษัท ได้เข้า
รับการอบรมเร่ือง Basic IR เมื่อวนัที่ 16-17 มิถนุายน 2559 จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และ เร่ือง Enhancing good CG based on 
CGR Scorecard เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2559 จดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์ฯและสมาคมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การเตรียมการส าหรับกรรมการใหม่  กรรมการใหม่จะได้รับข้อมลู เพื่อแนะน าธุรกิจและแนวทางด าเนินธุรกิจของบริษัท
ประกอบด้วย รายงานประจ าปีของบริษัทฯ  กฎบตัรคณะกรรมการ  /คณะกรรมการตรวจสอบ  หนงัสอืรับรองบริษัท ตลอดจนหนงัสือ
บริคณห์สนธิ และ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ คู่มือกรรมการ ที่จัดท าโดย
ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นต้น  

แผนพฒันาและสบืทอดงาน  ผู้จดัการทัว่ไป จะรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาในสายงานทราบถึงแผนพฒันาและสืบทอดงาน 
ในกรณีที่ตนไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้โดยพิจารณาคดัเลอืกจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลกั 

โครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร  คณะกรรมการได้จดัให้มีโครงการส าหรับพฒันาผู้บริหาร โดยให้ผู้จดัการทัว่ไปรายงาน
เป็นประจ าทกุปี ถึงสิง่ที่ได้ท าไปในระหวา่งปี ซึง่จะพิจารณาควบคูก่บัแผนสบืทอดงาน 

 ผู้บริหาร 
 ในระหวา่งปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับเปลีย่นโครงสร้างองค์กรใหม ่ดงันัน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 
ตามค านิยามของ ก.ล.ต. จ านวน 6 คน  โดยไมน่บัรวมผู้บริหารที่ประจ าอยูบ่ริษัทยอ่ยตามโครงสร้างองค์กรใหม ่ ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้
 
ล าดับ รายชื่อผู้บริหาร  ต าแหน่ง 
1. นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายทตัซยึะ โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบตัิการ 
4. นายเรจิส มาร์แตง็ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน 
5. นายเฟรดดี ้มารี Group IT Director 
6. นายโบริส ซอร์ซ Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit 

 
อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ด าเนินการและบริหารจดัการการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท 

2. ติดตามและด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท 

3. อนมุตัิการใช้จ่ายในวงเงินหรืองบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท 

4. พิจารณาการว่าจ้างและบรรจุในต าแหน่งการแต่งตัง้โยกย้ายการพ้นจากการเป็นพนักงานและการเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง

พนกังาน 

5. เป็นผู้ รับมอบอ านาจบริษัทในการบริหารงานให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัข้อก าหนดค าสัง่ 



รายงานประจ าปี 2559 (ปรับปรุงใหม)่ หน้า  32 
 

6. ด าเนินการตกลงผกูพนัในการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทโดยสามารถพิจารณาอนุมตัิการด าเนินงานต่างๆของบริษัทใน

วงเงินไม่เกินที่ก าหนดในอ านาจด าเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมอบอ านาจหรือ

มอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท าหน้าที่แทนในเร่ืองที่จ าเป็นและสมควรโดยให้อยู่ใน

ดลุพินิจของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทัง้นีก้ารมอบอ านาจดงักลา่วต้องอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ

ข้อบงัคบัของบริษัท 

  ทัง้นีก้ารมอบอ านาจหน้าทีด่งักลา่วข้างต้นให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะไมร่วมถงึการมอบอ านาจที่ท าให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหารหรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัิรายการทีต่นหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งมี
สว่นได้เสยีหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่ขดัแย้งกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ยหรือลกัษณะอืน่ใดที่เป็นไปตามที่ก าหนดตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการ
บริษัทและ  /  หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามที่ข้อบงัคบัของบริษัทหรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง
ก าหนด 

 
 
 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแตง่ตัง้ให้ นางสาวศิริเพ็ญ  พงศ์ชยัฤกษ์ ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัท ตัง้แต ่วนัที่  22 
พฤศจิกายน 2554  โดยหน้าทีค่วามรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ  มีดงัตอ่ไปนี ้
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท   
 ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 จดัท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ 
 จดัท าและเก็บรักษาหนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี

ของบริษัท 
 จดัท าและเก็บรักษาหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 จดัสง่ส าเนา / เก็บรักษา รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหารหรือบคุคลที่มคีวามเก่ียวข้อง ให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 จดัท ารายงานการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ 
 ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ประสานงานระหวา่งบริษัทกบั หนว่ยงานก ากบัดแูลภายนอก เช่น ตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังาน

คณะกรรมการ กลต. ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ฯลฯ 
 ด าเนินการเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทผา่นทางระบบอเิลคโทรนคิของตลาดหลกัทรัพย์( SCP) 
 เป็นผู้ประสานงาน ด้าน นกัลงทนุสมัพนัธ์  
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    รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ประจ าปี 2559 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง / วันที่
ได้รับแต่งตัง้ 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 
 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%)  

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

นายมิทซึจิ  โคโนชิตะ 
ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร(มีอ านาจลง
นามผกูพนับริษัท) / 
7 มีนาคม 2550 
 
 
 

50 ปริญญาตรี (กฏหมาย) Osaka 
University ประเทศญ่ีปุ่ น 

0.03 
 

เป็นพี่ชายของนาย
ทตัซยึะ โคโนชิตะ 

บริษัทจดทะเบียน 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2550 -2555 
2549 – 2554 

 
ไมใ่ช ่บจ. 

2560 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2554 – ปัจจบุนั 

 
2552 – ปัจจบุนั 
2548 - 2551 

 
ประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
President Commissioner 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการ  
 
กรรมการ 
 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
บริษัท หลกัทรัพย์ ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
หลกัทรัพย์) 
 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย) 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
GL Leasing (Lao) Co.,Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 บริษัท ธนบรรณ จ ากดั.(ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจทีป่รึกษาด้านการเงิน 
และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Engine Property Management Asia Co., Ltd. (ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์) 
Engine Holdings Asia Pte., Ltd.(ธุรกิจด้านการลงทนุ) 
บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิง้ส์ จ ากดั (ธุรกิจการลงทนุ) 

นายทตัซึยะ โคโนชิตะ 
ประธานกรรมการบริหาร(มี
อ านาจลงนามผกูพนับริษัท)  

45 ปริญญาตรี (ประวตัิศาสตร์) Osaka 
Universityประเทศญ่ีปุ่ น 

0.01 เป็นน้องชายของ
นายมิทซจึิ โคโนชิตะ 

บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจบุนั 

 

 
ประธานกรรมการบริหาร ,
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
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กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
นกัลงทนุสมัพนัธ์ /20 เมษายน 
2554 
 

 
2556 – ปัจจบุนั 

 
2555 –2558 

 
2554 - 2555 
2554 – 2556 
2551- ปัจจบุนั 

 
2549 – 2554 

 
ไมใ่ช ่บจ. 

2559 – ปัจจบุนั 
 
2553 – ปัจจบุนั 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
กรรมการผู้จดัการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร และ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการ 
 
กรรมการผู้จดัการ 

 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทนุ) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทนุ) 
Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจการลงทนุ) 
 
บริษัท หลกัทรัพย์ ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
หลกัทรัพย์) 
 
Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจทีป่รึกษาด้านการเงิน 
และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร) 

นายมุเนะโอะ  ทาชิโร่ 
กรรมการบริหาร(มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท)  / 22 เมษายน 
2552 

44 ปริญญาตรี (วรรณคดี)              Osaka 
University ประเทศญ่ีปุ่ น 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
12/59-ปัจจบุนั 

 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – 2559 
2551 – 2556 
2550 – 2551 

 
ไมใ่ช ่บจ. 

2557 – ปัจจบุนั 
12/59-ปัจจบุนั 
2557 – 12/59 

 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
กรรมการบริหารอาวโุส 
 
 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิการลงทนุ) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทนุ) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทนุ) 
 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
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2557 – ปัจจบุนั
2556 – ปัจจบุนั 

 
2554 - 2556 
2552 – ปัจจบุนั 

กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สนิเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน และ
จดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอาหาร) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจด้านการลงทนุ) 

นายอาลัน ดูเฟส 
กรรมการ/ รับต าแหน่ง ณ วนัที ่6 
ธันวาคม 2559 

52 Bachelor of Mathematics and Physical 
Sciences 

- - บริษัทจดทะเบียน 
ธ.ค. 59 –  ปัจจบุนั 
ไมใ่ช ่บจ. 

2560-ปัจจบุนั 
2557 –ปัจจบุนั 

2554- มิย. 2557 
2543 – มิย 2554 

2542-2549 

 
กรรมการ 
 
รองกรรมการผู้จดัการ 
ผู้จดัการทัว่ไป 
กรรมการผู้จดัการ 
Portfolio and Asset Manager 
Asset Manager   

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสนิเช่ือรายย่อย) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Dubus Lao IT 
Dubus SA Lille France Securities Company 
Kalpa Ltd CoNimes 

พลเอกสืบสันต์ ทรรทรานนท์ 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ / 
11 พฤษภาคม 2554 

65 ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) Norwich 
University, USA. 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปรอ. รุ่น
ที่ 4414) 
หลกัสตูร Director Certification Program 
No. 98/2008, IOD 
-Finance for Non-financial Director No. 
39/2008, IOD 

0.006 - บริษัทจดทะเบียน 
2554-ปัจจบุนั 

 
ไมใ่ช ่บจ. 
05/59 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 

 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
รองหวัหน้าส านกังาน 
กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 

 
Amata Bien Hoa JSC (Joint Stock Company) เวียดนาม 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
ส านกัรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 

นายโศณิต พิชญางกูร 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ/ 11 พฤษภาคม 2554 

66 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) North Texas 
State University, USA./ 
หลกัสตูร Director Certification Program 
No. 33/2005 

0.005 - บริษัทจดทะเบียน 
2554-ปัจจบุนั 

 
2542 – 2547 

 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสนิเช่ือ

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บงล.  เกียรตินาคิน จ ากดั (มหาชน)(ธรุกิจการเงินและ
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ไมใ่ช ่บจ. 

2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2549-ปัจจบุนั 
2547 – 2549 

เชา่ซือ้และกิจการสาขา 
 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ที่ปรึกษา 
ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการสนิเช่ือ
รายยอ่ย 

หลกัทรัพย์) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จ ากดั (มหาชน)(ผลิตเส้นยางยืด) 
บริษัทเงินทนุ เอไอจี จ ากดั(ธุรกิจการเงิน) 
 

ดร. พลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ / 20 เมษายน 2554 

48 ปริญญาเอก (วศิวกรรมศาสตร์) Lehigh 
University, USA./ 
-หลกัสตูร Director Accreditation 
Program No. 89/2011 โดย IOD 
-CG Forum 1/2016 เร่ือง จริยธรรม: 
จิตส านึกหลกับรรษัทภิบาล จดัโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
2554 – ปัจจบุนั 

 
ไมใ่ช ่บจ. 

2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2555 – ปัจจบุนั 

 
2550 – 2555 
2549 – 2550 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผู้อ านวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 
รองกรรมการผู้จดัการ 
รองกรรมการผู้จดัการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
 
บริษัท บากา เอนจิเนียร่ิง จ ากดั 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
บริษัท ว.และสหาย คอนซลัแตนตส์ จ ากดั(ที่ปรึกษา
วิศวกรรม) 
บริษัท วิศวกรที่ปรึกษา อาร์เควี จ ากดั (ที่ปรึกษาวิศวฯ) 
บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ ากดั (วิศวกรรม) 
 
 

นายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ / 20 เมษายน 2554 

48 ปริญญาโท (การเงิน) University of Florida, 
USA./ 
หลกัสตูร Advanced Audit Committee 
Program No. 27/2009 
-Director Certification Program No. 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 

 
2549 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
บริษัท ทีพีบีไอ จ ากดั (มหาชน) (ผลิตถงุพลาสติก) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บริษัทสหโมเสคอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
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86/2007 
-MFM 1/2009, MFR 9/2009, MIA 6/2009, 
MIR 7/2009 
-CG Forum 2/2015 Responsibility of 
Board and Management in Internal 
Control จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 

 
 
ไมใ่ช ่บจ. 

2559-ปัจจบุนั 
 

ตค.58 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
ก.ย.58 – ปัจจบุนั  

 

กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
กรรมการบริหาร และ
อนกุรรมการลงทนุ 
กรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการผู้จดัการ 
 

 
 
 
บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจประกนัชีวิต) 
 
บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจประกนัชีวิต) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั  (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
บริษัท ไทยพรอสเพอริตี ้แอ็ดไวซอร่ี จ ากดั(ท่ีปรึกษาการลงทนุ) 
 

นายแพททริค ฟิชเชอร์ 
กรรมการ / 28 เมษายน 2559 
 

38 Master of Business Administration, 
Northwestern University 
 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2559-ปัจจบุนั 

ไมใ่ช ่บจ. 
2551 – ปัจจบุนั 

 
2547-2549 

 
2546-2547 

 
2545-2546 
2544-2545 

 
กรรมการ  
 
Chief Executive Officer & 
Founder, Managing Partner 
Global Account Executive, 
International Banking 
Global Account Executive, 
Payable Products 
Assistant Vice President 
Global Derivative Products 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
Creation Investments capital Management, LLC  
 
JP Morgan Chase & Company 
 
JP Morgan Chase & Company, Chicago, IL 
 
JP Morgan Chase & Company, Beijing & HK, China 
Banc One Capital Markets, Chicago, IL 

นายเรจิส มาร์แต็ง 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน / 28 เมษายน 2559 

35 Master of Art in International Business, 
Master/DESS 212,University Paris IX 
Dauphine 
 
Exchange program with the University of 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2559-ปัจจบุนั 

 
2558 – 2559 

 

 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
การเงิน 
Finance Director & Business 
Development Manager 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
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Chicago, international economics 
 
Bachelor and Master of Science in 
Applied Economics, University Paris IX 
Dauphine 

 
ไมใ่ช ่บจ. 
2559 – ปัจจบุนั 
2558 – ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 

 
2557 – 2558 

 
2552 – 2557 

 
2551 – 2552 
2549 – 2551 
2548 – 2549 

 
 
Commissioner (กรรมการ) 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
 
กรรมการ 
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
Business Performance 
Manager 
Finance and Investment  
Portfolio Manager 
Senior Auditor 
Auditor 
Sales forecast controller 

 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน 
และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั  (ธุรกิจให้สนิเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
Devenco Company 
 
Morison Kak & Associés 
Price Waterhouse Coopers, Paris 
L’Oreal, Paris 

นายริกิ อิชิกามิ  
กรรมการ/ 28 เมษายน 2016 

38 Bachelor of Law, Asia University, Tokyo, 
Japan 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
2559 – ปัจจบุนั 

 
ไมใ่ช ่บจ. 
2558– ปัจจบุนั 

 
2558 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – 2558 

 
2554 – 2557 

 
กรรมการ  
 
 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตัิการ 
ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั(ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
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นายยูซุเกะ โคซูมะ 
กรรมการ / 28 เมษายน 2559 

41 Bachelor of Art Planning Department, 
OSAKA UNIVERSITY OF ARTS, Osaka 

0.02 - บริษัทจดทะเบียน 
2559-ปัจจบุนั 
2557- ปัจจบุนั 

 
ไมใ่ช ่บจ. 
2557–ปัจจบุนั 

 
2556-ปัจจบุนั 

 
2554-ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
 
 
ผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
 
Back Office Management 
Manager 
กรรมการและรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร 
 
 
 
 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรึกษาด้านการเงิน 
และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 
 

GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 

นายเฟรดดี ้มารี 
Group IT Director / 13 
กรกฎาคม 2558 

35 Global Master in Business 
Administration (2013-2015): Shanghai 
Jiaotong – KEDGE Business School 
(2015 Financial Times: part time MBA 
ranking number 1st in Asia and 23rd 
worldwide) 
 
Master in Science (2002-2005), major in 
telecommunication: ESIGELEC, Rouen, 
France 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2558 –ปัจจบุนั 

 
ไมใ่ช ่บจ. 

2560-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2553 - 2558 

 
Group IT Director 
 
 
กรรมการ 
Commissioner (กรรมการ) 
IT Manager 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสนิเช่ือรายย่อย) 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Company 
(DPCAFC) 
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นายโบริส ซอร์ซ 
Deputy Chief Financial Officer 
/ 6 กรกฎาคม 2558 

32 German Diploma (Master equivalent) in 
Business Administration from J.W. 
Goethe University in Frankfurt/Main, 
Germany 
 
French Master 1 in Business 
Administration from Universite Paris 
Dauphine IX, Paris, France 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2558 – ปัจจบุนั 
 
 
ไมใ่ช ่บจ. 
2558 - 2558 
2553 - 2557 

 
Deputy Chief Financial 
Officer, Accounting & Audit 
 
 
Senior Associate 
Senior Auditor 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Singapore 
PricewaterhouseCoopers Luxembourg 
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 รายละเอียดเก่ียวกับเลขานุการบริษัท 
 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง / วันที่
ได้รับแต่งตัง้ 

 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 
 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%)  

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์ 
เลขานกุารบริษัท/  
22 พฤศจิกายน 2554 

59 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขา
บริหารธุรกิจทัว่ไป) มหาวิทยาลยั 
อสัสมัชญั / 
-Company Secretary (CSP 1/2002) 
-Effective Minutes Taking (EMT 14/2009) 
-Workshop, เปิดเผยอยา่งไรให้ถกูต้อง วิธี
ปฏิบตัิเม่ือเกิดรายการได้มาจ าหน่ายไป  
หรือ รายการที่เก่ียวโยงกนั  
-กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิส าหรับ
เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรัพย์ใหม ่ปี 2551  
-การอบรม/สมัมนาอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกบั 
งานในบทบาทของเลขานกุารบริษัท  
บรรษัท ภบิาล และนกัลงทนุสมัพนัธ์ จดั
โดย ตลาดหลกัทรัพย์, ส านกังาน กลต.,
ชมรมเลขานกุารบริษัทไทย 

0.001 - 2559-ปัจจบุนั 
2559-ปัจจบุนั 
2557 – 2559 

 
 

2554- 2559 
 

2534 – 2554 

เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
เลขานกุารคณะกรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เลขานกุารบริษัทและเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
(เลขานกุารบริษัท) 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจให้สินเช่ือโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจโฮลดิง้และเชา่ซือ้) 
 
บริษัทหลกัทรัพย์ ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน)(ธุรกิจ
หลกัทรัพย์) 
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      ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เก่ียวข้อง ประจ าปี 2559 

 
  

หมายเหตุ    X   คือ ประธานกรรมการ    X1  คือ President Commissioner  C   คือ   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร    DC คือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  /   คือ กรรมการ   /1  คือ Commissioner   //   คือ   กรรมการบริหาร ///   คือ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
    ////   คือ   คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 0   คือ  ผู้บริหาร 00 ผู้จัดการทั่วไป       
   000   คือ กรรมการผู้จัดการ  0000 คือ รองกรรมการผู้จัดการ 

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร 
 

บริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
Group Lease 

Holdings 
Pte.Ltd. 

GL 
Finance 

Plc. 
 

Thanaban 
Co., Ltd. 

GL Leasing 
(Lao) Co., 

Ltd. 

PT Group 
Lease 

Finance 
Indonesia 

BG 
Microfinance 
Myanmar 
Co.,Ltd. 

Engine 
Holdings 
Asia PTE. 

LTD. 

Wedge 
Holdings 
Co., Ltd. 

Creation 
Investment 

LLC 

Cambodian 
People Micro 
Insurance 

1.  นายมิทซจึิ  โคโนชิตะ X, C X,C  X,C X X1 X X    
2. นายทตัซยึะ โคโนชิตะ / // /       C   
3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ / // / X /,000 /   /  /   
4. นายเรจิส มาร์แต็ง / // /  /  /1      
5. นายแพทริค ฟิชเชอร์ /         C  
6. นายริกิ อิชิกามิ /  /, C /       / 
7. นายยซูเุกะ โคซมูะ /  /,DC         
8. นายอาลนั ดเูฟส /    /,00 /1 /,0000     
9. พล.อ.สืบสนัต์ ทรรทรานนท์ ///   /// ////       
10. นายโศณิต พิชญางกรู ///   /// ////       
11. นายพลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช ///   /// ////       
12.นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา ///   /// ////       
13.นายเฟรดดี ้มารี 0     /1 /     
14.นายโบริส ซอร์ซ 0           
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ปี 2559 
 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                    
                          รายชื่อ

 กรรมการ                

Group 
Lease 

Holdings 
Pte.Ltd. 

GL 
Finance 

Plc. 

บริษัท ธน
บรรณ 

จ ากดั (TNB) 

GL Leasing 
(Lao) 

Co., Ltd. 

 
PT. Group 

Lease 
Finance  
Indonesia 

 
BG 

Microfinance 
Myanmar 
Co.,Ltd. 

1.  นายมิทซจิึ  โคโนชิตะ  X,C  X,C X X1 X 

2.  นายทตัซยึะ โคโนชิตะ /      

3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร่  / X /,000 /   
4..นายเรจิส  มาร์แตง็  /  /  /1  
5.นายแพทริค ฟิชเชอร์       
6. นายริกิ อิชิกามิ   /,C /    
7. Mr. Yusuke Kozuma  /,DC     
8. นายอาลนั ดเูฟส     /,00 /1 /,0000 
9. พล.อ.สบืสนัต์ ทรรทรา
นนท์ 

  /// ////   

10. นายโศณิต พชิญางกรู   /// ////   
11.นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมา
ลา 

  ///  ////   

12.ดร.พลเดช เทอดพิทกัษ์วา
นิช 

  ///  ////   

13. Mr. Kaname Hashimoto    /,000  /,000 
14.Mr. Freddy Marie     /1 / 
15. Mr. Fumio Kyuma  ///  /   
16. Mr. IthVichit  ///     
17. Mr. NikolayKosyakov     /,000  
18. Mrs. 
LaksmiMustikaningrat 

    /  

19. Mr. Jonathan Meuret      / 
20.Mr.Chou Chantra  /     
21.Mr.Buo Choeun  /     
22.Mr.Daim Ratanak  /     
23.Mr.Leng Vandy  /     
24.Mr.Yin Pholy  /     
25. Mr. Shigeyoshi  Asano     /  

26. Mr. Didie Soewondho     /  
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หมายเหตุ   X คือ ประธานกรรมการ  X1  คือ President Commissioner   C  คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  DC คือ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   /    คือ กรรมการ    /1  คือ Commissioner     //   คือ กรรมการบริหาร 
  ///   คือ กรรมการอิสระ  //// คือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
      0   คือ ผู้บริหาร        00  คือ ผู้จัดการทั่วไป           000  คือ กรรมการผู้จัดการ  0000 คือ รองกรรมการผู้จัดการ     
 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
(1)  ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
 (ก)  คา่ตอบแทนกรรมการ  ประกอบด้วยเบีย้ประชมุ และบ าเหน็จกรรมการ  
- คา่เบีย้ประชมุ:  ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคา่เบีย้ประชมุจ านวน 12,000 บาทตอ่ครัง้

ที่เข้าประชมุ และกรรมการบริษัทและ กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบีย้ประชมุเทา่กนัคือทา่นละ 10,000 บาทเฉพาะครัง้ทีเ่ข้าร่วม
ประชมุกรรมการตรวจสอบจะได้รับคา่ตอบแทนทัง้ในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

- คา่บ าเหนจ็กรรมการ:  คณะกรรมการบริษัทจะพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทเป็นส าคญัโดยคา่บ าเหนจ็ของ
คณะกรรมการ ประจ าปีนัน้ จะต้องได้รับการอนมุตัจิากทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น  โดยในปี 2559 ผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัคิา่บ าเหนจ็กรรมการ 
จ านวน  2 เทา่ของจ านวนเดือนเฉลีย่ของโบนสัพนกังาน  ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จา่ยโบนสัให้แก่พนกังานเฉลีย่คนละ 6.5  เดือน  
ดงันัน้ กรรมการจึงได้รับทา่นละ 13 เดือนของคา่เบีย้ประชมุรายเดือน  

อนึง่ ส าหรับปี 2559 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ธนบรรณ จ ากดั ได้มมีติอนมุตัิคา่บ าเหนจ็ให้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นจ านวน 13 เดือนของคา่เบีย้ประชมุรายเดอืน  สว่นคา่เบีย้ประชมุยงัคงได้รับในอตัราเดยีวกนักบัคณะกรรมการบริษัท 
กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) ตามรายละเอียดการจา่ยคา่ตอบแทน ดงัตอ่ไปนี ้

หน่วย: บาท 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม โบนัส รวม 

  คณะกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

  

1.  นายมิทซจึิ  โคโนชิตะ ประธานกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

228,000 - 156,000 384,000 

2. นายทตัซยึะ  โคโนชิตะ กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

180,000 - 130,,000 310,000 

3.นายมเุนะโอะ  ทาชิโร่ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 

180,000 - 130,000 310,000 

4.. นายสมชยั  ลิมป์พฒันสิน3/ กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีป่ฏิบตักิาร 

160,000 - 130,000 290,000 

5.นายดีพงศ์  สหะชาติศิริ1/ กรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 

30,000 - - 30,000 

6.. นายวรศกัดิ์  เกรียงโกมล1/ กรรมการและ
กรรมการบริหาร 

30,000 - - 30,000 

7. นายแพทริค ฟิชเชอร์2/ กรรมการ 110,000 - 130,000 240,000 
8. นายเรจิส มาร์แต็ง2/ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงิน 
150,000 - 130,000 280,000 

9. นายริกิ อิชิกามิ2/ กรรมการ 130,000 - 130,000 260,000 
10.นายยซูเุกะ โคซมูะ2/ กรรมการ 140,000 - 130,000 270,000 
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11. พลเอกสบืสนัต์  ทรรทรานนท์* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการอิสระ 

312,000 276,000 312,000 900,000 

12. นายโศณิตพิชญางกรู* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

310,000 230,000 260,000 800,000 

13.นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

290,000 230,000 260,000 780,000 

14.ดร. พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานิช* กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

320,000 230,000 260,000 810,000 

รวม  2,570,000 966,000 2,158,000 5,694,000 

หมายเหต ุ 1/   ลาออกเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2559 
 2/    เป็นกรรมการเข้าใหมเ่มื่อวนัที ่28 เมษายน 2559 
 3/   ลาออกเมื่อวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

* เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทย่อยดว้ย (บริษัท ธนบรรณ จ ากดั) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทีแ่จง้ไวข้้างตน้ จึงไดร้วม
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อยดงักลา่วไวแ้ลว้ 

  
 (ข)  คา่ตอบแทนผู้บริหารใน  ปี 2559 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงิน  ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนสั ให้กบั
ผู้บริหารจ านวน  8 ราย รวมทัง้สิน้  31.16  ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่ลาออกระหวา่งปี จ านวน 2 ราย) 

จ านวนผู้บริหารและค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

จ านวนผู้บริหาร (คน) 8* 18 15 

เงินเดือนและโบนสั (ล้านบาท) 31.16 51.62 35.27 
หมายเหตุ  *ในระหว่างปี 2559 บริษัทมีการปรบัโครงสร้างองค์กร มีผลให้จ านวนผูบ้ริหารตามค านิยามของ ส านกังาน กลต. ลดลง 

 

 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 คา่ตอบแทนอืน่ของกรรมการ 
 -ไมม่ี- 
 คา่ตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร 

- เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษัทได้จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอตัราสว่นร้อยละ 5 ของเงินเดอืน โดย
ในปี 2559 บริษัทได้จา่ยเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับผู้บริหาร 8 ราย รวมทัง้สิน้  1.6 ล้านบาท 
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บุคลากร 
บริษัทฯ มจี านวนพนกังานทัง้สิน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  ปี 2559  2558 และ 2557 แบง่ออกตามสายงานได้ ดงันี ้

              หนว่ย: คน 
ฝ่าย ปี 2559 ปี 2558 ปี  2557 

ฝ่ายสนิเช่ือและการตลาด 346 269 250 

ฝ่ายบริการเรียกเก็บ 292 265 265 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 46 33 32 

ฝ่ายบคุคลและธุรการ 38 36 40 

ฝ่ายปฏิบตัิการ 129 84 75 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 58 33 15 
รวม 909 720 677 

 

 ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือน โบนสั เงินประกันสงัคม  เงินสมทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพ  และเงินสวสัดิการอื่น ๆ  เช่น การประกนัสขุภาพหมู ่เป็นต้น    ในปี 2559  บริษัทได้จ่าย ผลตอบแทนให้แก่
พนกังาน รวมจ านวนทัง้สิน้  308.25 ล้านบาท   
 นอกจากนี ้ บริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ  ได้แก่ บริษัท GL Finance Plc (กมัพชูา) มีพนกังานรวม   804   คน, GL 
Leasing (Lao) Co.,Ltd. มีพนกังานรวม  116  คน  และ PT GLF Indonesia Co., Ltd. มีพนกังานรวม  63 คน  ณ  เดือน
ธนัวาคม 2559  มีการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานในลกัษณะเดียวกนักบับริษัท หรือแตกต่างกนัไปตามกฎหมายของ
แตล่ะประเทศ  รวมประมาณ 95.1 ล้านบาท  15.9 ล้านบาท และ 4.4 ล้านบาท ตามล าดบั  

 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทมีนโยบายในการพฒันาพนกังาน เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความ
เช่ียวชาญในการปฏิบตังิาน โดยมุง่เน้นการบริการที่มีประสทิธิภาพและคณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส ตามหลกับรรษัทภิบาลทีด่ี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบายสง่เสริมให้พนกังานมจีรรยาบรรณในการ
ปฏิบตัิงานโดยปราศจากการข้องเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ จดัให้มีการปฐมนเิทศส าหรับพนกังานใหม ่ เพื่อให้
พนกังานมคีวามรู้ ความเข้าใจในระบบการท างาน รวมถึงวฒันธรรมองค์กร นอกจากนี ้บริษัทยงัจดัฝึกอบรม ทัง้การฝึกอบรมภายใน
บริษัทและการสง่พนกังานไปฝึกอบรมภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในด้านธุรกิจเชา่ซือ้ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ด้านการบญัชีและภาษีอากร เป็นต้น ซึง่ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสายงานที่พนกังานนัน้ท างานอยู่ 
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การก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการตามหลกับรรษัทภิบาล ซึง่จะเป็นการสร้าง

มลูคา่เพิ่มให้กบับริษัท ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น, พนกังาน, คูค้่า, ลกูค้า ตลอดจนสงัคมสว่นรวม ในระยะยาว  คณะกรรมการ
บริษัทจงึมคีวามเห็นชอบและอนมุตัินโยบายก ากบัดแูลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิส าหรับคณะกรรมการ, ผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานทกุคน  ซึง่มแีนวทางดงัตอ่ไปนี ้

 

 นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

1. ตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมสว่นรวม โดยบริษัท สนบัสนนุให้กรรมการ, ผู้บริหารตลอดจนพนกังานทกุ
คน ด าเนินกิจการงานตา่ง  ๆอยา่งถกูต้องภายใต้กฎหมาย และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

2. สร้างความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ ด้วยการเปิดเผยข้อมลูตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบญัญตัิตา่ง  ๆซึง่
ออกโดยหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง 

3. สร้างระบบควบคมุงานภายใน โดยการประสานงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร 
เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล บริษัทจะมกีารวดัผล ทบทวนแนวทาง และพฒันา
ประสทิธิภาพของระบบการตรวจสอบอยา่งสม า่เสมอ 

4. ควบคมุดแูลธุรกรรม อนัอาจเป็นเหตใุห้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน และก่อให้เกิดความขดัแย้งระหวา่งฝ่ายตา่ง  ๆ 
ระมดัระวงัให้เกิดความโปร่งใส และบริสทุธ์ิ ยตุิธรรม โดยไมค่ านงึถงึประโยชน์ของฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด 

5. เคารพสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยี ปฏิบตัิตอ่ทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม โดยบริษัท สนบัสนนุให้มีกิจกรรมซึง่จะสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งทกุฝ่าย เพื่อการเตบิโตของธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

6. เคารพสทิธิตามกฎหมายของผู้ ถือหุ้น ด้วยการปฏิบตัิตอ่ทกุคนอยา่งเป็นธรรม โดยเทา่เทยีมกนัในการประชมุผู้
ถือหุ้น ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการเข้าถงึข้อมลูของบริษัทได้อยา่งเสมอภาค 

7. มีแนวปฏิบตัิสอดคล้องกบันโยบายในการบริหารงาน ตลอดจนปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ ตามวตัถปุระสงค์
ของบริษัท เพือ่รักษาผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น 

สว่นการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดขีองบริษัทฯ ในปี 2559 สามารถดไูด้จาก เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหมวด
นกัลงทนุสมัพนัธ์ / การก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการชุดย่อย 

 ปัจจบุนัคณะกรรมการได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพียงคณะเดยีวเป็นคณะกรรมการชดุยอ่ยโดยไม่
มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนเนื่องจากเห็นวา่บริษัทฯเป็นองค์กรที่มีธุรกิจไมซ่บัซ้อน
และมีจ านวนกรรมการไมม่ากนกั อีกทัง้มอีตัราการหมนุเวียนของกรรมการไมม่าก จงึคดิวา่ยงัไมจ่ าเป็นจะต้องจดัตัง้คณะกรรมการ
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สรรหา สว่นเร่ืองการก าหนดคา่ตอบแทนนัน้ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการก าหนดคา่ตอบแทนให้แกผู่้บริหารของบริษัทฯ สว่น
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯจะถกูก าหนดโดยมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 คน  โดยมี นายโศณิต พชิญางกรู เป็น
กรรมการตรวจสอบ ทีม่ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมทัง้ประสบการณ์ โดยตรงด้านธุรกิจเชา่ซือ้ 
ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ด้วย ซึง่ประสบการณ์ในการท างาน ดงักลา่ว  ปรากฏอยูใ่น รายละเอียดของกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 2 ปี และสามารถตอ่อายุ
ได้คราวละ 2 ปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบชดุปัจจบุนัได้รับการแตง่ตัง้ เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2554 และได้รับการตอ่อายลุา่สดุ
เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2558 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ และ จ านวนครัง้ของการเข้าประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2559 มดีงันี ้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนครัง้การ
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าร่วมประชุม 

1. พลเอกสบืสนัต์ ทรรทรานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 13 13 
2.นายโศณิตพิชญางกรู กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 
3. ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษ์วานชิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 
4.นายกฤษณ์  พนัธ์รัตนมาลา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 13 13 

 
คณุสมบตัิกรรมการอิสระ  บริษัทก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
 ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นทีม่ีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่(1)  บริษัทยอ่ย(2)  บริษัทร่วม(3 )

หรือนิติบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง(4)  โดยให้นบัรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 
 ไมเ่ป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง /พนกังาน  /ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
(ปัจจบุนัและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้) 

 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะที่เป็น  บิดา มารดา คูส่มรส พี่น้อง และบตุร 
รวมทัง้คูส่มรสของบตุร กบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

 ไมม่ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ยบริษัทร่วม หรือนติิบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง  
ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอยา่งอิสระและไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้
ความเห็นได้อยา่งอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
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หมายเหตุ  (1) บริษัทใหญ่ หมายถึง บริษัทที่ถือหุ้นของ บมจ. กรุ๊ปลสี เกินกวา่ร้อยละ 50  (2) บริษัทยอ่ย หมายถึง บริษัทที ่บมจ. 
กรุ๊ปลสี ถือหุ้นเกินกวา่ร้อยละ 50  (3) บริษัทร่วม หมายถึงบริษัทที่ บมจ. กรุ๊ปลีสถือหุ้นตัง้แตร้่อยละ 20 แตไ่มเ่กินร้อยละ 50(4) นิติ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง หมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้นในบริษัทมากกวา่ร้อยละ 10 

กรรมการอิสระทัง้ 4 ทา่นของบริษัทมีคณุสมบตัติามประกาศวา่ด้วยคณุสมบตัิของกรรมการอิสระและด ารงต าแหนง่
เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ทัง้นี ้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดเก่ียวกบักรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ที่ 
กลต.ก.(ว) 32/2551ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ณ วนัที่ 5 มิถนุายน 2551)  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทัง้การรายงานตอ่
คณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  สอบทานให้บริษัทมกีารรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธิภาพ

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้โยกย้าย หรือเลกิจ้าง
หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายในหรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
หรือกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลอืกเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอิสระเพือ่ท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและเสนอ
คา่ตอบแทนส าหรับบคุคลดงักลา่วรวมทัง้เข้าร่วมประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายจดัการอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่วต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

• ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นทีเ่ช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์หรือกฏหมายทีเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
• ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
• รายการอื่นทีเ่ห็นวา่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7.  ปฏิบตัิงานอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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 เพื่อให้การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลส าเร็จด้วยดี  ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการ
เชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทมาให้ความเห็นหรือข้อเท็จจริง หรือร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็น  
รวมทัง้มีอ านาจวา่จ้างที่ปรึกษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเหน็หรือค าปรึกษากรณีจ าเป็น 
(สามารถดรูายงานการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบได้ ในเอกสารแนบ 5) 
 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2559 
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท าการประเมินตนเอง ประจ าปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 98.36 หรือ

นบัเป็นผลการประเมินดีเยี่ยม โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
 

 
หัวข้อประเมิน 

 

 
คะแนนเต็ม 

 
คะแนน 
ที่ได้ 

 
% 

 
ผลการ
ประเมิน 

 
รวม 

 
76 

 
74.75 

 
98.36 

 
ดีเยี่ยม 

1.โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ 12 12.00 100 ดีเยีย่ม 
2. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 24 23.50 97.92 ดีเยีย่ม 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 40 39.25 98.13 ดีเยีย่ม 

 
 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสงูสุด 

(1)  กรรมการอิสระ 
ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจากผู้ที่มีคณุสมบตัเิหมาะสม โดย

ขัน้ต ่าจะต้องมีคณุสมบตัติามที่ก าหนด โดย ส านกังาน ก.ล.ต. ที่ กลต.ก.(ว) 32/2551 นอกเหนอืจาก การพิจารณา
จากคณุสมบตัิขัน้ต ่าดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯจะพจิารณา คณุสมบตัเิพิ่มเตมิ โดยอาจเป็นผู้ทีม่ีช่ือเสยีง
เป็นที่ยอมรับทางสงัคม หรือ มีคณุสมบตัิ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยอาทเิชน่ 
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสนิเช่ือเชา่ซือ้ ซึง่เป็นธรุกิจ
เดียวกบับริษัทฯ เป็นต้น ทัง้นีท้ัง้นัน้ คณะกรรมการจะค านงึถงึ คณุสมบตัใินด้านความเป็นอิสระเป็นส าคญั และจะ
เสนอให้ที่ประชมุ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ แล้วแตก่รณี 
(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 บริษัทไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัทฯ  คณะกรรมการจะร่วมกนัพจิารณาจากความสามารถ
ประสบการณ์วิสยัทศัน์และความนา่เช่ือถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทกัษะ ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน
ของบริษัท รวมทัง้มคีวามเข้าใจในธรุกิจของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี หรือมปีระสบการณ์โดยตรงหรือใกล้เคียงในธุรกิจเดยีวกนั
กบับริษัทฯ ซึง่จะท าให้สามารถบริหารงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดไว้ได้ และควร
เป็นผู้ที่สามารถอทุิศเวลาให้กบับริษัทได้อยา่งเต็มที่  แล้วน าเสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ถือ
หุ้น เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไปแล้วแตก่รณี  
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 ทัง้นี ้ การสรรหาบคุลากรในต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระนัน้  บริษัทฯจะค านงึถงึความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ด้วย   โดยแหลง่ที่มา อาจมาจากรายช่ือที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอเข้ามา(ถ้าม)ี หรือจากผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือจากการแนะน าโดย
กรรมการปัจจบุนั หรือบคุคลอืน่ ๆ  เป็นต้น 

 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็น
จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) เป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะออกแบง่ให้ลงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุ
กบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)    ให้กรรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการที่ออกตามวาระ
นัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้โดยบริษัทฯจะระบรุายช่ือของกรรมการบริษัทฯทีค่รบวาระในแตล่ะปี รวมทัง้
รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ หลงัจากได้รับการเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เรียงล าดบัตามการออกตามวาระ ไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น และบนัทกึไว้ในรายงานประชมุดงักลา่วด้วยทกุปี 

  การเลอืกตัง้กรรมการในทีป่ระชมุผู้ถือหุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมากโดยให้ถือว่าผู้ ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่ตนมีอยูเ่ลอืกบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่พงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้
เพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  กรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตอุื่นนอกจากการครบวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณา
แตง่ตัง้บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฏหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน  โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน  ทัง้นี ้มติการแต่งตัง้บคุคลเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่ว ต้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่

 
 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษัทยอ่ยของบริษัทฯมีบริษัทฯถือหุ้น 100%  ดงันัน้ ที่ผา่นมาคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาคดัเลือก กรรมการของ
บริษัทฯ ไปด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการในบริษัทยอ่ยด้วย โดยจดัตัง้เป็นคณะกรรมการของบริษัทฯย่อย  และให้ มีหน้าที่ด าเนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สดุของบริษัทยอ่ยนัน้   ทัง้นี ้การสง่กรรมการเพื่อเป็นตวัแทนในบริษัทยอ่ยดงักลา่วเป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้ น
ของบริษัทฯ 
 นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตัง้จากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมี
ข้อบงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง  การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของบริษัทดงักลา่ว 
ให้ครบถ้วนถกูต้อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละประเทศ  รวมถึงได้ก ากบัดแูลให้มีการจดัเก็บข้อมลู และการบนัทึกบญัชี
ของบริษัทยอ่ยให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมได้ทนัก าหนดด้วย 
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 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
 
 บริษัทฯ มกีารดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการทีด่ี  โดยได้ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรใน  
จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ซึง่ได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการ และประกาศให้พนกังาน
ทกุคนได้รับทราบโดยทัว่กนั  โดยสรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้

 ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯหรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น
เพื่อประโยชน์ในการซือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ 

 ไมซ่ือ้หรือขายหุ้นของบริษัทฯ อยา่งน้อย 7 วนัก่อนท่ีบริษัทฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ
บริษัทฯ รวมถงึข้อมลูส าคญัอื่นๆ 

 พนกังานท่ีใกล้ชิดกบัข้อมลูส าคญัของบริษัทฯต้องรายงานการถือหลกัทรัพย์ และการเปลีย่นแปลงการถือ
หลกัทรัพย์ของบริษัทฯตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ และ หรือ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดเพื่อป้องกนัการซือ้หรือ
ขายหุ้นโดยใช้ข้อมลูภายใน 

นอกจากนัน้  ทกุครัง้ที่มีกรรมการ หรือผู้บริหารรายใหม ่ที่เข้าขา่ยต้องจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย์ 
ตามเกณฑ์ ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานกุารบริษัท จะแจ้งให้ บคุคลเหลา่นัน้ ทราบถึง หน้าที่ในการ
รายงานการถือครอง และการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัท ตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึง่ต้องรายงานภายใน 30 วนักรณีรับต าแหนง่
ใหม ่ และภายใน 3 วนั  เมื่อมีการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานกุารบริษัทรับทราบเพื่อจดัท า
บนัทกึการเปลีย่นแปลง และสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพื่อน าเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษัททราบในการประชมุครัง้ถดัไป   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ในปี 2559 บริษัทฯจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัชี (Audit fee) ให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จ านวน 2,250,000 

บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยไมม่คีา่บริการอื่น (Non-audit fee) 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ 
 

 เนื่องจาก ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯไมม่ีผลกระทบโดยตรงตอ่สภาพแวดล้อม  ดงันัน้ นโยบายความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทฯ จึงมุง่เน้นที่ ความรับผิดชอบตอ่ การปฏิบตัิตอ่พนกังาน ลกูค้า คูแ่ขง่ ฯลฯ ด้วยความเป็นธรรม และ
ซื่อสตัย์สจุริต และไมส่นบัสนนุการกระท าใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดการคอรัปชัน่  คณะกรรมการบริษัทฯมแีนวทางการปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

1 . การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
• บริษัทฯด าเนินธุรกิจการแขง่ขนัทางการค้ากบัคูแ่ขง่อยา่งเป็นธรรม ไมโ่จมตี ใสร้่ายบิดเบือนข้อมลูเพือ่

ประโยชน์ของบริษัทโดยปราศจากเหตผุล 
•  สนบัสนนุการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ผู้บริโภคอยา่งสงูสดุโดยไมม่ีการ

ร่วมมอืกบัคูแ่ขง่ขนัเพือ่ประโยชน์สว่นตนหรือพวกพ้องที่จะท าให้ผู้บริโภคได้รับความเสยีหาย 
• ไมแ่สวงหาข้อมลูความลบัของคูแ่ขง่โดยวิธีการที่ไมส่จุริตหรือขดัตอ่จรรยาบรรณทางการค้า  
• บริษัทฯไมก่ระท าการใด ๆ  ทีจ่ะเป็นการเก่ียวข้องกบัการละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา  รวมทัง้สง่เสริมให้พนกังาน

ใช้สนิค้าหรือบริการทีม่ีลขิสิทธ์ิถกูต้องและไมส่นบัสนนุการกระท าท่ีละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา 
 

2. การตอ่ต้านการทจุริต 
  บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตและรับสนิบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อมตอ่ตนเองครอบครัวเพื่อน

และคนรู้จกัไมว่า่จะอยูใ่นฐานะเป็นผู้ รับผู้ให้หรือผู้ เสนอให้สนิบนทัง้ทีเ่ป็นตวัเงินหรือไมเ่ป็นตวัเงินแก่หนว่ยงานของรัฐหรือ
บริษัทเอกชนที่บริษัทได้ด าเนินธุรกิจหรือตดิตอ่ด้วยโดยจะปฏิบตัิตามแนวการตอ่ต้านการทจุริตอยา่งเคร่งครัดโดยก าหนดเป็น
แนวทางปฏิบตัิดงันี ้

• ต้องไมม่ีผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและแอบแฝง ทัง้สว่นตน ครอบครัว และพวกพ้อง กบับริษัทเช่น กระท าการ   
ใด ๆ  เพื่อขายสนิค้าและบริการให้กบับริษัท หรือแขง่ขนักบับริษัทหลกีเลีย่งการรับเลีย้งจากผู้ทีเ่ก่ียวข้องทาง
ธุรกิจกบับริษัทหรือจากผู้อื่น ซึง่อาจได้ประโยชน์จากการปฏิบตังิานของพนกังาน 

• ไมเ่รียกหรือรับผลประโยชน์ที่ไมช่อบธรรม ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมหรือประโยชน์อืน่ใด เพื่อให้ได้มาซึง่
ประโยชน์ทางธุรกิจรวมถงึไมใ่ช้ประโยชน์จากสนิบนหรือการทจุริตโดยมิชอบในการประกอบธุรกิจ 

• พนกังานทีก่ระท าการทจุริตอนัเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณซึง่จะต้องได้รับการพจิารณาทางวินยัตาม
ระเบียบที่บริษัทฯก าหนดไว้นอกจากนีอ้าจจะได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

• พนกังานไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่พบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯต้องแจ้งให้
ผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆหากมีข้อ
สงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา 

 
3. การเคารพสทิธิมนษุยชน 

บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรีภาพของบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดๆทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อมโดยมแีนวปฏิบตัิเช่น ไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งไมเ่ทา่เทียมกนัไมว่า่ ด้วยความแตกตา่งใดๆได้แก่ เชือ้ชาติ สผิีว 
ศาสนา ความเช่ือ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อาย ุสงักดัทางการเมอืงชาตกิ าเนดิ ความเบี่ยงเบนทางเพศ สภาพร่างกายหรือเร่ือง
อื่น  ๆ ไมใ่ช้และไมส่นบัสนนุการใช้แรงงานที่ท างานหรือให้บริการด้วยการบงัคบัไมว่า่ทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการขม่ขูว่า่จะ
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ลงโทษ เป็นต้น  ตวัอยา่งเช่น ปัจจบุนับริษัทมีพนกังานที่พิการทางการได้ยิน จ านวน 8 คน ซึง่ทกุคนจะได้รับคา่จ้าง และสวสัดิการ
ตา่ง ๆ  เทา่เทียมกบัพนกังานปกติทกุประการรวมทัง้ได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร ซึง่เหมาะสมกบัสถานภาพทางกาย 
 

4. การปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
บริษัทฯมแีนวทางการปฏิบตัใินการก าหนดคา่ตอบแทนและสวสัดกิารโดยพจิารณาจากองค์ประกอบ ที่ส าคญัคือ 

• หน้าที่ความรับผิดชอบของพนกังาน 
• สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ความเป็นอยูข่องพนกังาน 
• อตัราการจา่ยคา่จ้างและสภาวะการจ้างงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนั 
• แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจา่ยของบริษัทฯ  ตวัอยา่งเช่น ในปี 2557 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมตเิพิม่เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานบริษัทฯทกุระดบัชัน้จากรัอย
ละ 3 เป็น  ร้อยละ 5  

• บริษัทมกีารพจิารณาปรับขึน้อตัราเงินเดือนให้กบัพนกังานประจ า เป็นประจ าในเดอืนกรกฎาคมของทกุปี โดย
พนกังานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบตัิงานจากหวัหน้าหนว่ยงานและได้รับการปรับเงินเดือนมากน้อยตาม
ผลการประเมนินัน้ โดยทีก่ารประเมนิผลงานนัน้ นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบตัิงานแล้ว ยงัค านงึถึง
ประวตักิารมาท างาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจยัในการประเมินด้วย 

 
5. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 

 ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯได้ยดึถือปฏิบตัิในด้านความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค บนพืน้ฐานของความซื่อสตัย์และจรรยาบรรณอนัดี
งามเป็นสิง่ส าคญัสงูสดุ ซึง่โดยเฉพาะบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภคและเพือ่การเติบโต
อยา่งยัง่ยืนบริษัทฯจึงมีแนวปฏิบตัใินการให้สนิเช่ืออยา่งรับผิดชอบ ดงันี ้

• การพจิารณาความสามารถในการผอ่นช าระของลกูค้า (Capability) บริษัทฯจะประเมินรูปแบบในการให้สนิเช่ือ
ที่เหมาะสมกบัลกูค้าแตล่ะรายโดยค านงึถงึพืน้ฐานความต้องการของลกูค้า และความสามารถในการช าระคืน
รวมถึงไมใ่ห้สนิเช่ือกบัลกูค้าที่มแีนวโน้มวา่จะมีปัญหาในการช าระเงินคืนเพื่อช่วยเหลอืลกูค้าไมใ่ห้ประสบกบั
ปัญหาที่อาจเกิดภายหลงัหากต้องมีภาระหนีท้ี่ไมเ่หมาะสมกบัตนเอง 

• การน าเสนอผลติภณัฑ์และบริการทีช่ดัเจน บริษัทฯจะน าเสนอข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์และบริการตลอดจน
เง่ือนไขและคา่ธรรมเนียมตา่ง  ๆอยา่งชดัเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สงูสดุกบัลกูค้า 

• การช่วยเหลอืลกูค้าที่ประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษัทฯอาจชว่ยเหลอืลกูค้าหากพบวา่
ลกูค้าประสบปัญหาทางการเงินอนัเกิดจากภาะวิกฤตที่ไมอ่าจควบคมุได้อาทิ ภยัธรรมชาติ การชมุนมุทาง
การเมือง เป็นต้นโดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแตล่ะกรณีไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่ 6/2560 เมื่อวนัที ่ 20 มีนาคม 2560  โดยมีกรรมการอิสระ ซึง่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ 4 ทา่น เข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคมุภายในโดยให้ฝ่ายบริหารของบริษัทได้อธิบาย
ชีแ้จงระบบตา่งๆทีใ่ช้ในการบริหารงานและควบคมุภายในรวมทัง้ให้คณะกรรมการได้ซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้วา่จาก
การพจิารณาใช้ผลตามแบบประเมนิที่ส านกังาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุง และประกาศใช้เมื่อเดือนสงิหาคม 2556 ตามกรอบแนวทาง
ปฏิบตัิด้านการควบคมุภายในของ COSO ฉบบัปี 2013 ซึง่ครอบคลมุองค์ประกอบของระบบควบคมุภายใน 5 ด้าน คอื การควบคมุ
ภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ง การควบคมุการปฏิบตัิงาน  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และระบบการตดิตามที่มี
การขยายความเป็นหลกัการยอ่ย  ๆอีก 17 หลกัการจากผลการพจิารณาคณะกรรมการเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ มี
ความเพยีงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯได้จดัให้มีบคุลากรอยา่งเพยีงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  รวมทัง้
มีระบบควบคมุภายใน ในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพย์สนิของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไมม่ีอ านาจ  รวมถงึการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งและบคุคลทีเ่ก่ียวโยงกนั อยา่งเพยีงพอแล้ว  ส าหรับการควบคมุภายใน ในหวัข้ออื่น คณะกรรมการเห็นวา่ บริษัทฯมกีาร
ควบคมุภายในทีเ่พียงพอแล้วเช่นกนั   ทัง้นี ้กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีข้อสงัเกต
เพิ่มเตมิ หรือมคีวามเห็นวา่บริษัทฯ มีข้อบกพร่องใด ๆ  เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายใน  

ระบบการควบคุมภายใน ของบริษัท 

ระบบการควบคมุภายใน ของบริษัท มีดงันี ้

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม 

 บริษัทฯมีการวางเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตสุมผลและวดัผลได้ โดยมีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และกลยทุธ์เพื่อให้การด าเนินงานบรรลเุป้าหมายที่วางไว้  มีการก าหนดสายงานบงัคบับญัชาให้มีความชดัเจนเพื่อให้พนกังานทุก
คนทราบและตระหนกัถึงอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเพื่อที่จะปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสมและเต็มความสามารถ  
บริษัทฯตระหนกัดีว่าปัจจัยส าคญัที่จะท าให้บริษัทมีความมัน่คงและพฒันาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยัง่ยืนนัน้ คือการมีหลกั
บรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ  บริษัทฯจึงมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนกังานทกุคนรับทราบ ท าความเข้าใจ ยึดถือและปฏิบตัิ
ตามหลกับรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นข้อพึงปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบั
จริยธรรม และข้อพงึปฏิบตัิที่ดีในการท างาน  มุง่เน้นให้มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส และ
เป็นธรรม ไมน่ าข้อมลูอนัเป็นความลบัของบริษัทฯไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ เก่ียวข้อง และไม่กระท าการอนัใดที่เป็นการขดั
ต่อผลประโยชน์ของบริษัท  พร้อมทัง้มีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยที่ชัดเจนหากมีการฝ่าฝืน การมีระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจริยธรรม และข้อพึงปฏิบตัิที่ดี เป็นแนวทางของ
ผู้บริหารและพนกังานทกุคนทีจ่ะปฏิบตัิเป็นแนวทางในการท างาน  ในสว่นของการท าธุรกรรมด้านการเงินและการจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ 
บริษัทมี ระเบียบก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ านาจในการอนมุตัิจ่ายเงินรวมทัง้
การท าสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบรัดกมุและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการเงิน 
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2. ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเสีย่ง โดยบริษัทฯจดัให้มีกระบวนการบริหารความเสีย่งที่เป็นระบบและมี
ประสทิธิภาพเพื่อควบคมุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกบริษัทที่อาจสง่ผลกระทบต่อการ
บรรลเุป้าหมายในการด าเนินธุรกิจโดยบริษัทฯมีนโยบายและสนบัสนนุให้พนกังานทกุคนมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
ในหน้าที่ท่ีตนปฏิบตัิ  ซึง่ฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานและประเมินความเสีย่งในทกุๆกิจกรรมทัง้ใน
ระดบับคุคล สว่นงานและฝ่ายงาน  โดยมีเคร่ืองมือในการประเมินความเสีย่งที่มีประสิทธิภาพครอบคลมุทัง้ 5 ด้าน และรายงานตรง
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามล าดบั 

 

3. ด้านกิจกรรมการควบคุม 

 บริษัทฯ ระบวุิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ก าหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขต
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีระบบการตรวจสอบซึ่งกนัระหว่างหน่วยงานในแต่ละขัน้ตอน
การปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
นอกจากนีเ้พื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสและมีความคลอ่งตวั บริษัทฯ ได้มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงิน
อนมุตัิของผู้บริหารทกุฝ่ายงานและในทกุระดบัไว้อยา่งชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรในประกาศของบริษัทฯ   และมีการแบ่งแยก
หน้าที่ท่ีอาจเอือ้ให้เกิดการกระท าทจุริตออกจากกนั  นอกจากนัน้ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทจะต้องผ่าน
ขัน้ตอนการอนุมตัิในการท าธุรกรรมกับบริษัทตามระเบียบวิธีการปฏิบตัิเช่นเดียวกันกับการท าธุรกรรมกบับุคคลอื่นทัว่ไป และ
รายการต่าง ๆ  จะถกูตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและผู้สอบบญัชีเพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทได้ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องและมีการรวบรวมและสรุปรายการที่เก่ียวโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทรับทราบตามล าดบั 

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

บริษัทฯให้ความส าคญัในด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลูเพื่อให้การรวบรวมข้อมลูและประมวลผลข้อมลูได้
อยา่งรวดเร็วถกูต้องทนัเวลาและบริษัทมีการสื่อสารข้อมลูสารสนเทศที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิงาน นโยบายและระเบียบต่างๆของ
บริษัทให้พนกังานได้รับทราบ เพื่อสนบัสนนุให้การปฏิบตัิงานและการด าเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ  นัน้ บริษัทจะมีการจดัเก็บไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมูท่กุ
รายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบตัิงาน และมีระบบข้อมูลเชิงบริหารจัดการเพื่อช่วยในการตดัสินใจของ
ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถตดัสินใจได้อย่างถกูต้องรวดเร็ว ทัง้ในด้านการแก้ไขปัญหาและการวางแผนงาน
เพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต  

5. ด้านระบบการตดิตาม 

บริษัทได้จดัให้มีระบบการตดิตามผลการด าเนินงานของบริษัทอยา่งสม า่เสมอเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลเุป้าหมายทีว่าง
ไว้โดยมีการจดัการประชมุคณะผู้บริหารเพือ่รายงานผลการด าเนินงานเป็นประจ าอยา่งน้อยเดือนละ 1 ครัง้และมีการจดัการประชมุ
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งดว่นเฉพาะในกรณีที่มีปัจจยัอื่นที่ส าคญัซึง่อาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทนอกจากนีย้งัจดั
ให้มีหนว่ยงานตรวจสอบภายในซึง่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัหิน้าที่ของทกุหนว่ยงาน
ภายในบริษัท โดยมีวตัถปุระสงค์ 
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1) เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงานของบริษัทและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร 
2) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจในการควบคมุดแูลการใช้สนิทรัพย์ของบริษัทให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
3) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารทราบถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้เพื่อด าเนินการป้องกันได้ทันต่อ

เหตกุารณ์ 
4) เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่บริษัทมีระบบการควบคมุภายในที่ดีและพนกังานมีการปฏิบตัิงานตามระบบการควบคมุ

ภายในที่ก าหนดไว้ 
 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
นายชิษณพุงศ์   ชินณะ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เข้าด ารงต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2559 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า “นายชิษณพุงศ์  ชินณะ”  เป็นผู้ที่มีคณุวฒุิเหมาะสมในต าแหน่ง “ผู้จดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน”  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับ ปริญญาโท สาขาการบญัชี จากมหาวิทยาลยัรามค าแหง และเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินมากกว่า 20 ปี โดยเป็นประสบการณ์โดยตรงจากธุรกิจเช่าซือ้ ลีสซิ่ง ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ จึงมีความเข้าใจในธุรกิจกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯเป็นอยา่งดียิ่ง รวมทัง้ที่ผ่านมาได้เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลกัสตูรต่างๆที่เก่ียวข้องกบังานตรวจสอบจากสมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผู้ตรวจสอบ
ภายในธนาคารและสถาบนัการเงินที่เก่ียวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ดงักลา่ว ได้
อยา่งเหมาะสม มีศกัยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
                ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนมุตัิ การแต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 
จะต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดรูายละเอียด หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2559 ด้านลา่ง ) 
 

การบริหารจัดการความเส่ียง 
 
 บริษัทฯ ก าหนดนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสีย่งให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบตัิ ฝ่ายบริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการ
ก าหนดและออกแบบระบบงาน รวมทัง้การระบปัุจจยัเสีย่ง ซึง่การวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือปฏิบตังิานโดยค านงึถงึปัจจยัเสีย่ง
ด้วยนี ้ชว่ยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบที่มจีดุควบคมุเพื่อควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัที่องค์กรยอมรับได้ 

อยา่งไรก็ตาม การด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ยของบริษัทบางแหง่ ทีมุ่ง่เน้นการให้กู้ยมืเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) และ พนัธมติรทางธุรกิจเป็นหลกั การบริหารความเสีย่งของธุรกิจการให้เงินกู้ยืมจะพจิารณาถึงความนา่เช่ือถือของผู้กู้  
(credit) ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมอียู ่ และทจีะพฒันาตอ่ไปในอนาคต ลกัษณะและจ านวนของหลกัประกนั ความนา่เชือถือของผู้
ค า้ประกนั จ านวนเงินต้น และจ านวนดอกเบีย้ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปี 2559 

ชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ รับ
ต าแหน่ง 

อาย ุ การศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายชิษณพุงศ์  ชินณะ 
ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(1 เมษายน 2559) 

44 ประวัตกิารศึกษา 

- ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวัตกิารฝึกอบรม/การสัมนา 

- Tools and Techniques for the audit manager 

- การบริหารความเสีย่งและการควบคมุการใช้บริการจากภายนอก 

- CEO & Integrated Management Audit 

- การบริหารทรัพย์สนิและหนีส้นิส าหรับสถาบนัการเงิน 

- การตรวจสอบความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- Fraud Risk Management 

- Significant Activities & Possible Impaired Loan 

- การประเมินระบบควบคมุภายในแบบ COSO 

- วิธีการประเมินความเสีย่งเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

- การตรวจสอบตามมาตรฐานความเสีย่ง 

- มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่

- มาตรฐานการบญัชีเร่ืองสญัญาเชา่ระยะยาว 

- นโยบายความปลอดภยัของสารสนเทศ 
 
 
 

-ไมม่ี- -ไมม่ี- 2559 – ปัจจบุนั 
 
 

2551 – 2559 
 
 
 

2546 – 2551 
 
 

2539 – 2546 
 
 
 

2538 – 2539 
 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 

 
รองผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 
 

Assistant Manager 
สว่นตรวจสอบทัว่ไป 

 
Senior Auditor 

 
 
 

เจ้าหน้าที่สนิเช่ือสาขา 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บริษัท ลสีซิ่งไอซีบีซ(ีไทย)จ ากดั 
(ธุรกิจให้บริการสนิเช่ือเชา่ซือ้และ

สนิเช่ือแบบลสีซิ่ง) 
 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจธนาคารพาณิชย์) 

 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั 

(มหาชน) 
(ธุรกิจธนาคารพาณิชย์) 

 
บริษัท นครหลวงแฟคตอร่ิง จ ากดั 

(มหาชน) 
(ธุรกิจสถาบนัการเงินให้สนิเช่ือแฟค

ตอร่ิง) 
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ชื่อ/ต าแหน่ง/วนัที่ รับ
ต าแหน่ง 

อาย ุ การศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน
การถอื
หุ้นใน
บริษัท
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

  - การจดัสรรหนีใ้นระบบเช่าซือ้ 

- Know You Customer :KYC 

- KPI FOR AUDITOR และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 

- ข้อควรระวงัของระบบงานเชา่ซือ้ตามกฎหมายใหม ่

- มาตรฐาน IAS 39 & TAS 48 

- การวิเคราะห์สนิเช่ือเบือ้งต้น 

- การวิเคราะห์งบการเงิน 

- หลกัสตูรการปฏิบตักิารสนิเช่ือ 

- การวิเคราะห์ความเสีย่งและการเลอืกตวัอยา่งในการตรวจสอบ 
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รายการระหว่างกัน 

จากงบการเงินของบริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายการระระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ยและ
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ดงัตอ่ไปนี ้
 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท บริษัทยอ่ยและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษัทยอ่ย  
GL Finance Plc. บริษัทยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษัทยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั บริษัทยอ่ย 
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษัทยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษัทยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้น 
 รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้น 
  รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. กรรมการของบริษัทฯเป็นผู้ ถือหุ้น 
 รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ และ GLF 
JTrust Asia Pte. Ltd. ผู้ ถือหุ้นของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมการร่วมกนักบั GLF 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผู้ ถือหุ้นร่วมกนักบั GLFI 
Commercial Credit and Finance PLC. บริษัทร่วม 
Creation Investment Sri Lanka LLC. กรรมการร่วมกนักบับริษัทฯ 

 
 



รายงานประจ าปี 2559 (ปรับปรุงใหม)่ หน้า  61 
 

รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ 
 (พันบาท) 

นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
GL Finance Plc. บริษัทฯ รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 56 93 ตามสญัญา บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่ซือ้

เคร่ืองจกัรทางการเกษตรกบั GL 
Finance Plc. เพ่ือบริจาคเพ่ือ
การศกึษาโดยอตัราดอกเบีย้ท่ีคดิ
ระหว่างกนัเป็นราคาตลาดซึง่
เป็นไปตามเง่ือนไขตามการค้า
ปกตทิัว่ไป 

ดอกเบีย้รับ - 141 อตัราร้อยละ 7.00 บริษัทให้กู้ ยืมกบั  GL Finance 
Plc. เป็นไปเพ่ือสนบัสนนุการ
ขยายธรุกิจในตา่งประเทศ และมี
อตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรา
ดอกเบีย้ปกตซิึง่บริษัทกู้ ยืมจาก
ธนาคาร 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และ
ดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
ยอดคงค้างยกไปปลาย
งวด 

 
 

 - 
 - 
 - 
 - 
 
 - 

 
 

3,397 
141 

(3,536) 
(2) 

 
- 

ลกูหนีต้ามสญัญาเชา่
ซือ้และขายผ่อนช าระ 

646 1,031  บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่ซือ้
เคร่ืองจกัรทางการเกษตรกบั GL 
Finance Plc. เพ่ือบริจาคเพ่ือ
การศกึษาโดยอตัราดอกเบีย้ท่ีคดิ
ระหว่างกนัเป็นราคาตลาดซึง่
เป็นไปตามเง่ือนไขตามการค้า
ปกตทิัว่ไป 

ลกูหนีอ่ื้น 1,536 359  คา่ใช้จ่ายท่ีบริษัทฯ  ทดรองจา่ย
แทน GL Finance Plc ซึง่เป็นไป
ตามการประกอบธรุกิจโดยทัว่ไป 

เจ้าหนีอ่ื้น                          2,124 334                                                                                                                                                                                                                                                       คา่ใช้จ่ายท่ี GL Finance Plc ทด
รองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึง่เป็นไป
ตามการประกอบธรุกิจโดยทัว่ไป 

Group Lease 
HoldingsPte. Ltd. 

บริษัทฯ รายได้อ่ืน -               101 ตามสญัญา บริษัทได้ท าสญัญาให้เชา่พืน้ท่ี
และบริการกบั Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. โดยคดิคา่เช่า
ตามราคาตลาดซึง่เป็นไปตาม
เง่ือนไขตามการค้าปกตทิัว่ไป 
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ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ 
 (พันบาท) 

นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. 

บริษัทฯ ดอกเบีย้รับ 322,409 137,855 อตัราร้อยละ 7.00 บริษัทให้กู้ ยืมกับ  Group Lease 
Holdings Pte. Ltd.เป็นไปเพ่ือ
สนับสนุนการขยายธุ รกิจใน
ต่างประเทศ และมีอตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ปกติ
ซึง่บริษัทกู้ ยืมจากธนาคาร 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ก าไรจากอตัรา
แลกเปลีย่น 
ยอดคงค้างยกไปปลาย
งวด 

 
 

4,016,390 
1,440,749 
(322,448) 

63,563 
 

5,198,254 

 
 

764,515 
4,240,572 
(1,009,524) 
        20,827 

 
4,016,390 

ลกูหนีอ่ื้น 14,919 4,096  ค่าใช้จ่ายซึ่งบริษัทฯ ได้ทดรอง
จ่ าย เ พ่ื อการด าเ นิ นธุ ร กิ จ
ตามปกต ิ
 

เจ้าหนือ่ื้น 49,826 49,826  บริษัทได้ท าสญัญาจ้างบริการกบั 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
เพ่ือบริการจัดการงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทั่วไปและก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 236 236  Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ ซึง่เป็นไป
ตามการประกอบธรุกิจทัว่ไป 

GL Leasing (Lao) 
Company Limited. 

บริษัทฯ เจ้าหนีอ่ื้น - 77  GL Leasing (Lao) Company 
Limited.ทดรองจ่ายแทนบริษัทฯ 
ซึง่เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 

บริษัท ธนบรรณ 
จ ากดั 

บริษัทฯ รายได้อ่ืน 93,613 91,583 ตามสญัญา บริษัทได้ท าสัญญาบริหารงาน
กับ บริษัท ธนบรรณ จ ากัด เพ่ือ
ให้บริการบริหารงานต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทั่ วๆ ไปและก่ อใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

ดอกเบีย้จ่าย 7,591 - อตัราร้อยละ 7.00 บริ ษัทกู้ ยืมบริ ษัท ธนบรรณ 
จ ากัด เป็นไปเพ่ือการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วๆไปและมีอัตรา
ดอกเบี ย้ใกล้ เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ปกติซึ่งบริษัทกู้ ยืมจาก
ธนาคาร 
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ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ 
 (พันบาท) 

นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
บริษัท ธนบรรณ 
จ ากดั. 

บริษัทฯ ดอกเบีย้รับ - 7,957 อตัราร้อยละ 5.50 บริษัทให้กู้ ยืมกับบริษัท ธนบรรณ 
จ ากดัเป็นไปเพ่ือทดแทนเงินกู้ ยืมเดมิ 
หลังจากการเข้าซือ้กิจการ และมี
อัตราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ปกติซึ่งบริษัทกู้ ยืมจาก
ธนาคาร 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และ
ดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ยอดคงค้างยกไปปลาย
งวด 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

      422,254 
7,957 

(430,211) 
- 

ลกูหนีอ่ื้น 8,762 8,859  บริษัทได้ท าสัญญาบริหารงานกับ 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั เพ่ือให้บริการ
บริหารงานต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุ รกิ จโดยทั่วๆไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้และ
ดอกเบีย้ค้างจา่ยแก่
บริษัทย่อย 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ยอดคงค้างยกไปปลาย
งวด 

 
 
 
-       

135,211 
(5,211) 

130,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

อตัราร้อยละ 7.00 บริษัทกู้ ยืมบริษัท ธนบรรณ จ ากดั 
เป็ นไปเพ่ือการประกอบธุ รกิ จ
โดยทั่วๆไปและมีอัตราดอกเบี ย้
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ปกติซึ่ง
บริษัทกู้ ยืมจากธนาคาร 

เงินกู้ ยืมระยะยาวและ
ดอกเบีย้ค้างจา่ยแก่
บริษัทย่อย 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ยอดคงค้างยกไปปลาย
งวด 

 
 
 
-       

82,381 
(29,081) 
53,300 

 
 
 
- 
- 
- 
- 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 1,255 1,571  หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินรับ
ล่วงหน้าจากบริษัท ธนบรรณ จ ากัด 
จากการให้บริการระบบโทรศพัท์ ซึ่ง
เป็นไปตามการประกอบธุ รกิ จ
โดยทัว่ๆไปและก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุตอ่บริษัท 
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ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ 
 (พันบาท) 

นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
JTrust Asia Pte. 
Ltd. 

บริษัทฯ ดอกเบีย้จ่าย 95,699 - อตัราร้อยละ 5.00 บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ
เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีออก
ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนให้บริษัทฯ มี
แหล่งเงินทุนในการขยายธุรกิจ 
อตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัรา
ดอกเบีย้ปกติซึ่งบริษัทกู้ ยืมจาก
ธนาคาร และเพ่ือก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท  

  หุ้นกู้แปลงสภาพ  4,521,842 - 

  เจ้าหนีอ่ื้น 95,699 - 

  เงินรับลว่งหน้าจาก
การออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

 179,153 -  บริษัทฯ ได้รับเงินรับลว่งหน้าจาก 
JTrust Asia Pte. Ltd. เพ่ือออกหุ้น
กู้แปลงสภาพ 

Creation 
Investment Sri 
Lanka LLC. 

บริษัทฯ เงินรับลว่งหน้าจาก
การออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

         286,645
  

                                                                                                                                                                                                                                           บริษัทฯ ได้รับเงินรับลว่งหน้าจาก 
Creation Investment Sri Lanka 
LLC.. เพ่ือออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ : 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพิจารณารายการแล้วเหน็ว่า การให้กู้ ยืมเงินดงักลา่วเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ และมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียง
กบัอตัราดอกเบีย้ปกตซิึง่บริษัทกู้ ยืมจากธนาคาร  ซึง่รายการดงักลา่วมีความจ าเป็น  และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท  การให้เช่าซือ้เคร่ืองจกัร นัน้เป็นไป
เพ่ือการสนับสนุนทางการศึกษา และอัตราดอกเบีย้เช่าซือ้ ท่ีคิดระหว่างกันก็เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าปกติและรายการดังกล่าว มีประโยชน์ในการ
ประชาสมัพนัธ์ธุรกิจของบริษัทย่อยในตา่งประเทศ การให้บริการบริหารงานนัน้เป็นไปเพ่ือการบริหารงานต่าง  ๆ ตามการประกอบธุรกิจปกติและก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท (arm’s length basis) สว่นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุให้บริษัทฯ มีแหลง่เงินทนุในการขยายธุรกิจและมีอตัราดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกติ
ซึง่บริษัทกู้ ยืมจากธนาคาร  และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
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รายละเอียดรายการระหว่างกันอ่ืนๆ ระหว่างกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 

ผู้ซือ้/
ผู้รับบริการ 

ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ (พัน
บาท) 

นโยบายราคา ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
Devenco 
Management 
and Consulting 
Co., Ltd. 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

ดอกเบีย้รับ - 158 อตัราร้อยละ   6-9 
ตอ่ปี 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ ยืมกับ 
Devenco Management and Consulting Co., Ltd. 
เป็นไปเพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจในต่างประเทศ  
และมีอัตราดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ปกต ิ

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ก าไร(ขาดทนุ)จาก
อตัราแลกเปลี่ยน 
ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงิน 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 

31,083 
158 

(31,241) 
 

- 
 

- 
 

- 
Tennis 
Federation of 
Cambodia 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

ดอกเบีย้รับ - 89 อตัราร้อยละ  
6-9 ตอ่ปี 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้กู้ ยืมกับ  
Tennis Federation of Cambodia เป็นไปเพ่ือการ 
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจในต่างประเทศ และมีอัตรา
ดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกต ิ

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงิน 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

5,049 
89 

(5,138) 
 

- 
 

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

GL Leasing 
(Lao) 
Company 
Limited 

รายได้อ่ืน – เงิน
สนบัสนนุ 

          
- 

 
13,130 

ราคาตามสญัญา A.P.F. Group Co., Ltd.ให้เงินสนบัสนนุกับ  GL 
Leasing (Lao) Company Limited เป็นไปเพ่ือ
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศจากการ
ได้ รับใบอนุญาตการประกอบธุ รกิจเช่ าซื อ้
รถจกัรยานยนต์ในประเทศลาว  
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ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ (พันบาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

กรรมการของบริษัทย่อย Group Lease 
HoldingsPte Ltd 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้างรับ 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงิน 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 

2,293 
2,728 
(5,021) 

 
- 

 
- 

อตัราร้อยละ   
6-9 ตอ่ปี 

 
 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. ให้
กู้ ยืมกบักรรมการของบริษัทย่อยเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจ 
หลังจากได้ รั บใบอนุญาตการ
ประกอบธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ในประเทศลาวและมีอัตราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกต ิ
 
 

กรรมการของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

GL Finance Plc. ลกูหนีอ่ื้น  11,875 11,275  GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน 
กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซึง่เป็นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 

A.P.F. Group Co., Ltd. GL Finance Plc. ลกูหนีอ่ื้น  4,784 4,872  GL Finance Plc. ทดรองจ่ายแทน 
A.P.F. Group Co., Ltd. ซึง่เป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจทัว่ไป 

Engine Holdings Asia 
Pte. Ltd 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

ลกูหนีอ่ื้น 1,341 2,813  Group Lease Holdings Pte Ltd ทด
รองจ่ายแทน  Engine Holdings Asia 
Pte. Ltd  ซึง่เป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

Asia Partnership Fund 
Pte., Ltd. 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

ลกูหนีอ่ื้น 12 -  Group Lease Holdings Pte Ltd ทด
รองจ่ายแทน  Asia Partnership Fund 
Pte., Ltd. ซึง่เป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

Cambodian People 
Micro Insurance PLC. 

GL Finance Plc. ลกูหนีอ่ื้น 218 -  GL Finance Plc.ทดรองจ่าย แทน
Cambodian People Micro 
Insurance PLC. ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

APF Trading Plc. GL Finance Plc. ลกูหนีอ่ื้น 24,328 -  GL Finance Plc.ทดรองจ่ายแทน APF 
Trading Plc. ซึ่งเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

สนิทรัพย์หมนุเวียน
อ่ืน 

175,457 -  GL Finance Plc. จ่ายเงินล่วงหน้า
เพ่ือให้APF Trading Plc. จัดหา
รถจกัรยานต์ยนต์ให้กับ GL Finance 
PLc. 

Commercial Credit and 
Finance PLC. 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

เงินจ่ายลว่งหน้าคา่
ซือ้เงินลงทนุใน
บริษัทย่อย 
 

80,123 -  Group Lease Holdings Pte Ltd 
จ่ายเงินล่วงหน้าค่าซือ้เงินลงทนุ .ใน 
BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd 
ให้Commercial Credit and Finance 
PLC.  
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ผู้ซือ้/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ (พันบาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ
สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 

Group Lease Holdings 
Pte Ltd 

Commercial 
Credit and 
Finance PLC. 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 6,643 -  เจ้าหนีค้่าหุ้ นท่ี  Group Lease 
Holdings Pte Ltd ต้องจ่ายให้กับ
Commercial Credit and Finance 
PLC.เ พ่ื อ ซื ้ อ หุ้ น ข อ ง  BG 
Microfinance Myanmar Co.,Ltd  

PT Bank JTrust 
Indonesia Tbk. 

PT. Group 
Lease Finance 
Indonesia 

ลกูหนีอ่ื้น 2,270 -  PT. Group Lease Finance 
Indonesia ทดรองจ่ายแทน PT Bank 
JTrust Indonesia Tbk. ซึง่เป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจทัว่ไป 

Group Lease Holdings 
Pte Ltd 

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

เงินกู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้าง
จ่าย 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 
 

19,797 
            9,996 

(29,793) 
 

- 

อตัราร้อยละ   
6  ตอ่ปี 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
กู้ ยืมเงินจาก  A.P.F. Group Co., Ltd. 
เป็นไปเพ่ือสนับสนนุการขยายธุรกิจ
ในต่างประเทศ  และมีอตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกต ิ

GL Finance Plc. Cambodian 
People Micro 
Insurance PLC. 

ดอกเบีย้จ่าย 360                289  อตัราร้อยละ    
6-10 ตอ่ปี 

GL Finance Plc. กู้ ยืมจาก 
Cambodian People Micro 
Insurance PLC. เพ่ือใช้ในการขยาย
ธุ รกิจเช่าซื อ้รถจักรยานยนต์ใน
ประเทศกัมพูชาและมีอัตราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกต ิ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้าง
จ่าย 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงิน 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 
 

3,865 
320 

- 
 

(37) 
 

4,148 

 
 

 
- 

           3,545 
- 
 

             320 
    

            3,865 

GL Finance Plc. กรรมการของ
บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

ดอกเบีย้จ่าย -                261  อตัราร้อยละ   
6 ตอ่ปี 

GL Finance Plc กู้ ยืมจากกรรมการ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ือใช้ใน
การขยายธุรกิจเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ในประเทศกัมพูชาและมีอัตรา
ดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้
ปกต ิ

เงินกู้ ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้าง
จ่าย 
ยอดยกมาต้นงวด 
เพิม่ขึน้ 
ลดลง 
ผลตา่งจากการ
แปลงคา่งบการเงิน 
ยอดคงค้างยกไป
ปลายงวด 

 
 

 
 250 

- 
- 

 (2) 
 

 248 

 
 
 

- 
     130,481 
     (130,220) 
             (11) 

    
            250 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 129 92  กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc.ซึง่
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 
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ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ: 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทาน และพจิารณารายการแล้วเหน็ว่า ธรุกรรมทางการเงินดงักลา่วเป็นไปเพ่ือสนบัสนนุการขยายธุรกิจในตา่งประเทศ และมีอตัราดอกเบีย้
ใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ปกตซิึง่บริษัทกู้ ยืมจากธนาคาร  ซึง่รายการดงักลา่วมีความจ าเป็น  และก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท (arm’s length basis) 
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ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ในระยะเวลา3 ปีที่ผ่านมาบริษัทตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ให้ความเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบของบริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้
 
งบการเงนิ
ตรวจสอบ 

บริษัท ผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

ความเห็นของ
ผู้สอบบัญช ี

ปี 2559 บริษัท ส านกังาน อีวายจ ากดั นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 3182 * มีเง่ือนไข 
ปี 2558 บริษัท ส านกังาน อีวายจ ากดั นางสาว รุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไมม่ีเง่ือนไข 
ปี 2557 บริษัท ส านกังาน อีวายจ ากดั นางสาว รุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ 3516 ไมม่ีเง่ือนไข 

 
* ผู้สอบบญัชีด าเนินการถอนรายงานการสอบบญัชีเดิมตอ่งบการเงินปี 2559 ซึง่เป็นรายงานแบบไมม่ีเง่ือนไข

แตม่ีการเปิดเผยและเน้นเหตกุารณ์ และได้ด าเนินการออกรายงานการสอบบญัชีใหม่เป็นแบบไม่แสดงความเห็นแทน 
ตอ่มาสถานการณ์มีความชดัเจนมากขึน้ผู้สอบบญัชีจึงเปลีย่นความเห็นเป็นแบบมีเง่ือนไขแทนส าหรับรายงานการสอบ
บญัชีของปี 2559 
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 ตารางสรุปงบการเงนิ 

 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัทกรุ๊ปลสีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 

    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 ปี 2557 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

สินทรัพย์               

สินทรัพย์หมุนเวียน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,551.22 14.98 1,044.89 9.71 357.45 4.92 468.72 2.97 552.22 5.52 71.16 0.99 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผ่อนช าระที่ถงึ             
    ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี  3,150.34 18.50 3,198.88 29.71 3,172.39 43.62 1,946.22 12.33 2,095.26 20.93 2,330.50 32.38 
ลกูหนีส้นิเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนั 
ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 
226.27 

 
1.33 

 
113.09 

 
1.05 

 
- 

 
- - - - - - - 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับที่ถงึก าหนด 
ช าระภายในหนึง่ปี 

 
767.50 

 
4.51 

 
2,152.93 

 
20.00 

 
24.78 

 
0.34 - - 18.78 0.19 

- - 

สนิทรัพย์รอการขาย  50.89 0.30 32.95 0.31 23.60 0.32 24.95 0.16 14.91 0.15 14.07 0.20 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
จากบริษัทย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
38.43 

 
0.53 5,198.25 32.95 4,016.39 40.13 1,190.17 16.54 

ลกูหนีอ้ื่น 186.25 1.09 127.49 1.18 49.09 0.68 34.43 0.22 30.11 0.30 24.99 0.34 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 297.77 1.75 99.92 0.93 93.21 1.28 83.43 0.53 79.47 0.79 90.23 1.25 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,230.24 42.46 6,770.15 62.89 3,758.95 51.69 7,756.00 49.16 6,807.14 68.01 3,721.12 51.70 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินฝากประจ าที่มีภาระค า้ประกนั 0.33 0.01 0.33 0.01 0.32 0.01 0.33 0.01 0.33 0.01 0.32 0.01 
เงินลงทนุในบริษัทย่อย - - - - - - 6,017.12 38.14 1,200.12 11.99 1,071.21 14.88 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,545.43 14.95 - - - - - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น 476.35 2.79 - - - - - - - - - - 
เงินจ่ายลว่งหน้าค่าซือ้เงินลงทนุในบริษัทย่อย 285.52 1.68 - - - - - - - - - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผ่อนช าระที่ถงึ             
    ก าหนดช าระเกินกว่าหนึง่ปี  3,145.59 18.47 2,848.47 26.46 2,922.96 40.20 1,797.54 11.39 1,786.82 17.85 2,202.28 30.60 
ลกูหนีส้นิเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้ประกนั             
สว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 55.48 0.32 28.06 0.26 - - - - - - - - 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมภายใต้ข้อพิพาทที่ถงึก าหนดช าระ
ภายเกินกว่าหนึง่ปี 

 
1,815.81 

 
10.66 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - - - - - 

ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับที่ถงึก าหนด 
ช าระภายเกินกว่าหนึง่ปี 

 
938.61 

 
5.51 

 
604.59 

 
5.61 

 
- 

 
- - - - - - - 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์  130.67 0.77 115.98 1.08 100.64 1.38 75.37 0.48 73.82 0.74 62.42 0.87 
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 139.79 0.82 101.07 0.94 95.92 1.32 35.83 0.23 15.50 0.15 6.45 0.09 
ค่าความนิยม 122.16 0.72 122.52 1.14 118.13 1.62 - - - - - - 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 35.52 0.21 62.87 0.58 112.65 1.55 24.24 0.15 51.32 0.51 70.81 0.98 
สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 107.38 0.63 111.08 1.03 162.35 2.23 70.24 0.44 74.10 0.74 63.00 0.87 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 9,798.64 57.54 3,994.97 37.11 3,512.97 48.31 8,020.67 50.84 3,202.01 31.99 3,476.49 48.30 
รวมสินทรัพย์ 17,028.87 100.00 10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 15,776.67 100.00 10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีสิ้นหมุนเวียน             
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงิน 

 
556.26 

 
3.27 

 
349.05 

 
3.24 

 
250.00 

 
3.44 448.77 2.85 349.05 3.49 250.00 3.47 

เจ้าหนีก้ารค้า 11.56 0.07 46.45 0.43 9.08 0.12 3.94 0.03 5.10 0.05 6.35 0.09 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการ             
    ที่เกี่ยวข้องกนั 4.40 0.03 4.11 0.04 19.80 0.27 130.00 0.82 - - - - 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 585.74 3.44 1,557.85 14.47 2,547.81 35.04 402.99 2.55 1,522.18 15.21 2,547.81 35.40 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อยที่ถงึก าหนดช าระ
ในหนึง่ปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 53.30 0.34 - - - - 
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    หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 ปี 2557 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

หุ้นกู้ที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 499.13 2.93 - - - - 499.13 3.16 - - - - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 87.09 0.51 53.32 0.50 - - 16.43 0.10 29.48 0.29 - - 
เจ้าหนีค่้าเบีย้ประกนั 11.60 0.07 11.21 0.10 11.72 0.16 7.55 0.05 7.01 0.07 9.68 0.13 
เจ้าหนีอ้ื่น 204.98 1.20 77.73 0.72 56.53 0.78 187.47 1.19 74.24 0.74 26.30 0.36 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 155.54 0.91 76.08 0.71 54.36 0.75 41.55 0.26 49.39 0.49 29.60 0.41 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,116.30 12.43 2,175.80 20.21 2,949.30 40.56 1,791.13 11.35 2,036.45 20.34 2,869.74 39.86 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน             
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึก าหนดช าระเกินกว่าหนึง่ปี 212.39 1.25 504.59 4.69 1,312.05 18.04 174.14 1.10 360.49 3.60 1,312.05 18.23 
หุ้นกู้ที่ถงึก าหนดช าระเกินกว่าหนึง่ปี 1,453.09 8.53 493.61 4.58 488.30 6.71 1,453.09 9.21 493.61 4.94 488.30 6.79 
หุ้นกู้แปลงสภาพ-องค์ประกอบที่เป็นหนีส้นิ 4,506.28 26.46 - - - - 4,506.28 28.56 - - - - 
เงินรับลว่งหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 465.80 2.74 - - - - 465.80 2.96 - - - - 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 8.72 0.05 7.48 0.07 6.38 0.09 8.72 0.06 7.48 0.07 6.38 0.09 
เงินประกนัความเสยีหายตามสญัญาเช่าซือ้ 2.18 0.01 2.18 0.02 2.32 0.03 2.07 0.01 2.06 0.02 2.20 0.03 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 6,648.46 39.40 1,007.86 9.36 1,809.05 24.87 6,610.10 41.90 863.64 8.63 1,808.93 25.14 
รวมหนีสิ้น 8,764.76 51.47 3,183.66 29.57 4,758.35 65.43 8,401.23 53.25 2,900.09 28.97 4,678.67 65.00 
             
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท 762.75 4.48 713.64 6.63 542.88 7.47 762.76 4.83 713.64 7.13 542.88 7.55 
สว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั 5,191.56 30.48 4,254.63 39.52 1,084.25 14.91 5,191.56 32.91 4,254.63 42.51 1,084.25 15.06 
เงินรับลว่งหน้าค่าหุ้น 0.37 0.01 981.05 9.11 - - 0.37 0.01 981.05 9.80 - - 
สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - 3.58 0.05 - - - - 3.59 0.05 
ก าไรสะสม             
จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 92.25 0.54 76.96 0.72 72.09 0.99 92.25 0.58 76.96 0.77 72.09 1.00 
ยงัไม่ได้จดัสรร 1,867.65 10.97 1,283.83 11.93 774.52 10.65 1,318.46 8.36 1,082.78 10.82 816.13 11.34 
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ถือหุ้น 257.24 1.51 271.35 2.52 36.25 0.50 10.04 0.06 - - - -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 8,171.82 47.99 7,581.46 70.43 2,513.57 34.57 7,375.44 46.75 7,109.06 71.03 2,518.94 35.00   
สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคมุของ
บริษัทย่อย 

 
92.29 

 
0.54 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - - - - -  

 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,264.11 48.53 7,581.46 70.43 2,513.57 34.57 7,375.44 46.75 7,109.06 71.03 2,518.94 35.00 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,028.87 100.00 10,765.12 100.00 7,271.92 100.00 15,776.67 100.00 10,009.15 100.00 7,197.61 100.00 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทกรุ๊ปลีสจ ากัด (มหาชน) 
 

  
 หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ปี 2559 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
  จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 

รายได้จากการด าเนินงาน              

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,949.69 72.52 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 1,193.98 66.17 1,332.84 74.46 1,389.65 86.51 
รายได้ดอกผลจากสนิเชื่อแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์              
ค า้ประกนั 116.93 4.35 25.48 1.03 - - - - - - - - 
รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 251.08 9.34 173.37 6.97 4.24 0.23 - - - - - - 
รายได้อื่น             
รายได้ดอกเบีย้อื่น 25.03 0.93 2.20 0.09 0.70 0.03 324.90 18.01 147.22 8.23 66.45 4.14 
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา 63.06 2.35 72.68 2.92 35.91 1.93 - - - - - - 
รายได้ค่าบริหารจดัการ - - - - - - 84.00 4.65 84.00 4.69 35.00 2.18 
รายได้อื่นท่ีเกี่ยวข้องกบัการให้บริการสนิเชื่อเช่าซือ้ 218.79 8.14 259.95 10.44 131.95 7.08 143.50 7.95 150.35 8.40 8.88 0.55 
อื่นๆ 63.78 2.37 56.58 2.27 13.13 0.71 58.09 3.22 75.60 4.22 106.39 6.62 
รวมรายได้ 2,688.36 100.00 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 1,804.47 100.00 1,790.01 100.00 1,606.37 100.00 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน             

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 887.37 33.01 784.37 31.52 547.64 29.41 506.85 28.09 476.32 26.61 353.96 22.03 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 313.27 11.65 356.57 14.33 494.86 26.57 220.95 12.25 322.57 18.02 441.37 27.48 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์รอการขาย 232.25 8.64 355.03 14.27 431.82 23.19 214.60 11.89 309.20 17.27 377.81 23.52 

รวมค่าใช้จ่าย 1,432.89 53.30 1,495.97 60.12 1,474.32 79.16 942.40 52.23 1,108.09 61.90 1,173.14 73.03 

ก าไรก่อนสว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 
1,255.47 

 
46.70 

 
992.73 

 
39.89 

 
388.03 

 
20.84 

 
862.07 

 
47.77 

 
681.92 

 
38.10 

 
433.23 

 
26.97 

สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     48.35 1.80 - - - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (272.75) (10.15) (266.77) (10.72) (250.42) (13.45) (261.14) (14.47) (256.91) (14.35) (250.39) (15.59) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (202.03) (7.52) (143.07) (5.75) (19.89) (1.07) (119.00) (6.59) (84.80) (4.74) (36.89) (2.30) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 829.04 30.84 582.89 23.42 117.72 6.32 481.93 26.71 340.21 19.01 145.95 9.08 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.54  0.49  0.11  0.32  0.29  0.14  
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
อตัราดอกเบีย้รับ (%) 24.34 27.84 31.55 31.31 31.68 31.04 
อตัราดอกเบีย้จ่าย (%) 5.09 7.09 6.48 5.03 7.02 6.50 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ (%) 19.25 20.75 25.07 26.29 24.66 24.54 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 30.84 23.42 6.32 26.71 19.01 9.09 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 10.53 11.55 4.93 6.65 7.07 6.12 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%) 5.97 6.46 1.84 3.74 3.95 2.30 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.19 0.28 0.29 0.14 0.21 0.25 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)       
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.07 0.42 1.89 1.14 0.41 1.86 
อตัราสว่นเงินให้กู้ตอ่เงินกู้  (เทา่) 1.78 2.00 1.37 0.73 1.15 1.16 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 50.07 39.67 56.63    n/a    67.97 45.68 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       
อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สนิเช่ือรวม (%) 2.61 3.92 8.42 4.71 6.96 8.71 
อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สนิเช่ือรวม (%) 3.93 5.94 6.86 8.31 11.13 8.02 
อตัราสว่นเงินให้สนิเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายได้ตอ่สนิเช่ือรวม (%) 2.10 3.83 8.69 5.05 7.41 9.13 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

บริษัทฯเข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัทย่อยในปีที่แตกต่างกนั จึงสง่ผลให้ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปี 
2557-2559ส าหรับงบการเงินรวมมีความแตกตา่งโดยผลของปัจจยัดงักลา่ว นอกเหนือจากผลจากการด าเนินงานปกติ 
ดงันี ้

- ปี 2555 เป็นปีแรกที่เร่ิมมีการเข้าซือ้บริษัท Group Lease Holdings Pte., Ltd. และได้เร่ิมรวมงบการเงิน
      ตัง้แตส่ิน้ปี 2555 

- ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 ได้มีการเข้าซือ้ บริษัท GL Finance Plc. (บริษัท ย่อยในประเทศกมัพชูา) และได้เร่ิม
      รวมงบการเงินตัง้แตไ่ตรมาส 3/2556 

- ในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 ได้มีการเข้าซือ้ บริษัท ธนบรรณ จ ากดั และได้เร่ิมรวมงบการเงินตัง้แตไ่ตรมาส     
      3/2557 

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เป็นไตรมาสแรกที่รวมเอาผลประกอบการของบริษัท GL Leasing (Lao) Company 
      Limited (บริษัทยอ่ยในประเทศลาว) เข้ามาในงบการเงินรวม  

- ไตรมาสที่ 2 ปี 2559 เป็นไตรมาสแรกที่ได้รวมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท PT. Group Lease     
      Finance Indonesia (บริษัทยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย) เข้ามาในงบการเงินรวม 

- ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ได้มีการเข้าซือ้ บริษัทCommercial Credit and Finance PLC. (บริษัท ร่วมในประเทศ
      ศรีลงักา) และได้เร่ิมน าหุ้นเข้ามาในงบการเงินรวมตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

- ไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ได้มีการเข้าซือ้ บริษัทBG Microfinance Myanmar Co., (บริษัทย่อยในประเทศพม่า) 
      และจะเร่ิมรวบงบการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 

 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบางพืน้ที่ใน

ตา่งจงัหวดั ซึ่งรายได้หลกัมาจากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ภาพรวมธุรกิจจึงได้รับอิทธิพลจากอตุสาหกรรมการผลิต
และจ าหนา่ยรถจกัรยานยนต์ โดยจ านวนรถจกัรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหมใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2559มี
จ านวน 468,238 คนั โดยพิ่มขึน้ร้อยละ 11.81 จากปี 2558 ซึง่มีจ านวน 418,774คนัแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะสามารถทรง
ตวัอยูไ่ด้ แตด้่วยปัจจยัหลายๆ ประการท าให้เศรษฐกิจยงัไม่ฟืน้ตวัอย่างชดัเจน โดยเฉพาะการตกต ่าของราคาสินค้าโภค
ภณัฑ์ การทอ่งเที่ยวซึง่ได้รับผลกระทบจากการก่อวินาศกรรมในประเทศ และการสง่ออกที่ยงัหดตวั จากการท่ีประเทศคูค้่า
ยงัมีภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา โดยเฉพาะยโุรปและจีน  ในปี 2559 นัน้  น่าจะได้เห็นการฟืน้ตวัที่ชดัเจนขึน้ จากการกระตุ้น
เศรษฐกิจในประเทศ น าโดยการใช้จ่ายภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ และการทอ่งเที่ยวซงึเห็นสญัญาณการฟืน้แล้วในไตร
มาส 4/2558 ขณะที่ในตา่งประเทศเศรษฐกิจในอเมริกาเร่ิมมีความเข้มแข็งขึน้ จนอาจช่วยชดเชยการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
โลกได้บางส่วน อย่างไรก็ตามยงัคงมีความไม่แน่นอนสงูจากเศรษฐกิจที่ยงัซบเซาในหลายๆ ประเทศ ทัง้ยุโรป ญ่ีปุ่ น 
โดยเฉพาะจีนที่หลายฝ่ายยงัคงมีความกังวล เนื่องจากยงัไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึน้จากการชะลอการ
เติบโตทางเศรษฐกิจได้ 
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ในปี 2558จ านวนรถจกัรยานยนต์ที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจ านวน 418,774คนั 
โดยเพิ่มขึน้ร้อยละ 1.06 จากปี 2557ซึ่งมีจ านวน 414,389คนั ตลาดรถจกัรยานยนต์ในปี 2557 มีแนวโน้มทรง
ตวัจากสภาวะเศรษฐกิจที่ทัง้ในและนอกประเทศ 
 
อยา่งไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของตลาดรถจกัรยานยนต์ซึง่มีแนวโน้มชะลอตวั จากสภาวะเศรษฐกิจ แต่
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาพบว่าบริษัทยงัคงขยายสินเช่ือใน
อตัราที่ลดลงและเน้นการคดักรองคณุภาพลกูหนีโ้ดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม2559 บริษัทมีลกูหนีส้ินเช่ือเช่าซือ้
สทุธิเทา่กบั 3,743.76 ล้านบาทหรือลดลง 138.33 ล้านบาทจากสิน้ปี 2558ลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.56อย่างไรก็
ตามบริษัทมีรายได้รวมที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2559บริษัทมีรายได้รวมเทา่กบั1,804.47ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2558  
ซึง่รายได้รวมเทา่กบั1,790.01ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.81 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม2558 บริษัทมีลกูหนีส้นิเช่ือเช่าซือ้สทุธิเท่ากบั 3,882.08 ล้านบาทลดลงจากสิน้ปี 2557 ซึ่ง
ลกูหนีส้นิเช่ือเช่าซือ้สทุธิเทา่กบั 4,532.78 ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.36 นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีรายได้รวม
ที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากบั1,790.01ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557  ซึ่งรายได้รวมเท่ากบั 
1,606.37 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.43 

 

รายได้ 
งบการเงนิรวม 
 

 งบการเงินรวม 

รายได้ของบริษัท 

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ 
รายได้รวม 

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,949.69 72.53 1,898.44 76.28 1,676.42 90.02 

รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีทรัพย์สิน 
ค า้ประกนั 

 
116.93 

 
4.35 

 
25.48 

 
1.03 

 
- 

 
- 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 251.08 9.34 173.37 6.97 4.24 0.23 

รายได้อ่ืน 370.66 13.78 391.41 15.72 181.69 9.75 

รวม 2,688.36 100.00 2,488.70 100.00 1,862.35 100.00 

 
ส าหรับปี 2559 โครงสร้างรายได้ของงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรายได้ดอกผล
เช่าซือ้เท่ากบั 1,949.69 ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ72.53 ของรายได้รวม) เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งรายได้ดอกผล
เช่าซือ้ 1,898.44 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 2.70สว่นใหญ่เกิดจากบริษัทย่อยในกมัพชูา ลาว และอิน
โดเนียเชียจ านวน 235.10 ล้านบาท 71.91 ล้านบาท และ 3.18 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้ควบคู่กบัการ
ขยายตวัของสนิเช่ือในตา่งประเทศ อยา่งไรก็ตามการเพิ่มขึน้บางสว่นถกูลดทอนจากการลดลงของดอกผลเชา่ซือ้
จากบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในประเทศ จ านวน 138.86 ล้านบาท และ 120.11 ล้านบาท ตามล าดบั เป็นไปตาม
แผนการการของบริษัทฯตัง้แตปี่ 2556 ผา่นรูปแบบธุรกิจที่เรียกวา่ “ดิจิทลั ไฟแนนซ์” กลยทุธ์ของบริษัทฯ คือการ
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คดักรองคุณภาพสินเช่ือและรักษาขนาดของพอร์ตสินเช่ือในประเทศไทยในตลาดรถจักรยานยนต์ และขยาย
สนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ไปยงัตลาดในประเทศก าลงัพฒันา 
 
ส าหรับปี 2558 โครงสร้างรายได้ของงบการเงินรวมไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรายได้ดอกผล
เช่าซือ้เท่ากบั 1,898.44ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ 76.28 ของรายได้รวม) เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งรายได้ดอกผล
เช่าซือ้ 1,676.42 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 13.24 จากการเติบโตของลกูหนีเ้ช่าซือ้โดยเฉพาะใน
ประเทศกมัพชูา และจากการท่ีมี GL Leasing (Lao) Ltdเป็นบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้ในระหวา่งปี 2558 

 
สว่นของรายได้จากการให้เช่าซือ้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 90.02 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 76.28 และร้อย
ละ 72.53 ในปี2558 และ 2559 ตามล าดบัจากการรวมรายได้จากธุรกิจอื่นจากบริษัทย่อย ยกตวัอย่างเช่น 
รายได้ดอกเบีย้จากสญัญากู้ยืมเงิน ของบริษัท ธนบรรณ จ ากดั และดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืมจาก Group Lease 
Holdings Pte. Ltd นอกจากนีร้ายได้อื่น ๆ เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัตัง้แต่ปี 2557 โดยส่วนใหญ่มาจากการ
ปรับปรุงประสทิธิภาพการจดัเก็บและกลยทุธ์ในการติดตามหนีส้นิท่ีเกิดขึน้ กลยทุธ์ของบริษัทคือการสร้างโอกาส
ในการขยายธุรกิจใหมแ่ละกระจายความเสีย่งโดยการเพิ่มผลติภณัฑ์ทางการเงินหรือเข้าสูต่ลาดใหม ่ๆ 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,193.98 66.17 1,332.84 74.46 1,389.65 86.51 

รายได้อ่ืน 610.49 33.83 457.17 25.54 216.72 13.49 
รวม 1,804.47 100.00 1,790.01 100.00 1,606.37 100.00 

 
จากโครงสร้างรายได้ของบริษัทประมาณร้อยละ 66 เป็นรายได้ดอกผลเช่าซือ้ โดยในปี 2559 รายได้ดอกผลเช่า
ซือ้เทา่กบั 1,193.98 ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ 66.17 ของรายได้รวม) ลดลงจากปี 2558 ซึง่รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 
1,332.84 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ10.42 เมื่อพิจารณาโครงสร้างรายได้พบว่าสดัสว่นรายได้ดอกผล
เช่าซือ้ลดลงจากร้อยละ74.46 ในปี 2558 เป็นร้อยละ66.17 ในปี 2559เป็นไปตามแผนการขายธุรกิจของบริษัทฯ 
ผ่านรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า “ดิจิทัลไฟแนนท์” กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการคดักรองคุณภาพสินเช่ือและรักษา
ขนาดของพอร์ตสนิเช่ือในประเทศไทยในตลาดรถจกัรยานยนต์ และขยายสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ไปยงัตลาดใน
ประเทศก าลงัพฒันา 
 
ส าหรับปี 2558 รายได้ดอกผลเช่าซือ้เทา่กบั1,332.84 ล้านบาท(คิดเป็นร้อยละ74.46 ของรายได้รวม) ลดลงจาก
ปี 2557 ซึ่งรายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,389.65 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.09 จากการขยายสินเช่ือใน
อตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยมุง่เน้นการคดักรองคณุภาพลกูหนี ้
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รายได้อื่นๆสว่นใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้รับจากเงินให้กู้ยืมกบับริษัทย่อยรายได้ค่าบริหารจดัการ และรายได้
อื่นท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้เช่น เบีย้ปรับผิดนดัช าระคา่งวด รายได้หนีส้ญูรับคืน รายได้จากงาน
ทะเบียน  ส าหรับปี 2559 บริษัทมีรายได้อื่นเท่ากบั 610.49 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึ่งรายได้อื่นเท่ากับ 
457.17 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ33.54 
 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีรายได้อื่นเทา่กบั 457.17 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่รายได้อื่นเท่ากบั 216.72 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ110.94 สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของดอกเบีย้เ งินให้กู้ ยืมจากบริษัท 
ยอ่ย 
 

ค่าใช้จ่าย 
งบการเงนิรวม 

 
 งบการเงนิรวม 

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร 887.37 30.37 784.37 31.52 547.64 29.41 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 313.27 10.72 356.57 14.33 494.86 26.57 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 232.25 7.95 355.03 14.27 431.82 23.19 
รวม 1,432.89 49.04 1,495.97 60.12 1,474.32   79.17 

 
ส าหรับปี 2559 คา่ใช้จ่ายก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบคุคลมีจ านวน 1,432.89 ล้านบาทลดลง 
63.08 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.22 จาก 1,495.97 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2558 ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ ปี 2559ลดลงในทางตรงกันข้ามกับรายได้รวมที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 
เนื่องจากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้

- ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารจ านวน 887.38 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปีก่อน 103.00 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.13 ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัราที่ชะลอลงกว่ารายได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารต้นทุนที่มี
ประสทิธิภาพ 

- หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 43.30 ล้านบาทหรือ 12.14 แสดงให้
เห็นถึงการปรับปรุงคณุภาพของพอร์ตการลงทนุ มีสองเหตผุลที่อธิบายถึงการเพิ่มคณุภาพของพอร์ตการลงทนุ 
อนัดบัแรกกลุม่ธุรกิจตา่งชาติและธุรกิจใหมท่ี่มีหนีส้ญูลดลงเพิ่มขึน้อยา่งมาก ประการท่ีสองธุรกิจเดิมในประเทศ
ไทยใช้นโยบายการอนมุตัิเครดิตและการปรับปรุงกระบวนการติดตามหนีอ้ยา่งเข้มงวด 
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- ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขายลดลงจาก 355.03 ล้านบาทเป็น 232.25 ล้านบาทลดลง 
122.78 ล้านบาทหรือร้อยละ 34.58ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของมลูค่าทรัพย์สินรอการขายและการเพิ่มขึน้
ของสนิทรัพย์ที่เก่ียวข้องกบัการขยายสนิเช่ือเช่าซือ้ . เมื่อเปรียบเทียบอตัราสว่นระหวา่งขาดทนุจากการจ าหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายและลกูหนีเ้ช่าซือ้ ณ สิน้ไตรมาส 4 ปี 2559 อตัราสว่นดงักลา่วลดลงเป็นร้อยละ 3.54เมื่อ
เทียบกบัไตรมาส 4 ปี 2558 4/55 ร้อยละ 5.54 

 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เทา่กบั 1,495.97 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 1,474.32 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.47 การเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้ส าหรับปี 2558 เป็นการเพิ่มขึน้ในทิศทางตรงข้ามกับรายได้รวมที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2557 โดยในงบ
การเงินรวมนอกจากคา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึน้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว ยงัมีคา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร
ของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึน้เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และมี GL Leasing (Lao) 
Company Limited  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ในระหว่างปี 2558 และรวมถึงการตัดจ าหน่ายมูลค่าสิทธิ 
(Exclusivity Right) ตามอายสุญัญา 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท 
ร้อยละของ
รายได้รวม 

คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร 506.85 28.09 476.32 26.61 353.96 22.03 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 220.95 12.25 322.57 18.02 441.37 27.48 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 214.60 11.89 309.20 17.27 377.81 23.52 
รวม 942.40 52.23 1,108.09   61.90 1,173.14 73.03 

 
ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วย 3 สว่นหลกัได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ
บริการและบริหาร หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูและขาดทนุจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิรอการขาย 
 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 942.40 ล้านบาท 
ลดลงจากปี 2558 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เทา่กบั 1,108.09 ล้านบาท 
โดยลดลง 165.59 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14.95การลดลงของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2559ลดลงในทิศทางตรงข้ามกบัรายได้รวมที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2558 ทัง้นี ้
หากพิจารณารายละเอียดพบวา่สาเหตขุองการลดลงมาจาก 
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– ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.41 เมื่อเทียบกบัปี 2558 เพื่อรองรับและสนบัสนนุการ
ด าเนินธุจกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในประเทศตามแผนการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในต่างประเทศโดย
รายได้รวมของปี2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ0.81ซึ่งเมื่อพิจารณาสดัสว่นของค่าใช้จ่ายในการบริการ
และบริหารตอ่รายได้รวมในปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ตามสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม  

 
– หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ซึง่ประกอบด้วย หนีส้ญูและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงระหวา่งงวด เมื่อเทียบ

กบัปี 2558 โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 31.50 จากคณุภาพของลกูหนีท้ี่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากความเข้มงวดใน
การอนมุตัิสนิเช่ือ การพฒันาระบบการติดตามหนี ้

 
– ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหกัด้วยมูลค่า

ทรัพย์สินจากการประมูลขายทอดตลาด ลดลงร้อยละ 30.59 เมื่อเทียบกับปี 2558จากราคาตลาดของรถ
มอเตอร์ไซด์มือสองที่ปรับตัวสูงขึน้ และประสิทธิภาพในการควบคุมขาดทุนจากการจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์รอการขายเพิ่มสงูขึน้ และเมื่อพิจารณาอตัราสว่นขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายต่อ
ลกูหนีเ้ช่าซือ้และผ่อนช าระ พบว่าส าหรับปี 2559 เท่ากับร้อยละ 5.46ลดลงจากปี 2558 ซึ่งมีอัตราส่วน
เทา่กบัร้อยละ 7.41 และส าหรับอตัราสว่นของจ านวนทรัพย์สนิรอการขายที่ขายได้ ตอ่ทรัพย์สนิยดึคืนรอการ
ขาย  ในแตล่ะรอบบญัชีพบวา่มีอตัราสว่นใกล้เคียงกนัในปี 2558 – 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
อัตราส่วนการจ าหน่ายสินทรัพย์ที่ยดึต่อรถยดึที่รอการขาย 

 
หนว่ย: คนั ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ทรัพย์สนิยกมาต้นงวด 646 606 989 
ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ระหวา่งงวด 15,714 18,890 18,639 
ทรัพย์สนิยดึคืนรอการขาย 16,360 19,496 19,628 
ทรัพย์สนิท่ีขายได้ 15,374 18,850 19,022 
ทรัพย์สนิปลายงวด 986 646 606 
อตัราสว่นการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ที่ยดึตอ่รถยดึที่รอการขาย 94% 97% 97% 

 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 1,108.09 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2557 ซึง่มีคา่ใช้จ่ายก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ เทา่กบั 1,173.14 ล้าน
บาท โดยลดลง 65.05 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.54การลดลงของค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 2558 ลดลงในทิศทางตรงกันข้ามกับรายได้รวมที่เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2557 
ทัง้นีห้ากพิจารณารายละเอียดพบวา่สาเหตุของการลดลงมาจาก 
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– คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.57 เมื่อเทียบกบัปี 2557 เพื่อรองรับการขยายสินเช่ือที่
ยงัคงเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องโดยรายได้รวมของปี 2557 เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 11.43 ซึ่งเมื่อพิจารณา
สดัสว่นของคา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารตอ่รายได้รวมในปี 2558 เพิ่มขึน้จากปี 2557 ตามสดัสว่นการ
เพิ่มขึน้ของรายได้รวม  

 
– หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู ซึง่ประกอบด้วย หนีส้ญูและคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูที่ลดลงระหวา่งงวด เมื่อเทียบ

กบัปี 2557 โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 26.92 จากคณุภาพของลกูหนีท้ี่ดีขึน้อยา่งตอ่เนื่องจากความเข้มงวดใน
การอนมุตัิสนิเช่ือ และการพฒันาระบบการติดตามหนี ้

 
– ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งเกิดจากมูลค่าทรัพย์สินยึดคืนรอการขายหกัด้วยมูลค่า

ทรัพย์สินจากการประมูลขายทอดตลาด ลดลงร้อยละ 18.16เมื่อเทียบกับปี 2557 จากราคาตลาดของ
ทรัพย์สินรอการขายที่ทยอยปรับขึน้อย่างต่อเนื่องโดยปริมาณสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึน้จากการขยาย
สนิเช่ือสว่นราคาตลาดของทรัพย์สนิรอการขายยงัมีราคาคอ่นข้างต ่า อยา่งไรก็ตามขาดทนุจากการจ าหน่าย
ทรัพย์สินรอการขายลดลงสวนทางกับรายได้รวมที่เพิ่มขึน้และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนขาดทุนจากการ
จ าหนา่ยทรัพย์สนิรอการขายตอ่ลกูหนีเ้ช่าซือ้และผอ่นช าระ พบวา่ส าหรับปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 7.41ลดลง
จากปี 2557ซึง่มีอตัราสว่นเทา่กบัร้อยละ 7.61 

 
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 
งบการเงนิรวม 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 272.75 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2558คิดเป็นร้อยละ 2.24
สว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้จ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 130 ล้านเหรียญดอลลลาร์สหรัฐที่ออกในระหว่างในไตร
มาสที่ 3 ปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ สว่นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ลดลงเป็น 798.13 ล้านบาทในปี 2559 จาก 2,062.44ล้านบาทในปี 2558  ทัง้นีต้้นทุนการกู้ยืมจากสถาบนั
การเงินเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 4.97 ลดลงจากปี 2558 ซึ่งต้นทนุการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 
7.09 
 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 266.77 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557คิดเป็นร้อยละ 6.53
สว่นใหญ่เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 จ านวน 981.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศ สว่นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงเป็น 2,062.44ล้านบาทในปี 2558
จาก 3,860 ล้านบาทในปี 2557  ทัง้นีต้้นทนุการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 7.09เพิ่มขึน้จากปี 
2557 ซึง่ต้นทนุการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.48 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปี 2559บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 261.14 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2558คิดเป็นร้อยละ 1.65
สว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้จ่ายจากหุ้นกู้แปลงสภาพ 130 ล้านเหรียญดอลลลาร์สหรัฐที่ออกในระหว่างในไตร
มาสที่สามปี 2559 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ สว่นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ลดลงเป็น 577.13 ล้านบาทในปี 2559 จาก 1,883 ล้านบาทในปี 2558  ทัง้นีต้้นทนุการกู้ยืมเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 
5.03ลดลงจากปี 2558 ซึง่ต้นทนุการกู้ยืมจากสถาบนัการเงินเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 7.02 
 
ส าหรับปี 2558บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเท่ากบั 256.91 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 2.60
สว่นใหญ่เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 จ านวน 981.00 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจทัง้ในและตา่งประเทศสว่นเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงเป็น 1,883ล้านบาทในปี 2558จาก 
3,860 ล้านบาทในปี 2557  ทัง้นีต้้นทนุการกู้ยืมเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 7.02 เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่งต้นทนุการกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินเฉลีย่เทา่กบัร้อยละ 6.50 
 
ก าไรสุทธิ 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้เท่ากับ 1,255.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558คิดเป็นร้อยละ 26.47 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 8.02 สว่นคา่ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 4.22 เห็นได้วา่รายได้รวมเพิ่มขึน้ในสดัสว่นที่
สูง และเมื่อรวมส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแล้วบริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและ
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เทา่กบั1,303.82 ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 31.34 เมื่อหกัค่าใช้จ่ายทางการเงิน
แล้วบริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,031.07 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558ซึ่งมีก าไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้คือ 725.96ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 42.03 
 
เมื่อหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี2559 เท่ากบั 829.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 
ซึง่ก าไรสทุธิเทา่กบั 582.89 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ42.23 

 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เทา่กบั 992.73ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2557คิดเป็นร้อยละ 155.84ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 33.63 สว่นค่าใช้จ่าย
รวมเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 1.47อยา่งไรก็ตามคา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารเพิ่มขึน้ในอตัราที่ต่ากว่าอตัราการ
เพิ่มขึน้ของรายได้รวม ซึง่แสดงถึงการบริหารจดัการคา่ใช้จ่ายที่มีประสทิธิภาพ และเมื่อหกัคา่ใช้จ่ายทางการเงิน
แล้วบริษัทมีก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 725.96 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่มีก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษี
เงินได้คือ 137.61 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 427.55 
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เมื่อหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี2558เทา่กบั582.89ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึ่ง
ก าไรสทุธิเทา่กบั 117.72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 395.15 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปี 2559 บริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 862.07 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 26.41 ซึ่งสาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 14.95 ซึ่งค่าใช้จ่าย
รวมประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์รอการขาย เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายรวมลดลงในสดัสว่นที่สงู และเมื่อหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้วบริษัทมี
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 600.93 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2558ซึ่งมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ 
425.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 41.39 
 
เมื่อหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 เทา่กบั 481.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558
ซึง่ก าไรสทุธิเทา่กบั 340.21 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 41.66 
 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ 681.92 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 57.40 ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้รวมร้อยละ 11.43 และ
คา่ใช้จ่ายรวมลดลงร้อยละ 5.55 ซึง่ประกอบด้วย คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 
และขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย เห็นได้ว่ารายได้รวมเพิ่มขึน้ในสดัส่วนที่สูง และเมื่อหัก
คา่ใช้จ่ายทางการเงินแล้วบริษัทมีก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 425.01 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2557ซึง่ก าไร
ก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้คือ 182.84 ล้านบาท โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 132.45 
 
เมื่อหกัคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปี 2558 เทา่กบั 340.21 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557
ซึง่ก าไรสทุธิเทา่กบั 145.95 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 133.10 
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อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
     หนว่ย:ร้อยละ 
 งบการเงนิรวม 

(ปรับปรุงใหม่) 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

Effective Interest Rate  ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราดอกเบีย้รับ 24.34 27.84 31.55 31.31 31.68 31.04 
อตัราดอกเบีย้จ่าย 4.97 7.09 6.48 5.03 7.02 6.50 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 19.25 20.75 25.07 26.29 24.66 24.54 
อตัราก าไรสทุธิ 30.84 23.42 6.32 26.71 19.01 9.09 

 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับปี 2559บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้จ านวน 892.04 ล้านบาทมีหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้ว
เต็มจ านวน1,525.51 ล้านหุ้นมลูค่าหุ้นละ 0.50 บาทก าไรต่อหุ้นคิดเป็น 0.54 บาทต่อหุ้น (จ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉลีย่เทา่กบั1,525.42 ล้านหุ้น) โดยมีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ11.17 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 
 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัภาษีเงินได้จ านวน 582.89 ล้านบาทมีหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้ว
เต็มจ านวน1,086 ล้านหุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทก าไรตอ่หุ้นคิดเป็น 0.49บาทต่อหุ้น (จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ย
เทา่กบั1,191 ล้านหุ้น) โดยมีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 345.45 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปี 2559บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัค่าใช้จ่ายภาษีจ านวน 481.93 ล้านบาทมีหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระ
แล้วเต็มจ านวน 1,525.51 ล้านหุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทก าไรตอ่หุ้นคิดเป็น 0.32 บาทตอ่หุ้น (จ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉลีย่เทา่กบั1,525.42 ล้านหุ้น) โดยมีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.34 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 
 
ส าหรับปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิหลงัค่าใช้จ่ายภาษีจ านวน340.21ล้านบาทมีหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระ
แล้วเต็มจ านวน1,427 ล้านหุ้นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาทก าไรต่อหุ้นคิดเป็น 0.29 บาทต่อหุ้น (จ านวนหุ้นสามญัถวั
เฉลีย่เทา่กบั1,191ล้านหุ้น) โดยมีก าไรตอ่หุ้นเพิ่มขึน้ร้อยละ 107.14เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2557 
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ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์รวม 

งบการเงนิรวม  
ณ สิน้ปี 2559บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เป็นจ านวน 17,028.87 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 
10,765.12 ล้านบาทเป็นจ านวน 6,263.75 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ58.19 โดยมีลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าซือ้และขายผ่อนช าระ และลกูหนีส้ินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนัเป็นสินทรัพย์หลกัเป็นจ านวน
6,577.68 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.63 ของสินทรัพย์รวม)เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้และขายผ่อนช าระสทุธิเท่ากบั 6,188.50 ล้านบาทเป็นจ านวน389.18 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 
6.29 จากการขยายสาขาของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 2,754.42 ล้าน
บาท (คิดเป็นร้อยละ 16.18 ของสนิทรัพย์รวม) ลดลงจากปี2558 จ านวน 2,757.52 ล้านบาทลดลง 3.1 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.01เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ในระหว่างปี2559 บริษัทได้ลงทนุ
ในบริษัท ร่วมจ านวน 2,545.43 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.95 ของสนิทรัพย์รวม) 
 
ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เป็นจ านวน 10,765.12 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 
7,271.92 ล้านบาทเป็นจ านวน3,493.20ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 48.04 โดยมีลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้และขายผ่อนช าระ และลูกหนีส้ินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกันเป็นสินทรัพย์หลกัเป็นจ านวน
6,188.50ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 57.49 ของสินทรัพย์รวม)เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 ซึ่งมีลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้และขายผอ่นช าระสทุธิเทา่กบั 6,095.35ล้านบาทเป็นจ านวน 93.15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.53 
จากการขยายสินเช่ือในอตัราที่ลดลงของบริษัทแม่ในประเทศโดยเน้นการคดักรองคณุภาพลกูหนี ้และจากการ
ขยายสินเช่ือเช่าซือ้ของบริษัทย่อยในต่างประเทศและเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับเป็นจ านวน 
2,152.93 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 ซึง่เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับเทา่กบั24.78 ล้านบาทเป็น
จ านวน2,128.15 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1.16 เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศตามแผนการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ณ สิน้ปี 2559บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เป็นจ านวน 15,776.67 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 
10,009.15 ล้านบาทเป็นจ านวน 5,767.52 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 57.62 โดยมีลกูหนีต้ามสญัญา
เช่าซือ้และขายผอ่นช าระเป็นสินทรัพย์หลกัเป็นจ านวน 3,743.76 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 23.72ของสินทรัพย์
รวม)ลดลงจากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผ่อนช าระสทุธิเท่ากบั 3,882.08 ล้านบาทเป็น
138.32 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.56 เป็นไปตามแผนการของบริษัทฯ ผ่านรูปแบบธุรกิจที่เรียกว่า 
“ดิจิทัลไฟแนนท์” กลยุทธ์ของบริษัทฯ คือการคัดกรองคุณภาพสินเช่ือและรักษาขนาดของพอร์ตสินเช่ือใน
ประเทศไทยในตลาดรถจกัรยานยนต์ และขยายสนิเช่ือของกลุม่บริษัทฯ ไปยงัตลาดในประเทศก าลงัพฒันา เงิน
ให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเป็นจ านวน 5,198.25 ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 
32.95ของสินทรัพย์รวม)เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่
เก่ียวข้องกนัเท่ากบั4,016.39 ล้านบาทเป็นจ านวน1,181.86 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 29.43และเงิน
ลงทนุในบริษัทย่อยเป็นจ านวน 6,017.12 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.14 ของสินทรัพย์รวม)เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2558 ซึ่งมีเงินลงทนุในบริษัทย่อยเท่ากบั 1,200.12 ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 11.19 ของสินทรัพย์รวม) เป็น
จ านวน4,817 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 401.38 ล้านบาทเพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทยอ่ย
ในตา่งประเทศตามแผนการขยายธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 

 
ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวม เป็นจ านวน 10,009.15 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2557 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 
7,197.61 ล้านบาทเป็นจ านวน2,811.54 ล้านบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ39.06โดยมีลกูหนีต้ามสญัญาเช่า
ซือ้และขายผอ่นช าระเป็นสนิทรัพย์หลกัเป็นจ านวน3,882.08ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 38.79 ของสินทรัพย์รวม)
ลดลงจากสิน้ปี 2557 ซึง่มีลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นช าระสทุธิเทา่กบั4,532.78ล้านบาทเป็น 650.70
ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.36 จากการขยายสินเช่ือในอตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจโดยเน้นการ
คดักรองคณุภาพลกูหนี ้นอกจากนัน้ยงัมีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัเป็น
จ านวน 4,016.39 ล้านบาท  (คิดเป็นร้อยละ 40.13 ของสินทรัพย์รวม)เพิ่มขึน้ปี 2557 ซึ่งมีเงินให้กู้ยืมระยะสัน้
และดอกเบีย้ค้างรับจากกิจการที่เก่ียวข้องกันเท่ากับ1,190.17 ล้านบาทเป็นจ านวน2,826.22 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 237.46 เพื่อสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยในต่างประเทศตามแผนการขยาย
ธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 (ปรับปรุงใหม)่ หน้า  86 
 

คุณภาพลูกหนีแ้ละการตัง้ส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงนิรวม 
บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้ช่าซือ้และขายผ่อนช าระซึ่งเป็นลกูหนีข้องการด าเนินธุรกิจหลกัของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2558 และ 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

 
อายขุองลกูหนีค้้าง

ช าระ 
ยอดลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับหลงั
หกัดอกผลเช่าซือ้และขายผ่อน
ช าระภาษีมลูค่าเพิ่มและเงิน

ประกนัความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
(ล้านบาท) 

อตัราร้อยละของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 5,630.02 5,318.37 5,041.86 85.92 82.99 75.75 40.54 38.85 44.11 1.00 1.00 1.00 

ค้างช าระ             

1 เดือน 364.62 379.73 474.28  5.56 5.93 7.12 24.45 31.80 45.27 10.00 10.00 10.00 

2-3 เดือน 268.83 322.03 514.22 4.10 5.03 7.73 46.05 62.10 101.05 20.00 20.00 20.00 

4-6 เดือน 128.48 142.41 263.27 1.96 2.22 3.96 44.16 55.23 103.27 40.00 40.00 40.00 

7-9 เดือน 94.92 118.57 168.39 1.45 1.85 2.53 50.61 69.10 99.38 60.00 60.00 60.00 

10-12 เดือน 63.81 118.20 120.97 0.97 1.84 1.82 48.94 94.06 95.48 80.00 80.00 80.00 

มากกว่า12 เดือนขึน้ไป    2.44 8.89 72.68 0.04 0.14 1.09 2.44 8.88 71.75 100.00 100.00 100.00 

รวม 6,553.12 6,408.20 6,655.67 100.00 100.00 100.00 257.19 360.02 560.31 3.92 5.62 8.43 

 
 

ส าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นช าระ ณ สิน้ปี 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงันี:้ หนีท้ี่
ยงัไมค้่างช าระ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 82.99 เป็นร้อยละ 85.92 หนีค้้างช าระ 1 เดือนลดลงจากร้อยละ5.93เป็นร้อย
ละ5.56หนีท้ี่ค้างช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 5.03เป็นร้อยละ 4.10หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต ่4 - 6 เดือน ลดลง
จากร้อยละ 2.22เป็นร้อยละ 1.96 หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต ่7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 1.85เป็น ร้อยละ 1.45 หนี ้
ที่ค้างช าระตัง้แต ่10 – 12 เดือน ลดลงจากร้อยละ 1.84  เป็นร้อยละ 0.97  หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 12 เดือน ขึน้ไป
ลดลงจากร้อยละ 0.14เป็นร้อยละ 0.04แสดงถึงคณุภาพลกูหนีท้ี่ดีขึน้ 

 
ส าหรับลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นช าระ ณ สิน้ปี 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงันี:้ หนีท้ี่

ยงัไมค้่างช าระ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 75.75 เป็นร้อยละ 82.99หนีค้้างช าระ 1 เดือนลดลงจากร้อยละ7.12 เป็นร้อย
ละ5.93หนีท้ี่ค้างช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 7.73เป็นร้อยละ 5.03หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต ่4 - 6 เดือน ลดลง
จากร้อยละ 3.96 เป็นร้อยละ 2.22หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต ่7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 2.53เป็น ร้อยละ 1.85หนีท้ี่
ค้างช าระตัง้แต่ 10 – 12 เดือน เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.82เป็นร้อยละ 1.84  หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 12 เดือน ขึน้ไป
ลดลงจากร้อยละ 1.09 เป็นร้อยละ 0.14 
 
 



รายงานประจ าปี 2559 (ปรับปรุงใหม)่ หน้า  87 
 

 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
บริษัทตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีเ้ช่าซือ้และขายผ่อนช าระซึ่งเป็นลกูหนีข้องการด าเนินธุรกิจหลกัของ
บริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม25592558 และ 2557 ดงัตอ่ไปนี ้

อายขุองลกูหนีค้้าง
ช าระ 

ยอดลกูหนีแ้ละรายได้ค้างรับหลงั
หกัดอกผลเช่าซือ้และขายผ่อน
ช าระภาษีมลูค่าเพิ่มและเงิน

ประกนัความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 
(ล้านบาท) 

อตัราร้อยละของคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญู 

 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 2559 2558 2557 
ยงัไม่ถงึก าหนดช าระ 3,352.81 3,359.82 3,884.74 85.34 80.52 78.24 33.05 33.15 38.20 1.00 1.00 1.00 

ค้างช าระ             

1 เดือน 228.88 269.18 295.46 5.83 6.45 5.95 22.70 26.68 29.14 10.00 10.00 10.00 

2-3 เดือน 176.05 229.61  298.13 4.48 5.50 6.01 34.97 45.58 58.89 20.00 20.00 20.00 

4-6 เดือน 76.37 113.83 176.84 1.94 2.73 3.56 30.35 45.22 69.91 40.00 40.00 40.00 

7-9 เดือน 59.84 99.91 119.89 1.52 2.40 2.41 35.72 59.60 71.18 60.00 60.00 60.00 

10-12 เดือน 32.57 97.91 118.49 0.83 2.35 2.39 25.97 77.95 93.99 80.00 80.00 80.00 

มากกว่า12 เดือนขึน้ไป    2.30 2.46 71.67 0.06 0.05 1.44 2.30 2.45 71.13 100.00 100.00 100.00 

รวม 3,928.82 4,172.72 4,965.22 100.00 100.00 100.00 185.06 290.63 432.44 4.71 6.97 8.71 

 

อายุของลูกหนีค้้างช าระ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิน้ปี 2559 และ ณ สิน้ปี 2558 สดัสว่นของลกูหนีเ้ช่าซือ้และขายผ่อนช าระซึ่งแบ่งเป็นหนีท้ี่
ยงัไม่ค้างช าระ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 80.52 เป็นร้อยละ 85.34 หนีค้้างช าระ 1 เดือนลดลงจากร้อยละ 6.45 เป็น
ร้อยละ 5.83 หนีท้ี่ค้างช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 5.50  เป็นร้อยละ4.48หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 4 - 6 เดือน 
ลดลงจากร้อยละ 2.73เป็นร้อยละ 1.94 หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 2.40 เป็น ร้อยละ 
1.52 หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต ่10 – 12 เดือน ลดลงจากร้อยละ 2.35 เป็นร้อยละ 0.83 หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 12 เดือน 
ขึน้ไปเพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.05เป็นร้อยละ 0.06 

 
เมื่อเปรียบเทียบ ณ สิน้ปี 2558 และ ณ สิน้ปี 2557 สดัสว่นของลกูหนีเ้ช่าซือ้และขายผ่อนช าระซึ่งแบ่งเป็นหนีท้ี่
ยงัไมค้่างช าระ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 78.24 เป็นร้อยละ 80.52 หนีค้้างช าระ 1 เดือนเพิ่มขึน้จากร้อยละ 5.95 เป็น
ร้อยละ6.45หนีท้ี่ค้างช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 6.01เป็นร้อยละ5.50  หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 4 - 6 เดือน 
ลดลงจากร้อยละ 3.56 เป็นร้อยละ 2.73 หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 2.41เป็น ร้อยละ 
2.40หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 10 – 12 เดือน ลดลงจากร้อยละ 2.39 เป็นร้อยละ 2.35หนีท้ี่ค้างช าระตัง้แต่ 12 เดือน 
ขึน้ไปลดลงจากร้อยละ 1.44 เป็นร้อยละ 0.05 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

งบการเงนิรวม 

ณ สิน้ปี 2559 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 257.19ล้านบาท ลดลงจาก 360.02ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.56 ซึง่ส ารองลดลงในหลายระดบัชัน้ โดยเฉพาะกลุม่ค้างช าระ 2-3 เดอืน ซึง่ตัง้
ส ารองร้อยละ 20 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 46.05 ล้านบาท ลดลงจาก 62.10 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 
หรือลดลงร้อยละ 25.85 กลุม่ค้างช าระ 4-6 เดือน ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 40 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 
44.16 ล้านบาท ลดลงจาก 55.23 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 20.04 กลุม่ค้างช าระ 10-12 
เดือน ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 80 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 48.94 ล้านบาท ลดลงจาก 94.06ล้านบาท ณ 
สิน้ปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 47.97และ มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 100 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยั
จะสญูเทา่กบั 2.44 ล้านบาท ลดลงจาก 8.88  ล้านบาท ณ สิน้ปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 72.52โดยสาเหตุ
การลดลงของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมาจากการขยายสนิเช่ือในอตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมุง่เน้น
การคดักรองคณุภาพลกูหนีจ้ากความเข้มงวดในการอนมุตัิสนิเช่ือ และการพฒันาระบบการตดิตามหนี ้

ณ สิน้ปี 2558 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั360.02ล้านบาท ลดลงจาก 560.31 ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.75 ซึง่ส ารองลดลงในทกุระดบัชัน้ โดยเฉพาะกลุม่ค้างช าระ 2-3 เดือน ซึง่ตัง้ส ารอง
ร้อยละ 20 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 62.10 ล้านบาท ลดลงจาก 101.05 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557หรือ
ลดลงร้อยละ 38.95 กลุม่ค้างช าระ 4-6 เดือน ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 40 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 55.23 
ล้านบาท ลดลงจาก 103.27 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557หรือลดลงร้อยละ 46.52 และ มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 
ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 100 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 8.88 ล้านบาท ลดลงจาก 71.75 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2557หรือลดลงร้อยละ 87.62 โดยสาเหตกุารลดลงของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมาจากการขยายสนิเช่ือใน
อตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมุง่เน้นการคดักรองคณุภาพลกูหนีจ้ากความเข้มงวดในการอนมุตัิ
สนิเช่ือ และการพฒันาระบบการติดตามหนี ้

 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิน้ปี 2559 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 185.06ล้านบาท ลดลงจาก 290.63ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.33 ซึง่ส ารองลดลงในทกุระดบัชัน้ โดยเฉพาะกลุม่ค้างช าระ 7-9 เดือน ซึง่ตัง้ส ารอง
ร้อยละ 60 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 35.72 ล้านบาท ลดลงจาก 59.60 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2558 
หรือลดลงร้อยละ 40.06กลุม่ค้างช าระ 10-12 เดือน ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 80 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 
25.97 ล้านบาท ลดลงจาก 77.95 ล้านบาท จาก ณ สิน้ปี 2558 หรือลดลงร้อยละ 66.68 โดยสาเหตกุาร
ลดลงของคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมาจากการขยายสนิเช่ือในอตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมุง่เน้นการ
คดักรองคณุภาพลกูหนีจ้ากความเข้มงวดในการอนมุตัิสนิเช่ือ และการพฒันาระบบการติดตามหนี ้
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ณ สิน้ปี 2558 คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั290.63ล้านบาท ลดลงจาก 432.44ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 32.79 ซึง่ส ารองลดลงในทกุระดบัชัน้ โดยเฉพาะกลุม่ค้างช าระ 2-3 เดือน ซึง่ตัง้ส ารอง
ร้อยละ 20 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 45.58 ล้านบาท ลดลงจาก 58.89 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557หรือ
ลดลงร้อยละ 22.60 กลุม่ค้างช าระ 4-6 เดือน ซึง่ตัง้ส ารองร้อยละ 40 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 45.22 
ล้านบาท ลดลงจาก 69.91 ล้านบาท ณ สิน้ปี 2557หรือลดลงร้อยละ 35.32 และ มากกวา่ 12 เดอืนขึน้ไป ซึง่
ตัง้ส ารองร้อยละ 100 มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 2.45 ล้านบาท ลดลงจาก 71.13 ล้านบาท ณ สิน้ปี 
2557หรือลดลงร้อยละ 96.56 โดยสาเหตกุารลดลงของค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมาจากการขยายสนิเช่ือใน
อตัราที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ โดยมุง่เน้นการคดักรองคณุภาพลกูหนีจ้ากความเข้มงวดในการอนมุตัิ
สนิเช่ือ และการพฒันาระบบการติดตามหนี ้

 

หนีส้ิน 

งบการเงนิรวม 

ณ สิน้ปี2559 บริษัทมีหนีส้ินรวมเป็นจ านวน 8,764.76ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 
3,183.66 ล้านบาทเป็นจ านวน 5,581.10ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ175.30 ซึ่งหนีส้ินสว่นใหญ่คือหุ้นกู้
แปลงสภาพ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในภมูิภาคและตา่งประเทศ 
 
ณ สิน้ปี2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมเป็นจ านวน 3,183.66ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557 ซึ่งมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 
4,758.36ล้านบาทเป็นจ านวน 1,574.70ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ33.09ซึ่งหนีส้ินสว่นใหญ่คือเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงินและหุ้นกู้  โดยสว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้จากการกู้ยืมโดยบริษัทแมเ่พื่อการด าเนินธุรกิจ 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิน้ปี2559 บริษัทมีหนีส้ินรวมเป็นจ านวน 8,401.23 ล้านบาทเพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2558 ซึ่งมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 
2,900.09 ล้านบาทเป็นจ านวน 5,501.14 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 189.69ซึ่งหนีส้ินสว่นใหญ่คือหุ้นกู้  หุ้นกู้
แปลงสภาพ และเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจเช่าซือ้ของบริษัทและกลุม่บริษัทฯ ไปยงั
ตลาดในประเทศก าลงัพฒันา 
 
ณ สิน้ปี2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมเป็นจ านวน 2,900.09ล้านบาท ลดลงจากสิน้ปี 2557ซึ่งมีหนีส้ินรวมเท่ากับ 
4,678.67ล้านบาทเป็นจ านวน 1,778.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38.01 ซึ่งหนีส้ินสว่นใหญ่คือเงินกู้ยืมจาก
สถาบนัการเงินและหุ้นกู้  เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้สนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ทัง้ในและตา่งประเทศ  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม 

ณ สิน้ปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 8,171.82 ล้านบาทประกอบด้วยทนุที่ออกและช าระแล้ว
สว่นเกินมลูค่าหุ้น ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และก าไรสะสม 1,959.90 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 
599.12 ล้านบาท จากปี 2558 โดยรวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 590.36
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.79 
 
ณ สิน้ปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากบั 7,581.46 ล้านบาทประกอบด้วยทนุที่ออกและช าระแล้ว
สว่นเกินมลูคา่หุ้น และสว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ซึ่งไม่แตกต่างจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 271.35 ล้านบาท และก าไรสะสม 1,360.78ล้าน
บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ 514.19 ล้านบาท จากปี 2557  โดยรวมส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 
5,067.89 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 201.62 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ สิน้ปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 7,375.44 ล้านบาทประกอบด้วยทนุที่ออกและช าระแล้วเท่ากบั 762.76 
ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้น 5,191.56ล้านบาทและก าไรสะสม1,410.71ล้านบาท โดยรวมแล้วสว่นของผู้ ถือหุ้น
เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็น 266.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.75โดยมีสาเหตหุลกัมาจากทนุที่ออกและช าระ
แล้วเพิ่มขึน้ 49.12ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 936.93ล้านบาท จากการใช้สทิธิตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้นลดลง980.68 ล้านบาท ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 250.97ล้านบาท จากก าไรเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปี 482.22 ล้านบาทหกัออกด้วยเงินปันผลจ่าย  231.24 ล้านบาท 
 
ณ สิน้ปี 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 7,109.06 ล้านบาทประกอบด้วยทนุที่ออกและช าระแล้วเท่ากบั 713.64 
ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 4,254.63ล้านบาท เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 981.05 ล้านบาท และก าไรสะสม 
1,159.74ล้านบาท โดยรวมแล้วสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็น4,590.11ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
182.22 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากทนุท่ีออกและช าระแล้วเพิ่มขึน้ 170.76 ล้านบาท และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั
เพิ่มขึน้ 3,170.38 ล้านบาท จากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มขึน้ 981.05 ล้าน
บาท ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 271.51 ล้านบาท จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 338.18 ล้านบาทหกัออกด้วยเงินปัน
ผลจ่าย  66.67 ล้านบาท 
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สภาพคล่อง 

งบการเงนิรวม 

 ส าหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึน้สทุธิ 1,506 ล้านบาท สง่ผลให้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 2,551.22 ล้านบาทซึ่งบริษัทมีเงินสดสทุธิที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 487.19 ล้านบาทโดยเป็นก าไรสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิจ านวน 1,832.43 ล้านบาทลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ลกูหนีส้นิเช่ือแก่ผู้บริโภค ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับเพิ่มขึน้ 1,483.73 ล้านบาท และสินทรัพย์รอการ
ขายเพิ่มขึน้ 256.08 ล้านบาท  
 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 3,218.02 ล้านบาทโดยซือ้เงินลงทนุในบริษัทร่วม 2,489.02 
ล้านบาท ซือ้เงินลงทนุระยะยาว 414.50 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้าคา่หุ้นส าหรับการลงทนุในบริษัทยอ่ย 261.98 
ล้านบาท ดอกเบีย้รับ 28.26 ล้านบาท จ่ายซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 100.11 ล้านบาทและรับช าระคืน
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้18.78ล้านบาท  
 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 5,238.21ล้านบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาว
1,765.63 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้  1,500 ล้านบาท จากการหุ้นกู้ แปลงสภาพ 4,521.83 ล้านบาท เงินรับ
ล่วงหน้าจากการออกหุ้ นกู้ แปลงสภาพ 465.80 ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 3,032.26 ล้านบาท
คา่ใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  50.43 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 231.24ล้านบาท 

 
 

 ส าหรับปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้สทุธิ 687.44 ล้านบาท สง่ผลให้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 1,044.87 ล้านบาทซึ่งบริษัทมีเงินสดสทุธิที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 2,092.52 ล้านบาทโดยเป็นก าไรสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิจ านวน 1,571.52 ล้านบาทลกูหนีเ้ช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ลกูหนีส้ินเช่ือแก่ผู้บริโภค ลกูหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับเพิ่มขึน้ 3,061.60ล้านบาท และสินทรัพย์รอการ
ขายเพิ่มขึน้ 356.81 ล้านบาท  
 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 24.82 ล้านบาทดอกเบีย้รับ 75.06ล้านบาท จ่ายซือ้อปุกรณ์
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 63.07 ล้านบาทและรับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้31.68ล้านบาท  
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เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน2,515.91 ล้านบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะ
ยาว 1,024.33 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้ แปลงสภาพ 981.00ล้านบาท จากการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,337.05ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 2,836.03 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 
56.90 ล้านบาท 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ส าหรับปี 2559 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลดลงสทุธิ 83.50 ล้านบาท สง่ผลให้เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 468.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 498.42 ล้านบาทโดยเป็นก าไรสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินจ านวน  1,022.07ล้านบาท และมีลูกหนี เ้ช่าซื อ้
รถจักรยานยนต์เพิ่มขึน้ 82.64 ล้านบาท สินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึน้230.93 ล้านบาท และเจ้าหนีอ้ื่นๆ ลดลง 
102.41 ล้านบาท 
 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ านวน5,763.78ล้านบาทโดยให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย
5,743.72 ล้านบาท รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้18.78ล้านบาทจ่ายซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 41.58 
ล้านบาท  
 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 5,181.85ล้านบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาว
1,655.00 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 210 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้  1,500 ล้านบาท จาก
การหุ้นกู้แปลงสภาพ 4,521.83 ล้านบาท เงินรับลว่งหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 465.80 ล้านบาท ช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยาว 2,963.85 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผล 231.24ล้านบาท 
 
 ส าหรับปี 2558 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้สทุธิ 481.07 ล้านบาท สง่ผลให้เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 552.22 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีเงินสดสทุธิที่ได้มาและใช้ไปใน
กิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 965.78 ล้านบาทโดยเป็นก าไรสทุธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ินจ านวน1,156.84ล้านบาท และมีลูกหนี เ้ช่าซือ้
รถจกัรยานยนต์ลดลง328.12 ล้านบาท และสนิทรัพย์รอการขายเพิ่มขึน้ 307.70ล้านบาท  
 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน2,846.00 ล้านบาทโดยให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้อง
กนั 4,102.72 ล้านบาท รับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนั1,253.27ล้านบาท ดอกเบีย้รับ 
59.24ล้านบาท จ่ายซือ้อปุกรณ์และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 36.94 ล้านบาท  
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เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน2,361.29 ล้านบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกู้ ระยะยาว

834.00 ล้านบาท จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 981.00ล้านบาท จากการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญั
แสดงสทิธิ 3,337.05ล้านบาท ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 2,817.85 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 66.67ล้านบาท 

 

โครงสร้างเงนิทนุ 

งบการเงนิรวม 

โครงสร้างเงินทนุของบริษัทณ สิน้ปี 2559 2558 และ 2557 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเป็น 
1.06 เท่า 1.89 เท่า และ1.43 เท่า ตามล าดับอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ่มมีแนวโน้มที่ลดลง
สอดคล้องกบังบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

โครงสร้างเงินทนุของบริษัทณ สิน้ปี  2559 2558 และ 2557บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น1.14
เทา่, 0.41 เทา่, 1.86 เท่าตามล าดบัอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึน้ในปี 2559 จากการ
เพิ่มขึน้ของแหลง่เงินทนุภายนอกคือหุ้นกู้แปลงสภาพ  
 
1. การกู้ยืมเงินจากแหลง่เงินทนุภายนอกเพิ่มขึน้จากหุ้นกู้ โดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.84 ต่อปีและหุ้นกู้

แปลงสภาพโดยมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.00 ต่อปีและลดลงในเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้จากสถาบนั
การเงิน ซึง่ใช้เงินคืนเป็นงวดๆ โดยมีอตัราดอกเบีย้คงที่ 6.00 บริษัทมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้จาก 2,900.09 
ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 8,401.23 ล้านบาท ในปี 2559 โดยเพิ่มขึน้5,501.14ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
186.69ที่ผ่านมาบริษัทสามารถจ่ายช าระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ได้ตามก าหนดเวลาการคืนหนี ้และ
ปฏิบตัิตามเง่ือนไขภายใต้สญัญาเงินกู้ยืม 

 
2. การเพิ่มขึน้ของแหล่งเงินทุนภายในส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ สิน้ปี 2559 ส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่มขึน้จาก 

7,109.06 ล้านบาท ในปี 2558เป็น 7,375.43ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ 266.37ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
3.75โดยทุนที่ออกและช าระแล้วเพิ่มขึน้ 49.11ล้านบาท และสว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญัเพิ่มขึน้ 936.93
ล้านบาท ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 250.98 ล้านบาท จากก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 482.22 ล้านบาทหกั
ออกด้วยเงินปันผลจ่าย  231.24 ล้านบาท 

 
อยา่งไรก็ดีในอนาคต บริษัทอาจพิจารณาจดัหาเงินจากแหลง่เงินทนุอื่นเพิ่มเติม เช่น จากการออกหุ้นกู้  การ
ขอสินเ ช่ือจากสถาบันการเงินในต่างประเทศ รวมถึงการขยายวงเงินกู้ จากสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะตลาดและความจ าเป็นในการใช้เงินทนุ เพื่อให้โครงสร้างเงินทนุมี
ความเหมาะสมและยืดหยุน่ ตอ่การด าเนินธุรกิจซึง่จะเติบโตและก้าวสูร่ะดบัภมูิภาคอาเซียน  
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

1. สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง 

การขยายตวัของธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซือ้จกัรยานยนต์ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอตุสาหกรรม
การผลิตรถจักรยานยนต์ ซึ่งมักจะมีทิศทางเดียวกันกับภาพรวมของเศรษฐกิจ ส าหรับในปี 2559
สถานการณ์ทางการเมืองยงัมีความสงบ และอยู่ระหว่างการด าเนินการภายใต้ Road Map อนัจะ
น าไปสู่การเลือกตัง้ในปี 2560 จึงยงัไม่น่าจะมีเหตุการณ์ใดๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของ
รัฐบาลได้ในระหว่างนี ้นี่เป็นโอกาสส าหรับรัฐบาลในการเน้นย า้นโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทย 
โดยเฉพาะการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ สถานการณ์ดงักล่าว
สง่ผลดีตอ่การเติบโตของธุรกิจรถจกัรยานยนต์เช่าซือ้ 

2. ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ 

ความต้องการของใช้รถจกัรยานยนต์อาจเกิดภาวะอิ่มตวัได้ในอนาคต เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของ
ปริมาณรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบางพืน้ที่ในต่างจังหวัด 
ตลอดจนนโยบายรัฐบาลบางอยา่ง โดยสนบัสนนุการใช้รถยนต์ทดแทนเช่นรถยนต์ต้นทนุต ่าในโครงการ
รถอีโคคาร์ อยา่งไรก็ตามด้วยวิถีการด าเนินชีวิตและการจราจรของคนไทยเราเช่ือว่ารถจกัรยานยนต์จะ
ยงัคงเป็นทางเลอืกในการคมนาคม 

3. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุง่เน้นการขยายการให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์
ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขยายฐานลกูค้า เพิ่มผลก าไร และกระจายความเสี่ยง เนื่องจากตลาดของการ
ให้บริการสนิเช่ือเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ ในหลายประเทศของภมูิภาคอาเซียนยงัอยู่ในช่วงเร่ิมต้นและมี
โอกาสเติบโตสงู 
 
ในปี 2557 บริษัทได้เร่ิมด าเนินกิจการของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท
ยอ่ยในกมัพชูาได้เพิ่มจดุขาย (POS) มากกว่า 178 แห่งทัว่กมัพชูารวม 154 บริษัท ที่ฮอนด้าลีสซิ่งและ 
24 ที่คโูบต้าเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เป็นสิทธิพิเศษส าหรับตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าซึ่ง
เป็นประโยชน์ตอ่การขยายธุรกิจของเราอย่างรวดเร็วและเร่ิมสร้างผลก าไรให้กบั บริษัท นอกจากนีย้งัมี
ศกัยภาพในการเติบโตในระยะเวลาสัน้ ๆ 
 
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยงัประเทศลาว โดยก่อตัง้บริษัทGL Leasing (Lao) Co., Ltd. หรือ 
GLL เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการเช่าซือ้รถจกัรยานยนต์ฮอนด้า และ รถแทรคเตอร์ คโูบต้าในประเทศ 
สปป. ลาวโดยบริษัทฯ ถือหุ้นผา่น Group Lease Holding Pte, Ltd.ปัจจบุนัได้เปิดจดุให้บริการสินเช่ือ
อยูใ่นร้านของตวัแทนจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ฮอนด้า จ านวน 59 แหง่ ซึง่ครอบคลมุทกุจงัหวดัของประเทศ
ลาว ส่วนจุดให้บริการสินเช่ือของผลิตภณัฑ์คูโบต้า นัน้ GLL มีจุดให้บริการอยู่ทุกร้านของตวัแทน
จ าหน่ายคูโบต้าในประเทศลาว รวมจ านวน 13 แห่ง ส่งผลให้ในปัจจุบัน GLL สามารถท าได้ถึง
จดุคุ้มทนุแล้ว ด้วยระยะเวลาการด าเนินการประมาณ 10 เดือนเทา่นัน้ 
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ในระหวา่งปี 2559 บริษัทได้ขยายตลาดไปยงัประเทศอินโดนีเซียโดยเป็นการร่วมทนุระหว่างบริษัท PT 
Group Lease Finance Indonesia ("GLFI") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทนุระหว่าง GLH, JTrust Asia Pte. 
Ltd. และคูค้่าชาวอินโดนีเซีย GLH สามารถรวมงบการเงินของ GLFI ได้ 80% GLFI ด าเนินธุรกิจ POSs 
จ านวน 24 แหง่ในตวัแทนจ าหนา่ยคโูบต้าซึง่ครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมดของประเทศอินโดนีเซีย ไม่เพียงแต่
ให้เช่าซือ้ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตรคโูบต้า แต่ GLFI ก็ก าลงัจะจดัหาเงินกู้กลุม่ย่อยโดยจะเร่ิมใน
เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทซือ้หุ้นสามญัของ บริษัท Commercial Credit and Finance PLC ("CCF") 
จ านวน 29.99% และบนัทึกเป็นเงินลงทนุในบริษัทร่วม CCF เป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตัง้ขึน้ใน
ประเทศศรีลงักาโดยมีกิจกรรมหลกัคือธุรกิจเช่าซือ้สนิเช่ือรายยอ่ยและสนิเช่ือเช่าซือ้ บริษัท เร่ิมรับรู้ก าไร
จาก CCF ในสดัสว่นร้อยละ 29.99 ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 
 
ในปี 2560 บริษัทจะสามารถขยายธุรกิจสู่ตลาดการเงินในพม่าได้อย่างเต็มที่ บริ ษัทได้ซือ้BG 
Microfinance Myanmar Co. , Ltd. ("BGMM") 100% ในต้นเดือนมกราคม 2560 BGMM เป็นนิติ
บคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในสาธารณรัฐแหง่สหภาพพมา่และด าเนินธุรกิจด้านการเงินรายยอ่ย 
 
นอกจากนีบ้ริษัทยงัคงใช้รูปแบบธุรกิจการเงินดิจิตอลท่ีขยายตวัอย่างรวดเร็วจากเอเชียไปแอฟริกาและ
ยโุรปตะวนัออกในปี2560 โดยมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจของบริษัท จาก 7 ประเทศในเอเชียในปัจจุบนั
ไปสู่ 20 ประเทศทั่วโลกในปีนี ้. โดยรวมบริษัทมีศกัยภาพในการเติบโตในเอเชียแอฟริกาและยุโรป
ตะวนัออกในหลายประเทศซึ่งในอนาคตคาดว่าจะสามารถสร้างผลก าไรได้มากขึน้ด้วยการกระจาย
ความเสีย่ง 
 
ในระหวา่งปี 2559 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท Bagan Innovation Technology Pte. Ltd. ("BiT") 
ร้อยละ 20 และบนัทึกเป็นเงินลงทนุระยะยาวอื่น BiT เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศสิงคโปร์ และ
บริษัทเป็นบริษัทพฒันาซอฟต์แวร์ที่เช่ียวชาญด้าน digital content และทาง mobile application. 
 
ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ซือ้หุ้นสามญัของบริษัท PT Bank JTrust Indonesia Tbk ("JTrust Bank") 
ร้อยละ 3.12 และบนัทึกเป็นเงินลงทนุระยะยาวอื่น JTrust Bank เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศ
อินโดนีเซีย และธุรกิจหลกัของธนาคารคือธนาคารพาณิชย์ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 

 คณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎใน

รายงานประจ าปี โดยงบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีซึง่เป็นที่รับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบาย

บญัชีที่เหมาะสม ตลอดจนการประมาณการที่ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบและสอดคล้องกบัความเป็นจริงในการด าเนินธุรกิจ 

นอกจากนัน้ยงัมกีารเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน โดยค านงึถึงข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ งบการเงินดงักลา่วได้ผา่นการตรวจสอบและให้

ความเห็นอยา่งไมม่เีง่ือนไขจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่เป็นอิสระ 

 

 เพื่อให้ข้อมลูทางบญัชีมคีวามถกูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ และเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการด าเนินงาน คณะกรรมการได้

จดัให้มีระบบควบคมุภายในที่มีประสทิธิภาพ โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ เป็นผู้ดแูล

รับผิดชอบเก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดง

ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่อยูใ่นรายงานประจ าปีฉบบันี ้

 

 คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่งบการเงิน ณ. วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559(ปรับปรุงใหม)่ รวมทัง้ งบแสดงฐานะ

การเงิน งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 

50 และหมายเหตขุ้ออื่น  ๆที่เก่ียวข้องกบัการปรับปรุงงบการเงินดงักลา่ว ของบริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) สามารถให้ข้อมลูทาง

การเงินทีม่ีความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสยีฝ่ายตา่ง ๆ   

 

 

          คณะกรรมการ 

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

                  31 กรกฎาคม 2561 

 

 

 



 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) 
31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 

1. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ก) กำรทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำ 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่ำวโทษอดีตประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรของบริษทัฯ (”อดีตผูบ้ริหำร”) วำ่กระท ำทุจริตเขำ้ข่ำยเป็นธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก และ
ยนิยอมใหล้งบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง และไดแ้จง้เร่ืองแก่ดีเอสไอเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีต่อไป 
ทั้งน้ี รูปแบบกำรกระท ำดงักล่ำวท ำผำ่นกำรหมุนเวยีนเงินใหกู้ย้มืผำ่นเขำ้และออกในบญัชีของ            
กลุ่มบริษทั เพื่อช ำระเงินตน้และค่ำดอกเบ้ีย เพื่อใหก้ ำไรของกลุ่มบริษทัสูงเกินจริงจำกดอกเบ้ียท่ี
ก ำหนดข้ึนเองในอตัรำท่ีสูง 

 ตำมท่ีระบุในค ำกล่ำวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรสืบสวนเพิ่มเติม
ของ ก.ล.ต.โดยอำศยัขอ้สังเกตท่ีเนน้ไวใ้นรำยงำนกำรสอบบญัชีของขำ้พเจำ้เก่ียวกบักำรใหกู้ย้มืเงิน
กบักลุ่มผูกู้ใ้นไซปรัสและสิงคโปร์ในจ ำนวนเงินท่ีสูงมำกท่ีมีเง่ือนไขและลกัษณะพิเศษท่ีผดิปกติ 
และ ก.ล.ต. จึงไดต้รวจสอบเส้นทำงเงินอยำ่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บควำมช่วยเหลือและประสำนงำนกบั 
ก.ล.ต ของประเทศไซปรัสในกำรตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ในท่ีสุด ก.ล.ต. ไดข้อ้สรุปวำ่
เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวนั้น อดีตผูบ้ริหำรเป็นผูค้วบคุมและผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง จึงเป็นกำรกระท ำ
ธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก ยนิยอมใหมี้กำรลงขอ้ควำมเทจ็ในบญัชีและท ำบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็น
จริง และไดก้ล่ำวโทษในคดีอำญำต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวต่อดีเอสไอ เพื่อใหด้ ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนทำงกฎหมำยในควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงเร่ืองดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง
ขั้นตอนกฎหมำยและกำรพิจำรณำของดีเอสไอ เพื่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ริหำรใน               
ศำลยติุธรรมต่อไป 
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ข) กำรบนัทึกบญัชีในอดีตของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำวำ่มีกำรทุจริตและกำรตั้งส ำรองเผื่อขำดทุน 

 ตำมท่ีปรำกฏในบญัชี จ  ำนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ท้ ั้งสองกลุ่มน้ีมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 98 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงในจ ำนวนดงักล่ำว ไดถู้กกล่ำวหำโดย ก.ล.ต. วำ่มีกำรทุจริตโดยอดีตผูบ้ริหำรเป็น
จ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงภำยหลงัจำกท่ีงบกำรเงินซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ส ำหรับปี 2559 
ของบริษทัฯไดมี้กำรน ำส่งเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดใ้หข้อ้สังเกตเก่ียวกบัเง่ือนไข
พิเศษของสัญญำเงินกูใ้นรำยงำนของขำ้พเจำ้ หลงัจำกนั้นไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืบำงส่วนเป็น
จ ำนวนรวม 42 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ท ำใหมี้ยอดคงเหลือจ ำนวน 56 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ             
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 31 ธนัวำคม 2560 

 เพื่อพยำมยำมตอบสนองต่อค ำสั่งในคร้ังแรกของ ก.ล.ต. ในกำรแกไ้ขและท ำใหง้บกำรเงินในอดีต
ถูกตอ้ง บริษทัฯไดต้ดัสินใจตั้งส ำรองเผื่อขำดทุนทั้งหมดจ ำนวน 56 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับ
กำรทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำคร้ังน้ีโดยบนัทึกผลขำดทุนทนัทีโดยตดัจำกก ำไรส ำหรับไตรมำส
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 แทน แต่ต่อมำในวนัท่ี 16 มกรำคม 2561 ก.ล.ต. ไดมี้ค ำสัง่อีกคร้ังให้
บริษทัฯแกไ้ขงบกำรเงินในอดีตใหถู้กตอ้ง เพื่อพยำยำมตอบสนองต่อค ำสั่งของก.ล.ต.อีกคร้ัง บริษทัฯ
ไดป้รับปรุงงบกำรเงินในอดีตของปี 2560 ยอ้นหลงั (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ)        
ในส่วนของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ และไดเ้สนอขอ้มูลในอดีตดงักล่ำวเปรียบเทียบไว ้       
ณ ท่ีน้ีดว้ย ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 50 และโปรดดูรำยงำนผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ขอ้ 1(จ) ประกอบดว้ย 

 นอกจำกน้ียงัมียอดลูกหน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2560 คงคำ้งจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
จ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับยอดดงักล่ำวดว้ย  

ค) โอกำสไดรั้บชดเชยผลขำดทุน 

 เงินท่ีแสดงเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและกลุ่มสิงคโปร์ ค ้ำประกนัโดยหลกัทรัพยท่ี์เป็น
อสังหำริมทรัพยแ์ละตรำสำรทำงกำรเงิน (โดยไม่รวมหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯเอง               
ท่ีไดถู้กถอนออกจำกหลกัประกนัไปแลว้) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีประเมินโดยฝ่ำยจดักำรวำ่มีจ ำนวนเกินกวำ่ยอด
หน้ีคงคำ้ง ดงันั้นผลขำดทุนจำกตั้งส ำรองจะสำมำรถลดลงไดห้รืออำจเกินควำมตอ้งกำรทั้งหมด ถำ้ไดมี้              
กำรเรียกคืนค่ำเสียหำยจำกมูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และจำกอดีตผูบ้ริหำรดงักล่ำว ซ่ึงหลงัจำกวนัท่ี                               
16 ตุลำคม 2560 จนถึงบดัน้ีขำ้พเจำ้ยงัไม่พบวำ่บริษทัฯสำมำรถเรียกเงินคืนมำได ้ดงันั้นผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและฐำนะกำรเงินจึงข้ึนอยูก่บัควำมพยำยำมและควำมสำมำรถของบริษทัฯใน
กำรเรียกเงินคืนจำกหลกัประกนัและจำกอดีตผูบ้ริหำรส ำหรับกำรท ำทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำและ
บนัทึกบญัชีเป็นเทจ็ใหไ้ดก้ลบัคืนมำเป็นจ ำนวนมำกนอ้ยเพียงใด 
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 ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีกำรตั้งส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนในบญัชีแลว้ก็ตำม  
บริษทัฯ ภำยใตก้ำรน ำของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรท่ำนใหม่ ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
ยงัคงมีหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งติดตำมเงินใหกู้ย้มืจ  ำนวนท่ีเหลือคืนจำกลูกหน้ีและอดีตผูบ้ริหำรผูน้ั้น
กลบัคืนมำยงักลุ่มบริษทั อีกทั้งยงัมีหนำ้ท่ีปกป้องและควบคุมบญัชีเงินฝำกธนำคำรทั้งหมดของ  
บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และประเทศอ่ืน และหลกัทรัพยท่ี์น ำมำค ้ำประกนัเงินให้กูย้มืดงักล่ำว
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถเรียกเงินคืนไดใ้นมูลค่ำสูงสุด เน่ืองจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำร
ของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และหลกัทรัพยเ์หล่ำน้ีส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย        
แต่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอดีตผูบ้ริหำรของ
บริษทัฯรำยนั้นท่ีถูกกล่ำวโทษ ยงัคงเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจคนหน่ึงในบริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์และบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศอีกแห่งหน่ึง 

 ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดส่้งหนงัสือขอยนืยนัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไปยงัผูดู้แลสินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็น
หลกัประกนั จนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือยนืยนัยอดตอบกลบัจำกผูดู้แล
สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัดงักล่ำว 

ง) ควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข 

 เน่ืองจำกอดีตผูบ้ริหำรอยูร่ะหวำ่งกำรสอบสวนโดยดีเอสไอ อนัเน่ืองมำจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต.     
เร่ืองทั้งหมดอยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีฟ้องร้องกบัอดีตผูบ้ริหำรต่อศำล 
เน่ืองจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยยงัไม่เสร็จส้ินและขอ้จ ำกดัของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูส้อบบญัชี
ภำยนอกในกำรพิจำรณำสถำนะท่ีแทจ้ริงของกำรใหกู้ย้มื ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถสรุปมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนของหน้ีดงักล่ำวได ้และตอ้งรอผลกำรสอบสวนของดีเอสไอ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรำชกำรท่ีมี
อ ำนำจและมีช่องทำงในกำรตรวจสอบเพื่อตดัสินและสรุปกรณีดงักล่ำวเพื่อส่งฟ้องอดีตผูบ้ริหำรและ
กำรตดัสินของศำลในท่ีสุด ดงันั้นภำยใตข้อ้จ ำกดัโดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถสรุป
ควำมเหมำะสมของลูกหน้ีและดอกเบ้ียรับดงักล่ำว ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรกล่ำวโทษต่ออดีต
ผูบ้ริหำรโดย ก.ล.ต. และขำ้พเจำ้ก็ไม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของส ำรองเผื่อขำดทุนท่ีบริษทัฯได้
ตั้งส ำรองไวใ้นบญัชี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพยำยำมของฝ่ำยบริหำรชุดใหม่ในกำรด ำเนินกำรเรียกคืน
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวหำโดย ก.ล.ต. และรวมทั้งขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปวำ่ควรมีกำรปรับปรุง
ต่องบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ ทั้งน้ีบริษทัฯไดแ้กไ้ขงบกำรเงินในอดีตโดยอิงพื้นฐำน
ตวัเลขเงินใหกู้ย้มืจำกขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บทรำบจำกกำรกล่ำวหำของก.ล.ต. กำรแกไ้ขไดมี้บน        
งบกำรเงินปี 2560 (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ) แต่ไม่มีกำรแกไ้ขบนงบกำรเงิน        
ปี 2558 เพรำะบริษทัฯพิจำรณำวำ่ผลกระทบของปี 2558 ไม่มีสำระส ำคญั 
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จ) กำรจดัประเภทบญัชีใหม่เป็น “เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) แทนท่ีจะเป็น             
“เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” และกำรโอนกลบัรำยกำรท่ีเคยแสดงวำ่เป็นดอกเบ้ียรับ 

 โดยอำศยัขอ้มูลหลกัท่ี ก.ล.ต.ไดก้ล่ำวโทษในเร่ืองกำรทุจริตและกำรบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัควำมเป็น
จริงท่ีกระท ำโดยอดีตผูบ้ริหำร และหำกกระบวนกำรยุติธรรมไดข้อ้สรุปในท่ีสุดในลกัษณะเดียวกนั
ตำมท่ีไดก้ล่ำวโทษไว ้งบกำรเงินในอดีตท่ีส้ินสุดในแต่ละปีจ ำตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดว้ยขอ้มูลท่ีกลุ่ม
บริษทัเคยแสดงวำ่เป็นเงินให้กูแ้ก่กลุ่มผูกู้ใ้นเกำะไซปรัสกบัผูกู้ใ้นสิงคโ์ปร์ และโอนกลบัรำยกำรท่ี              
เคยแสดงเป็นดอกเบ้ียรับ 

1) ส่วนของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก กลต. กล่ำวโทษจ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐเมริกำ – ไดป้รับปรุง   
งบกำรเงินในอดีตแลว้ 

- บริษทัฯไดป้รับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปี 2560 ยอ้นหลงั (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบ) โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรำยได ้แต่ถือเงินรับจำกดอกเบ้ียเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุนรวม:    
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ (1,823) 1,063 583 
ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (177) (234) - 
โอนกลบัส ำรองเผื่อขำดทุนบำงส่วนท่ีบนัทึก  
ไวใ้นปี 2560 (เน่ืองจำกยอดเงินใหกู้ย้มืลดลง
จำกกำรน ำดอกเบ้ียรับไปหกักบัเงินใหกู้ย้มื) 

 
 

393 

 
 

- 

 
 

- 

ก ำไร (ขำดทุน) ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ (1,607) 829 583 

หมำยเหตุ  เน่ืองจำกผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนปี 2558 มีเพียง 34 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ   
ถือวำ่ไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินปี 2558 บริษทัฯจึงไม่มีกำรแกไ้ข         
งบกำรเงินปี 2558 แต่ไดน้ ำผลกระทบดงักล่ำวมำรวมกบัผลกระทบของ         
ปี 2559 และแกไ้ขในงบกำรเงินปี 2559 
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- นอกจำกนั้นบริษทัฯไดแ้กไ้ขโดยจดัประเภทใหม่จำก “เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัส
และสิงคโปร์” เป็น “เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้ง
ส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงินปี 2560 อน่ึง 
บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบนเงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีของปี 2560 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม:    
เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท (ท่ีถูกก.ล.ต.
กล่ำวโทษ) และดอกเบ้ียคำ้งรับตำมท่ีเคย
รำยงำนไวโ้ดยรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืปกติ 

 
975 

 
2,053 

 
1,158 

หกั: ดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีเคยรวมในดอกเบ้ียคำ้ง
รับปกติ (35) (115) - 

  หกั: ผลสะสมของเงินรับจำกดอกเบ้ียท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื 

 
(349) 

 
(122) 

 
- 

 591 1,816 1,158 

ส ำรองเผื่อขำดทุนตำมท่ีปรับปรุงใหม่ (591) - - 
เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท (ท่ีถูกก.ล.ต.
กล่ำวโทษ) ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ - 1,816 1,158 

งบกำรเงินน้ีไดถู้กแกไ้ขเฉพำะในประเด็นท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ กล่ำวคือ ไดมี้กำรจดัประเภท
เงินใหกู้ย้มืท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษใหม่ และโอนกลบัรำยไดด้อกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีกำร
แกไ้ขประเด็นอ่ืนและไม่มีกำรขยำยกำรเปิดเผยเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินหรือเพิ่ม
กำรปรับปรุงจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
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2) ส่วนของเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มลูกหน้ีดงักล่ำวซ่ึงไม่ไดถู้ก ก.ล.ต. กล่ำวโทษจ ำนวน 44 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ - ไม่ไดแ้กไ้ขงบกำรเงินในอดีตยอ้นหลงั 

 บริษทัฯยงัคงบนัทึกส่วนของเงินใหกู้ย้มืน้ีรวมอยูใ่นเงินให้กูย้มืปกติในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และยงัคงรับรู้ดอกเบ้ียเป็นรำยไดต้ำมปกติในงบกำรเงินในอดีตและไม่มีกำรแกไ้ขงบกำรเงินใน
อดีตยอ้นหลงั เน่ืองจำกบริษทัฯไม่มีขอ้มูลยนืยนัวำ่เงินให้กูย้มืส่วนน้ีเป็นเงินใหกู้ย้มืลกัษณะ
เดียวกนักบัส่วนท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรือไม่ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุน
ส ำหรับยอดดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในปี 2560 อน่ึง บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบน           
เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีปี 2560 

 ถำ้ในอนำคตมีขอ้มูลยนืยนัไดว้ำ่เงินใหกู้ย้มืส่วนน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีถูก ก.ล.ต. 
กล่ำวโทษก็จะตอ้งมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตดว้ยเช่นเดียวกนั โดยจะมีผลกระทบดงัน้ี 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
งบก ำไรขำดทุนรวม:    
ดอกเบ้ียรับท่ียงัคงรับรู้ตำมปกติ 
   ซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงออกซ่ึงจะท ำใหก้ ำไรลดลง 

 
(200) 

 
(283) 

 
(139) 

โอนกลบัส ำรองเผื่อขำดทุนบำงส่วนท่ีบนัทึกไว้
ในปี 2560 (เน่ืองจำกยอดเงินใหกู้ย้มืลดลงจำก
กำรน ำดอกเบ้ียรับไปหกักบัเงินใหกู้ย้มื) ซ่ึงจะ
ท ำใหก้ ำไรเพิ่มข้ึน 593 - - 

สุทธิ 393 (283) (139) 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม:    
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับส่วนดงักล่ำวท่ี
รวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืปกติตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ 937 1,663 1,579 

หกั: ดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีรวมในดอกเบ้ียคำ้งรับปกติ (46) (165) (74) 
หกั: ผลสะสมของเงินรับจำกดอกเบ้ียท่ีถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื (535) (263) (67) 

 356 1,235 1,438 
ส ำรองเผื่อขำดทุนท่ีบนัทึกไวใ้นปี 2560 (356) - - 

สุทธิ - 1,235 1,438 
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2. การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)     
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม          
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั       
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้น
วรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำม
เป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอำจจะเกิดข้ึนจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
อยำ่งมีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัโดยสถำนกำรณ์ท่ีรอกำรสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
รวมทั้งขั้นตอนทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวเน่ือง และข้ึนอยูก่บัผลของกำรเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวโทษ
โดย ก.ล.ต. จึงท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของลูกหน้ี ดอกเบ้ียรับ และส ำรองเผื่อขำดทุน 
และไม่สำมำรถสรุปวำ่ควรมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุด     วนั
เดียวกนัของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  และ  เฉพำะของ             
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ขำ้พเจำ้ไดเ้ปล่ียนควำมเห็นต่องบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั          
(ท่ีแสดงไว ้ณ ท่ีน้ีเพื่อกำรเปรียบเทียบ) เป็นแบบมีเง่ือนไขในท ำนองเดียวกนักบัควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่อ 
งบกำรเงินปี 2560 
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3. ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและขอ้สังเกตส ำหรับเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ(รวมถึงเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท) – ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ 1,569 ลำ้นบำท 
(ก่อนส ำรองเผื่อผลขำดทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 22 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม      (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559: 3,522 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 43) 

 ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 13 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้ง
รับวำ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือใหสิ้นเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตแ์ต่บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรนอกธุรกิจ
หลกัโดยไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัสูงมำก - โดยแสดงอยูใ่น
รูปแบบของลูกหน้ีกลุ่มเกำะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้ใ้นขณะนั้นเป็นผูถื้อหุน้ใน
บริษทัฯดว้ยและไดน้ ำหลกัทรัพยส่์วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มื 
นอกจำกหุน้ของบริษทัฯแลว้ก็ไดมี้กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสังหำริมทรัพย์
ในเกำะไซปรัสและประเทศบรำซิล พนัธบตัรรัฐบำลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่ำงประเทศ 

 แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี     
โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญำ แต่มีลูกหน้ีบำงรำยท่ีเม่ือถึงก ำหนด
จ่ำยช ำระเงินตน้คืน บริษทัฯไดมี้กำรขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่ำนั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี    
โดยยอดเงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรแกไ้ขสัญญำขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีในปี 2559 มีจ ำนวนประมำณ 2,129 
ลำ้นบำท (59 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด  

 ในระหวำ่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มเกำะไซปรัสมีกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนก ำหนด คิดเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 845 ลำ้นบำท (25.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) และไดถ้อนหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัในส่วนท่ี
เป็นหุน้ของบริษทัฯทั้งหมดแต่ยงัคงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัส่วนอ่ืนไวต้ำมสัญญำ ส่วนผูกู้ก้ลุ่มประเทศ
สิงคโปร์มีกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืตำมก ำหนดคิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 557 ลำ้นบำท (16.7 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ) และไดมี้กำรถอนหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอนัไดแ้ก่หุ้นของบริษทัฯทั้งหมด และมี
กำรน ำหลกัทรัพยม์ำค ้ำประกนัเพิ่มเติม อนัไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (บริษทัฯไดแ้จง้วำ่
กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเป็นอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้กำรจดทะเบียนกบัหน่วยงำน
ประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผูกู้ท้ ั้ง 2 กลุ่มไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ี
เป็นหุน้ของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

 (โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมำยเหตุประกอบ        
งบกำรเงินขอ้ 13 และขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ในวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข) 
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3.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักำ - ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวน 2,023 ลำ้นบำท 
(มูลค่ำเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียจ ำนวน 2,605 ลำ้นบำท หกัส ำรองผลขำดทุน 582 ลำ้นบำท)                
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559: จ  ำนวน 2,545 ลำ้นบำท) 

 ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 19 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศศรีลงักำ บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำ
แห่งหน่ึงในจ ำนวนร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด ในรำคำซ้ือ 2,462 ลำ้นบำท โดยไดรั้บอนุมติัจำก     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในกำรประชุมวสิำมญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ย     
ซ้ือหุน้ดงักล่ำวบำงส่วน (จ ำนวนร้อยละ 22.27 ของหุน้ทั้งหมด) จำกบริษทัผูข้ำยท่ีมีกรรมกำรผูห้น่ึง
เป็นกรรมกำรของบริษทัฯดว้ย รำคำหุน้ดงักล่ำวไดถู้กตีรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำภำยนอกของ     
บริษทัยอ่ยวำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,900 - 2,500 ลำ้นบำท ในขณะท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดตี้รำคำ   
วำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,600 - 1,700 ลำ้นบำท โดยรำคำตลำดของหุน้ท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์      
ในประเทศศรีลงักำในช่วงระยะเวลำซ้ือปลำยปี 2559 มีมูลค่ำประมำณ 1,391 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดต้ั้งส ำรองผลขำดทุนส ำหรับเงินลงทุนน้ีจ ำนวน 582 ลำ้นบำท     
ไวใ้นงบกำรเงินรวมหลงัจำกซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวมำหน่ึงปี กรรมกำรท่ีอำ้งถึงท่ีเป็นทั้งกรรมกำร       
ในบริษทัผูข้ำยและเป็นกรรมกำรของบริษทัฯดว้ยไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัฯแลว้       
ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 โดยอำ้งวำ่มีผลประโยชน์ขดักนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 หุน้ดงักล่ำวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม                   
ดว้ยจ ำนวนเงิน 2,023 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 2,605 ลำ้นบำท หกัส ำรอง             
ผลขำดทุน 582 ลำ้นบำท) (31 ธนัวำคม 2559: 2,545 ลำ้นบำทและไม่มีส ำรองผลขำดทุน) ถำ้อิงจำก   
รำคำตลำดในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำในวนัส้ินปีปัจจุบนั มูลค่ำเงินลงทุนมีเพียงประมำณ 
874 ลำ้นบำท (ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 ลำ้นบำท) ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน (ถึงแม้
จะมีกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนแลว้ก็ตำม) และมูลค่ำตลำดในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำมีจ ำนวน
ผลต่ำงท่ีเป็นสำระส ำคญัและยงัคงตอ้งไดรั้บกำรประเมินในอนำคตวำ่จะตอ้งกำรส ำรองผลขำดทุน
เพิ่มเติมหรือไม่ 

(โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมำยเหตุประกอบ        
งบกำรเงินขอ้ 19) 
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3.3) เงินลงทุนใน PT Bank JTurst Indonesia Tbk (เงินลงทุนอ่ืน) - หมำยเหตุ 20 

 คณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2559 ใหบ้ริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ของ PT Bank 
JTurst Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจำกนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 บริษทัยอ่ยจึง
ไดท้  ำกำรซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่ำวจำก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ ำนวนหุ้น 
28.15 ลำ้นลำ้นหุน้ (หรือ 3.12% ของทุนเรียกช ำระของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 11.70 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 414 ลำ้นบำท) หุน้ส่วนท่ีเหลือประมำณ 97% ยงัคงถือ
โดยผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบั  
ผูท่ี้เป็นโจทกฟ้์องบริษทัฯในคดีควำมต่ำงๆ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นขอ้ 3.5) บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศอินโดนีเซียและด ำเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์  

 ณ วนัซ้ือ รำคำท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัดงักล่ำว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมำณ 3.65 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560         
อตัรำ P/BV ดงักล่ำวเพิ่มเป็น 3.95 เท่ำ ในขณะท่ี ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนำคำรพำณิชยใ์น    
ตลำดประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นประมำณ 1.60 เท่ำ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ พิจำรณำวำ่ไม่มี            
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนน้ีเน่ืองจำกปัจจยับวกหลำยๆอยำ่ง รวมถึงอตัรำกำรท ำก ำไรและโอกำสใน   
กำรท ำธุรกิจในอนำคต มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกวำ่มูลค่ำท่ีค  ำนวณจำก ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’        
ในจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัและผลต่ำงน้ีตอ้งไดรั้บกำรให้ควำมสนใจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 414 ลำ้นบำท มูลค่ำของเงิน
ลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรร่วมมือกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัดงักล่ำวและควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวในอนำคต 

3.4) เงินลงทุนใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) - หมำยเหตุ 18 

 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ี 2/2016 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ใหมี้กำรซ้ือหุน้ของ    
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ ำนวนหุ้น 1,387,680 หุน้ (หรือ 100% ของทุนเรียกช ำระ
ของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 8.01 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 280 ลำ้น
บำท) รำคำซ้ือดงักล่ำวไดถู้กประเมินและก ำหนดรำคำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ย ในขณะท่ี                   
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดตี้รำคำวำ่มีมูลค่ำประมำณ 173 - 179 ลำ้นบำท บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งข้ึน     
ในประเทศพม่ำ และด ำเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ยใหแ้ก่       
กลุ่มผูห้ญิงในพม่ำท่ีรวมสมำชิกได ้5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลใหก้บัเจำ้ของธุรกิจรำยยอ่ยและ      
ขนำดกลำง (SMEs) 
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 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ 
ณ วนัซ้ือกิจกำร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรระบุและวดัมูลค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  
บำงรำยกำร กระบวนกำรวดัมูลค่ำน้ีจะถูกด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จภำยในระยะเวลำสิบสองเดือนนบั
จำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร (ภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 654 ลำ้นบำท กำรเพิ่มข้ึน
ของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มในระหวำ่งปี 

3.5) เหตุกำรณ์ภำยหลงั – แหล่งเงินทุนใหญ่จำกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพและคดีควำม 

 สืบเน่ืองจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต.ในเดือนมกรำคม 2561 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยหลกัของ  
บริษทัฯ ซ่ึงมียอดคงคำ้ง 180 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำหรือประมำณ 6,000 ลำ้นบำท ไดส่้งจดหมำย
แจง้เลิกสัญญำหุน้กูแ้ปลงสภำพโดยอำ้งเหตุกำรเขำ้ใจผิด ขอยกเลิกสัญญำและไดเ้รียกเงินจ ำนวน
ดงักล่ำวคืนจำกบริษทัฯในทนัที รวมทั้งไดฟ้้องบริษทัฯในคดีแพง่ต่อศำลแพง่เพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ
จ่ำยคืนหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ประมำณ 6,000 ลำ้นบำท) และค่ำเสียหำยจำกบริษทัฯ (ประมำณ 2,000     
ลำ้นบำท) และไดย้ืน่ค  ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัฯต่อศำลลม้ละลำยกลำง ผูถื้อหุน้กูร้ำยดงักล่ำว   
ยงัไดแ้จง้ควำมร้องทุกขต่์อดีเอสไอเพื่อด ำเนินคดีต่อบริษทัฯ อีกทั้งไดย้ืน่ฟ้องคดีในประเทศสิงคโปร์
ต่อบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯไดย้นืยนัวำ่บริษทัฯไม่ไดท้  ำผดิเง่ือนไขสัญญำหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
และไม่ไดท้  ำผดิกฎหมำยใด ๆ ตำมท่ีถูกกล่ำวหำแต่อยำ่งใด 

 ผูล้งทุนรำยหลกัดงักล่ำวไดมี้กำรลงทุนในบริษทัฯอยำ่งมีสำระส ำคญัอยำ่งมำกจนอำจถือเป็นกิจกำร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จ ำนวนเงินท่ีลงทุนในบริษทัฯ
ในช่วงสองปีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนเงินมำกกวำ่ 7,000 ลำ้นบำท หรือ 210 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ              
(หุน้กูแ้ปลงสภำพบำงส่วนไดมี้กำรแปลงสภำพเป็นทุนแลว้) เงินทุนท่ีไดรั้บจำกผูล้งทุนรำยหลกัน้ี          
เกินกวำ่ร้อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดของ               
กลุ่มบริษทั 

4. ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สังเกตต่อคดีควำมต่ำงๆตำมท่ีกล่ำวใน 3.5 ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดด้ ำเนินกำรฟ้องร้อง
ต่อบริษทัฯ ซ่ึงอำจกระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัในอนำคต รวมทั้งฐำนะกำรเงิน         
กำรจดัประเภทหน้ีสิน ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะของกระแสเงินสด ในขณะน้ีมีขอ้สมมติฐำนวำ่               
คดีดงักล่ำวจะไม่กระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
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5. เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย                    
กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

นอกจำกเร่ืองท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 โดยกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือ 
แก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีรับรู้ในปี 2560 จ  ำนวน 2,227 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำร้อยละ 71        
ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือ     แก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัดงักล่ำวเกิดจำกกำรเขำ้ท ำสัญญำกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย                   
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้รำยยอ่ย และกำรบนัทึกรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั อำศยักำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น จึงท ำให้
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั
ดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำท่ีไม่ถูกตอ้งหรือรับรู้ในระยะเวลำท่ีไม่เหมำะสม 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรรับรู้
รำยไดด้อกเบ้ีย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งมำทดสอบกำรรับรู้รำยไดต้ำม
ระบบท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั เพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั และกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้เิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียและสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนั 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 กำรประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ตอ้งอำศยั
สมมติฐำนหลำยประกำร  ดงันั้น ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำสมมติฐำนดงักล่ำวส ำหรับ
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย 
รวมถึงพิจำรณำควำมเหมำะสมของช่วงเวลำท่ีควรรับรู้  

นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวมีนยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์       
ค ้ำประกนัเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั (คิดเป็นร้อยละ 48 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอำจท ำใหเ้กิด      
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไม่เพียงพอ ซ่ึงท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะแสดงมูลค่ำ   
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี                
สูงเกินไป 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรอนุมติั กำรบนัทึกรำยกำร กำรติดตำม
หน้ีของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 
และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ และไดป้ระเมินควำมเหมำะสม
ของขอ้มูลหลกั สมมติฐำนและวธีิกำรท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัโดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรค ำนวณส ำรองของกลุ่มบริษทัและประเมินควำมเหมำะสมของกำรค ำนวณ    
ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัช ำระหน้ี และร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดิ
นดัช ำระหน้ีต่อยอดหน้ี  
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• สอบทำนควำมน่ำเช่ือของขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหลกั  

• วเิครำะห์เปรียบเทียบสมมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทัใชก้บัขอ้มูลในอดีตและแหล่งขอ้มูลภำยนอก และพิจำรณำ
ควำมสม ่ำเสมอในกำรประยกุตใ์ชส้มมติฐำนดงักล่ำว 

• สอบทำนควำมถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบกำรเงิน 

การปันส่วนต้นทุนธุรกจิ (“PPA”) และมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศศรีลงักา 

กำรปันส่วนตน้ทุนธุรกิจ 

บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อหุน้สำมญัในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงเป็น
จ ำนวนเงิน 2,462 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุ้นสำมญัในบริษทัดงักล่ำว) ในส่วนของกำรจดัท ำ 
PPA รำคำซ้ือไดถู้กปันส่วนใหก้บัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยมคิดเป็นมูลค่ำ 1,322 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตำมท่ีเปิดเผย    
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือเงินลงทุนน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
โดยรวมและฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและ
หน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยม 

มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจ ำนวนสูงกวำ่รำคำตลำดของเงินลงทุนท่ี
อำ้งอิงจำกมูลค่ำตลำดของเงินลงทุนในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำ ผลต่ำงเม่ือเทียบระหวำ่งมูลค่ำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่ำตลำดในตลำดหลกัทรัพยอ์ำจถือวำ่เป็นขอ้บ่งช้ีขอ้หน่ึงของกำรดอ้ยค่ำ 
ดงันั้นผูบ้ริหำรจึงใชห้ลกัควำมระมดัระวงัและพิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ไวเ้ป็นจ ำนวน 582 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ีสำมของปี 2560 โดยถือพื้นฐำนจำกประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หลงัส ำรองเผื่อขำดทุน) มีจ ำนวน 
2,023 ลำ้นบำท ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยถือ
พื้นฐำนจำกกำรประเมินมูลค่ำจำกวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model) และพบวำ่มูลค่ำน้ีสูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชี  
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ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงใน
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ รวมถึงกำรก ำหนดตน้ทุนของส่วนของ    
ผูถื้อหุน้ อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิด           
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

วธีิกำรตรวจสอบ 

วธีิกำรตรวจสอบกำรปันส่วนตน้ทุนธุรกิจรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ระบุได ้   
ท่ีไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กำรประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติและวธีิกำรวดัมูล
ค่ำท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยในส ำนกังำนฯเพื่อในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีเป็นตวัก ำหนดอตัรำคิดลด วธีิกำรประเมินมูลค่ำ และควำมถูกตอ้งในกำร
ค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ช่วยประเมินวธีิกำรและควำมเหมำะสมของขอ้สมมติและวธีิกำรวดัมูลค่ำท่ีใชใ้น
กำรประเมินมูลค่ำ รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินรำคำอิสระ และ
พิจำรณำเหตุผลสนบัสนุนค่ำควำมนิยมท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไว ้ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รำยกำรซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วธีิกำรตรวจสอบมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมวธีิ          
กำรประเมินมูลค่ำจำกวธีิคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model) ท่ีจดัท ำโดยกลุ่มบริษทั และ              
ควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณดงักล่ำวกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมำจำกแหล่งภำยนอกรวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยในส ำนกังำนฯเพื่อในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีเป็นตวัก ำหนดตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และ
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสมโดยอำ้งอิงจำกเศรษฐกิจและสถิติของอุตสำหำกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ทดสอบหลกักำรและควำมถูกตอ้งของวธีิกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์
ของวธีิคิดลดกระแสเงินสดและวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีส ำคญั รวมถึงท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
กำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนซ่ึงจดัท ำโดยกลุ่มบริษทัและพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและแหล่งขอ้มูลภำยนอก ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัรำยกำรมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศพม่า 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดล้งทุน
ในบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM")  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
พม่ำ ธุรกิจของกิจกำรคือให้บริกำรสินเช่ือรำยยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรำยกำร
บญัชีเก่ียวกบักำรซ้ือธุรกิจในเบ้ืองตน้โดยใชป้ระมำณกำรมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดส ำหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำ จำกกำรวดัมูลค่ำตำมวธีิรำคำซ้ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะสรุปผลกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจ
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2561 และจ ำนวนเงินของรำยกำรท่ีบนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อำจตอ้งมีกำร
เปล่ียนแปลง ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
โดยรวม นอกจำกน้ี กำรตั้งขอ้สมมติต่ำงๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ในกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจเร่ิมแรกเป็นเร่ือง   
ท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรอนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของธุรกิจใหสิ้นเช่ือรำยยอ่ย ท ำใหเ้กิด
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงส่วนต่ำงใน
เบ้ืองตน้จำกกำรซ้ือธุรกิจ 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยธุรกิจ และสอบถำมฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือดงักล่ำวเพื่อประเมินวำ่รำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำม
ของกำรรวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ
หรือไม่ ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำรจ่ำยเงินประเมินวำ่
มูลค่ำดงักล่ำวสะทอ้นมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ
ธุรกิจ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดต้รวจสอบกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีบนัทึกรำยกำรเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ตลอดจนพิจำรณำควำมครบถว้นและถูกตอ้งในกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รำยกำรน้ีในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ค่าความนิยม  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ   
งบกำรเงินขอ้ 23 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั    
ท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรแสดงมูลค่ำค่ำควำมนิยมท่ีไม่
เหมำะสม  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลอง
ทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร
วำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบ
สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำ
โดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัโดยกำรเปรียบเทียบสมมติฐำนดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลของกลุ่มบริษทั    
สอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง และ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใช ้ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่    
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง
สมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของ              
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอ่ืน  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืนตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และ 20 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืนถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำร
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่        
ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำร
ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญั   
ท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน     
ท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและ
ภำยนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ี   
คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
เลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของบริษทัท่ีไปลงทุนและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบ   
กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำ
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 
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6. ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั                    
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียม
ใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ 
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ทรำบเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

7. ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุ
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั  
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8. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย    
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึง
เป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบั             
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ี           
ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิ             
กำรตรวจสอบให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือ
หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อกำรเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้   
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: ลงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2561 (ยกเวน้รำยงำนผูส้อบบญัชีขอ้ 1 และ 2 และกำรแกไ้ขงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 50 และหมำยเหตุขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ข ซ่ึงลงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561) 



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 3,079,901,420      2,551,224,122      119,941,164         468,721,663         
เงินลงทุนชั*วคราว 47,800,000           -                            -                            -                            
ลูกหนี.ตามสญัญาเช่าซื.อและขายผอ่นชาํระที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 7, 9 3,194,770,438      3,138,388,109      2,024,726,522      1,946,220,415      
ลูกหนี. สินเชื*อแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ.าประกนั
   ที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 10 269,593,365         226,271,990         -                            -                            
ลูกหนี. สินเชื*อรายยอ่ยที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 11 378,428,659         -                            -                            -                            
ลูกหนี. สินเชื*อเพื*อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชื*อร่วม
   ทางการเงินที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 12 14,078,316           11,951,634           -                            -                            
ลูกหนี. เงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พพิาทที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 13 -                            -                            -                            -                            
ลูกหนี. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี.ยคา้งรับที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 13 549,276                767,496,205         -                            -                            
สินคา้คงเหลือ 43,000                  -                            -                            -                            
สินทรัพยร์อการขาย 14 87,951,954           50,892,596           12,309,013           24,948,000           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั.นและดอกเบี.ยคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2.4, 7 -                            -                            165,550,082         5,198,254,460      
ลูกหนี. อื*น 7, 15 82,414,092           186,247,480         22,392,144           34,424,749           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื*น 7, 16 247,705,667         297,766,822         92,425,379           83,434,670           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,403,236,187      7,230,238,958      2,437,344,304      7,756,003,957      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํที*มีภาระคํ.าประกนั 17 11,646,907           333,596                336,907                333,596                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18 -                            -                            3,590,302,150      6,017,119,942      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 2,022,554,791      2,545,426,122      -                            -                            
เงินลงทุนระยะยาวอื*น 7, 20 670,995,560         476,350,477         -                            -                            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 7 -                            285,516,931         -                            -                            
ลูกหนี.ตามสญัญาเช่าซื.อและขายผอ่นชาํระที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 7, 9 3,358,398,496      3,128,901,969      2,094,609,840      1,797,536,368      
ลูกหนี. สินเชื*อแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ.าประกนั
   ที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 10 76,824,446           55,475,717           -                            -                            
ลูกหนี. สินเชื*อรายยอ่ยที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 11 39,527,013           -                            -                            -                            
ลูกหนี. สินเชื*อเพื*อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชื*อร่วม
   ทางการเงินที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 12 42,513,147           16,683,331           -                            -                            
ลูกหนี. เงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พพิาทที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 13 -                            1,815,814,365      -                            -                            
ลูกหนี. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี.ยคา้งรับที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 13 40,840,376           938,609,901         -                            -                            
ลูกหนี. เงินใหกู้ย้มืและดอกเบี.ยคา้งรับที*ถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หนึ*งปีจากบริษทัยอ่ย 2.4, 7 -                            -                            5,345,592,864      -                            
ที*ดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 135,519,554         130,671,707         71,486,640           75,364,836           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22 116,001,063         139,795,655         74,483,446           35,827,970           
ค่าความนิยม 23 338,657,911         122,156,894         -                            -                            
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 53,062,864           35,523,500           32,891,501           24,240,573           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื*น 24 72,212,552           107,375,686         35,127,485           70,241,640           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,978,754,680      9,798,635,851      11,244,830,833    8,020,664,925      

รวมสินทรัพย์ 14,381,990,867    17,028,874,809    13,682,175,137    15,776,668,882    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี1สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั.นจากสถาบนัการเงิน 25 65,239,485           556,260,296         -                            448,767,117         
เจา้หนี.การคา้ 4,922,610             11,562,067           1,489,300             3,943,700             
เงินรับฝาก 26 22,906,067           -                            -                            -                            
เงินกูย้มืระยะสั.นและดอกเบี.ยคา้งจ่ายแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 7 -                            4,396,402             -                            130,000,000         
เงินกูย้มืระยะยาวที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 28 102,764,240         585,743,038         -                            402,990,000         
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยที*ถึงกาํหนดชาํระในหนึ*งปี 7 -                            -                            40,000,000           53,300,000           
หุน้กูที้*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 29 -                            499,128,481         -                            499,128,481         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,637,211           87,086,134           14,923,399           16,426,790           
เจา้หนี.ค่าเบี.ยประกนั 9,163,017             11,599,382           4,794,369             7,551,801             
เจา้หนี. อื*น 7, 27 266,317,108         204,983,640         255,439,121         187,473,313         
หนี. สินตราสารอนุพนัธ์ 605,430                -                            -                            -                            
หนี. สินหมุนเวยีนอื*น 7 129,109,146         155,538,641         76,393,164           41,553,614           

รวมหนี1สินหมุนเวียน 676,664,314         2,116,298,081      393,039,353         1,791,134,816      

หนี1สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวที*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 28 19,490,689           212,389,957         -                            174,140,003         
หุน้กูที้*ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึ*งปี 29 1,469,590,222      1,453,089,742      1,469,590,222      1,453,089,742      
หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบที*เป็นหนี. สิน 7, 30 6,473,455,963      4,506,286,891      6,473,455,963      4,506,286,891      
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 7, 31 -                            465,798,450         -                            465,798,450         
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32 11,768,045           8,720,523             11,768,045           8,720,523             
หนี. สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 3,226,355             -                            -                            -                            
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซื.อ 2,179,973             2,179,973             2,063,646             2,063,646             

รวมหนี1สินไม่หมุนเวียน 7,979,711,247      6,648,465,536      7,956,877,876      6,610,099,255      

รวมหนี1สิน 8,656,375,561      8,764,763,617      8,349,917,229      8,401,234,071      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที# 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 33

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,845,090,080 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 922,545,040         922,545,040         922,545,040         922,545,040         

   ทุนที*ออกและชาํระแลว้

      หุน้สามญั  1,525,538,139 หุน้  มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
        (2559: หุน้สามญั 1,525,509,970 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 33 762,769,070         762,754,985         762,769,070         762,754,985         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 33 5,192,672,562      5,191,559,886      5,192,672,562      5,191,559,886      
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                            365,320                -                            365,320                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 36 92,254,504           92,254,504           92,254,504           92,254,504           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (144,389,652)        1,867,645,382      (774,896,231)        1,318,456,964      
องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถื้อหุน้ 30 (303,130,030)        257,236,059         59,458,003           10,043,152           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,600,176,454      8,171,816,136      5,332,257,908      7,375,434,811      

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 125,438,852         92,295,056           -                            -                            

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,725,615,306      8,264,111,192      5,332,257,908      7,375,434,811      

รวมหนี1สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,381,990,867    17,028,874,809    13,682,175,137    15,776,668,882    

-                        -                        -                        -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกผลเช่าซื.อ 2,061,190,640       1,946,515,887    1,226,675,955       1,193,975,823    

รายไดด้อกผลจากสินเชื*อแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ.าประกนั 164,648,819          116,926,280       -                             -                          

รายไดด้อกผลจากสินเชื*อรายยอ่ย 51,992,823            -                          -                             -                          

รายไดด้อกผลจากสินเชื*อแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ

   สินเชื*อร่วมทางการเงิน 56,275,122            3,175,152           -                             -                          

รายไดด้อกเบี.ยจากเงินใหกู้ย้ืม 201,710,870          251,080,720       -                             -                          

รายไดจ้ากการขาย 870,037                 -                          -                             -                          

รายไดอื้*น

   รายไดด้อกเบี.ยอื*น 39,746,681            25,032,980         402,266,794          324,902,541       

   รายไดค่้าบริการที*ปรึกษา 20,409,000            63,062,260         -                             -                          

   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                            -                          84,000,000            84,000,000         

   รายไดอื้*นที*เกี*ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเชื*อเช่าซื.อ 37 227,071,982          218,791,388       128,330,191          143,501,742       

   รายไดอื้*นที*เกี*ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเชื*อรายยอ่ย 38 4,612,651              -                          -                             -                          

   เงินปันผลรับ 7, 18.1 -                            -                          343,838,800          -                          

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี*ยน 120,571,256          44,348,024         46,055,299            36,396,869         

   อื*นๆ 29,262,170            19,432,191         23,645,577            21,696,141         

รวมรายได้ 2,978,362,051       2,688,364,882    2,254,812,616       1,804,473,116    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 39 1,144,950,964       887,375,789       583,583,223          506,846,134       

หนี. สูญและหนี.สงสยัจะสูญ 323,036,186          313,269,760       200,576,432          220,954,334       

ตน้ทุนขาย 757,129                 -                          -                             -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสยัจะสูญของ

   ลูกหนี. เงินใหกู้ย้ืมภายใตข้อ้พิพาท 49 603,175,635          -                          -                             -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสยัจะสูญของ

   ลูกหนี. เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบี.ยคา้งรับ 49 956,640,622          -                          -                             -                          

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 245,351,104          232,251,114       216,498,683          214,606,636       

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสยัจะสูญของลูกหนี. อื*น 49 208,883,696          -                          -                             -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสยัจะสูญของ

   สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 49 38,825,253            -                          -                             -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 49 -                            -                          2,426,817,791       -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 49 582,085,201          -                          -                             -                          

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ 49 55,937,439            -                          -                             -                          

รวมค่าใช้จ่าย 4,159,643,229       1,432,896,663    3,427,476,129       942,407,104       

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (1,181,281,178)     1,255,468,219    (1,172,663,513)      862,066,012       

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 171,950,702          48,354,695         -                             -                          

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (1,009,330,476)     1,303,822,914    (1,172,663,513)      862,066,012       

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (445,346,642)        (272,749,543)      (424,148,868)         (261,139,346)      

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ (1,454,677,118)     1,031,073,371    (1,596,812,381)      600,926,666       

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40 (152,373,345)        (202,032,098)      (81,452,965)           (118,999,618)      

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,607,050,463)     829,041,273       (1,678,265,346)      481,927,048       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ* งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (528,028,264)        (31,570,469)        -                             -                          

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 (83,880,582)          8,047,767           -                             -                          

รายการที*จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (611,908,846)        (23,522,702)        -                             -                          

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 602,305                 -                          -                             -                          

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32 -                            290,031              -                             290,031              

รายการที*จะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลงั 

   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 602,305                 290,031              -                             290,031              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื#นสําหรับปี (611,306,541)        (23,232,671)        -                             290,031              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,218,357,004)     805,808,602       (1,678,265,346)      482,217,079       

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนที*เป็นของบริษทัใหญ่ (1,603,210,849)     830,065,986 (1,678,265,346)      481,927,048

    ส่วนที*เป็นของส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,839,614)            (1,024,713)          

(1,607,050,463)     829,041,273       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนที*เป็นของบริษทัใหญ่ (2,206,728,125)     806,200,453 (1,678,265,346)      482,217,079

    ส่วนที*เป็นของส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (11,628,879)          (391,851)             

(2,218,357,004)     805,808,602

กําไรต่อหุ้น 41

กําไรต่อหุ้นขั1นพื1นฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (1.051)                   0.544                  (1.100)                    0.316                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ. าหนกั (หุน้) 1,525,535,438 1,525,422,898 1,525,535,438 1,525,422,898

กําไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (1.051)                   0.540                  (1.100)                    0.313                  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ. าหนกั (หุน้) 1,525,535,438 1,537,895,350 1,525,535,438 1,537,895,350

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ* งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ที*ยงัไมเ่กดิขึ.น

จากการเปลี*ยนแปลงมูลคา่ ส่วนเกนิทุนจากการตี ผลตา่งจากการแปลงคา่ หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุ้นที*ออก ส่วนเกนิ เงินรับล่วงหนา้ ยตุิธรรมของเงินลงทุนเผื*อขาย ราคาที*ดิน และอาคาร งบการเงินที*เป็น องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบอื*น ผูถ้ือหุ้น ที*ไมม่ีอาํนาจควบคุม ส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั คา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราตา่งประเทศ ที*เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2559 713,642,626       4,254,634,158      981,049,328       76,958,731         1,283,825,109        -                                                      -                                     271,348,471                  -                                 271,348,471              7,581,458,423               -                             7,581,458,423      

กาํไรสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           830,065,986           -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  830,065,986                  (1,024,713)            829,041,273          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           290,031                  1,793,550                                      -                                     (25,949,114)                  -                                 (24,155,564)               (23,865,533)                  632,862                (23,232,671)          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           830,356,017           1,793,550                                      -                                     (25,949,114)                  -                                 (24,155,564)               806,200,453                  (391,851)               805,808,602          

หุ้นสามญัที*ออกระหวา่งปีจากการใช้สิทธิ -                             

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 62,359                4,926,400             -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  4,988,759                      -                             4,988,759              

หุ้นสามญัที*ออกระหวา่งปีจากการโอน

   เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้น 49,050,000         931,999,328         (981,049,328)     -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  -                                     -                             -                             

เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้นจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                           -                             365,320              -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  365,320                         -                             365,320                 

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที*เป็นทุน -                           -                             -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     10,043,152                10,043,152                10,043,152                    -                             10,043,152            

เงินปันผลจ่าย 35 -                           -                             -                           -                           (231,239,971)          -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  (231,239,971)                -                             (231,239,971)        

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที*ไมม่ีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ*มขึ.นจากการจดัตั.งบริษทัยอ่ยใหม่ -                           -                             -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  -                                     92,686,907           92,686,907            

โอนกาํไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 36 -                           -                             -                           15,295,773         (15,295,773)            -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  -                                     -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 (ตามที#ปรับปรุงใหม่) 762,754,985       5,191,559,886      365,320              92,254,504         1,867,645,382        1,793,550                                      -                                     245,399,357                  10,043,152                257,236,059              8,171,816,136               92,295,056           8,264,111,192      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2560 (ตามที#เคยรายงาน) 762,754,985       5,191,559,886      365,320              92,254,504         2,101,423,374        1,793,550                                      -                                     248,420,803                  10,043,152                260,257,505              8,408,615,574               92,295,056           8,500,910,630      

การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 50 -                           -                             -                           -                           (233,777,992)          -                                                      -                                     (3,021,446)                     -                                 (3,021,446)                 (236,799,438)                -                             (236,799,438)        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2560 (ตามที#ปรับปรุงใหม่) 762,754,985       5,191,559,886      365,320              92,254,504         1,867,645,382        1,793,550                                      -                                     245,399,357                  10,043,152                257,236,059              8,171,816,136               92,295,056           8,264,111,192      

ขาดทุนสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           (1,603,210,849)      -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  (1,603,210,849)             (3,839,614)            (1,607,050,463)     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           602,305                  787,103                                         351,969                         (605,258,653)                -                                 (604,119,581)             (603,517,276)                (7,789,265)            (611,306,541)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ -                           -                             -                           -                           (1,602,608,544)      787,103                                         351,969                         (605,258,653)                -                                 (604,119,581)             (2,206,728,125)             (11,628,879)          (2,218,357,004)     

หุ้นสามญัที*ออกระหวา่งปีจากการใช้สิทธิ

   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33 9,518                  751,923                 -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  761,441                         -                             761,441                 

หุ้นสามญัที*ออกระหวา่งงวดจากการโอน

   เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้น 33 4,567                  360,753                 (365,320)             -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  -                                     -                             -                             

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที*ไมม่ีอาํนาจควบคุม

   ของบริษทัยอ่ยเพิ*มขึ.นจากการจดัตั.งบริษทัยอ่ยใหม่ -                           -                             -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  -                                     44,772,675           44,772,675            

เงินปันผลจ่าย 35 -                           -                             -                           -                           (415,087,849)          -                                                      -                                     -                                     -                                 -                                  (415,087,849)                -                             (415,087,849)        

ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที*เป็นทุน 30 -                           -                             -                           -                           -                               -                                                      -                                     -                                     49,414,851                49,414,851                49,414,851                    -                             49,414,851            

ผลกระทบจากยอดสะสมของอตัราแลกเปลี*ยน -                           -                             -                           -                           5,661,359               -                                                      -                                     (5,661,359)                     -                                 (5,661,359)                 -                                     -                             -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560 (ตามที#ปรับปรุงใหม่) 762,769,070       5,192,672,562      -                           92,254,504         (144,389,652)          2,580,653                                      351,969                         (365,520,655)                59,458,003                (303,130,030)             5,600,176,454               125,438,852         5,725,615,306      

-                           -                             -                           -                           -                               -                                  -                             -                             

-                           -                             -                           -                           -                               -                                  -                             -                             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

องคป์ระกอบอื*นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
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(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื*น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 

ทุนเรือนหุน้ที*ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที*เป็นทุน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2559 713,642,626      4,254,634,158   981,049,328      76,958,731          1,082,775,629       -                           7,109,060,472     

กาํไรสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           481,927,048          -                           481,927,048        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           290,031                 -                           290,031               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           482,217,079          -                           482,217,079        

หุน้สามญัที*ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 62,359               4,926,400          -                         -                           -                            -                           4,988,759            

หุน้สามญัที*ออกระหวา่งปีจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 49,050,000        931,999,328      (981,049,328)     -                           -                            -                           -                           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                        -                         365,320             -                           -                            -                           365,320               

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที*เป็นทุน -                        -                         -                         -                           -                            10,043,152          10,043,152          

เงินปันผลจ่าย 35 -                        -                         -                         -                           (231,239,971)        -                           (231,239,971)       

โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 36 -                        -                         -                         15,295,773          (15,295,773)          -                           -                           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2559 762,754,985      5,191,559,886   365,320             92,254,504          1,318,456,964       10,043,152          7,375,434,811     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 1 มกราคม 2560 762,754,985      5,191,559,886   365,320             92,254,504          1,318,456,964       10,043,152          7,375,434,811     

ขาดทุนสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           (1,678,265,346)     -                           (1,678,265,346)    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           -                            -                           -                           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                         -                           (1,678,265,346)     -                           (1,678,265,346)    

หุน้สามญัที*ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33 9,518                 751,923             -                         -                           -                            -                           761,441               

หุน้สามญัที*ออกระหวา่งปีจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 33 4,567                 360,753             (365,320)            -                           -                            -                           -                           

เงินปันผลจ่าย 35 -                        -                         -                         -                           (415,087,849)        -                           (415,087,849)       

ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที*เป็นทุน 30 -                        -                         -                         -                           -                            49,414,851          49,414,851          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที# 31 ธันวาคม 2560 762,769,070      5,192,672,562   -                         92,254,504          (774,896,231)        59,458,003          5,332,257,908     

-                        -                         -                         -                           -                            -                           -                           

-                        -                         -                         -                           -                            -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี#ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (1,454,677,118)   1,031,073,371    (1,596,812,381)   600,926,666         
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเสื*อมราคา 41,576,160         36,613,520         17,503,408         17,207,851           
   ค่าตดัจาํหน่าย 9,153,733           6,858,140           2,720,277           1,865,770             
   หนี. สูญและหนี.สงสัยจะสูญ 347,128,158       318,269,760       224,671,401       225,954,334         
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสัยจะสูญของ
      ลูกหนี. เงินใหกู้ยื้มภายใตข้อ้พิพาท 603,175,635       -                          -                          -                           
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสัยจะสูญของ
      ลูกหนี. เงินใหกู้ยื้มและดอกเบี.ยคา้งรับ 956,640,622       -                          -                          -                           
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 245,351,104       232,251,114       216,498,683       214,606,636         
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (3,901,469)          5,525,369           (6,743,427)          6,282,144             
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสัยจะสูญของลูกหนี. อื*น 208,883,696       -                          -                          -                           
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อหนี.สงสัยจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอื*น 38,825,253         -                          -                          -                           
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          2,426,817,791    -                           
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 582,085,201       -                          -                          -                           
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (47,651)               (324,522)             (88,501)               (171,865)              
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,224,052           -                          3,250,728           -                           
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื*อการดอ้ยค่าของสัญญาสิทธิพิเศษ 55,937,439         -                          -                          -                           
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*เกิดขึ.นจากการโอนเงินใหกู้ยื้ม
     เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          7,435,570             
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนที*ยงัไม่เกิดขึ.น (113,416,329)      (569,193)             (55,024,351)        8,361,684             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี*ยนจากการรับเงินใหกู้ยื้มและดอกเบี.ยคา้งรับ
     จากบริษทัยอ่ย -                          -                          12,456,827         -                           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 3,591,728           3,367,214           3,591,728           3,367,214             
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (171,950,702)      (48,354,695)        -                          -                           
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (343,768,075)      -                           
   รายไดด้อกเบี.ย (39,746,772)        (25,032,980)        (402,266,795)      (324,902,542)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบี.ย 422,822,812       257,221,109       404,713,092       247,569,384         
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูยื้ม 3,088,054           5,271,458           -                          3,312,987             
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 17,371,999         9,762,607           17,371,999         9,762,607             
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,063,777           494,369              2,063,777           494,369                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี*ยนแปลงในสินทรัพย์
   และหนี. สินดาํเนินงาน 1,760,179,382    1,832,426,641    926,956,181       1,022,072,809      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ*มขึ.น) ลดลง
   ลูกหนี.ตามสัญญาเช่าซื.อและขายผอ่นชาํระ (583,299,592)      (550,808,220)      (576,156,011)      (82,624,575)         
   ลูกหนี. สินเชื*อแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ.าประกนั (79,819,502)        (151,932,987)      -                          -                           
   ลูกหนี. สินเชื*อรายยอ่ย (373,279,502)      -                          -                          -                           
   ลูกหนี. สินเชื*อเพื*อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชื*อร่วม
      ทางการเงิน (29,629,862)        -                          -                          -                           
   ลูกหนี. เงินใหกู้ยื้มภายใตข้อ้พิพาท 1,225,066,154    (1,815,814,365)   -                          -                           
   ลูกหนี. เงินใหกู้ยื้มและดอกเบี.ยคา้งรับ 704,080,762       1,034,829,340    -                          -                           
   สินทรัพยร์อการขาย (278,508,776)      (256,083,712)      (197,116,270)      (230,927,733)       
   ลูกหนี. อื*น (89,815,071)        (62,940,921)        11,858,041         (3,640,308)           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น (43,729,466)        (222,924,862)      7,845,482           660,918                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น 11,231,982         (1,461,999)          10,957,380         (1,301,627)           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี. สินดาํเนินงานเพิ*มขึ.น (ลดลง)
   เจา้หนี.การคา้ (6,586,137)          (34,885,002)        (2,454,400)          (1,154,200)           
   เงินรับฝาก 13,311,343         -                          -                          -                           
   เจา้หนี. ค่าเบี.ยประกนั (2,436,366)          387,964              (2,757,432)          540,435                
   เจา้หนี. อื*น 54,402,577         114,617,138       (53,297,631)        102,411,182         
   หนี. สินหมุนเวียนอื*น (39,120,974)        (6,220,047)          2,001,965           (7,833,822)           
   หนี. สินตราสารอนุพนัธ์ 605,430              -                          -                          -                           
   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซื.อ -                          (934)                    -                          -                           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,242,652,382    (120,811,966)      127,837,305       798,203,079         
จ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (544,206)             (1,764,467)          (544,206)             (1,764,467)           
จ่ายดอกเบี.ย (404,185,817)      (248,077,911)      (286,032,556)      (239,881,972)       
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ที*จ่าย -                          617,065              -                          617,065                
จ่ายภาษีเงินได้ (122,777,344)      (117,058,740)      (37,426,892)        (58,747,965)         
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,715,145,015    (487,096,019)      (196,166,349)      498,425,740         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั*วคราวเพิ*มขึ.น (47,800,000)        -                          -                          -                           
เงินฝากประจาํที*มีภาระคํ.าประกนัเพิ*มขึ.น (11,313,312)        (4,239)                 (3,311)                 (4,239)                  
ลูกหนี.และเงินใหกู้ยื้มแก่พนกังานลดลง 47,215                147,546              47,215                147,546                
ซื.อเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (2,489,023,661)   -                          -                           
ซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (18,579,054)        -                          -                          -                           
ซื.อเงินลงทุนระยะยาวอื*น (192,718,140)      (414,501,750)      -                          -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหม่ -                          (261,982,123)      -                          -                           
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซื.อเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,578,608)          -                          -                          -                           
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซื.อเงินลงทุนระยะยาวอื*น (1,926,943)          -                          -                          -                           
ซื.ออุปกรณ์ (50,697,087)        (51,910,024)        (13,853,160)        (19,436,933)         
ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,842,014)        (48,203,758)        (29,445,821)        (22,138,415)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 306,884              420,283              296,449              190,654                
เงินสดจ่ายเพื*อใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (1,770,518,550)   (5,743,742,800)    
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          866,064,263       -                           
รับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะสั.น -                          18,780,000         -                          18,780,000           
เงินปันผลรับ 32,078,952         -                          343,768,075       -                           
ดอกเบี.ยรับ 34,012,769         28,255,380         579,938,574       2,425,389             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (316,009,338)      (3,218,022,346)   (23,706,266)        (5,763,778,798)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั.นจากสถาบนัการเงินเพิ*มขึ.น (ลดลง) (497,160,756)      209,570,398       (452,077,219)      102,077,218         
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะสั.นจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 344,501,000       -                          -                          130,000,000         
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะสั.นจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (347,837,840)      -                          (130,000,000)      -                           
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          120,000,000       80,000,000           
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (133,300,000)      (26,700,000)         
เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาว 889,582,240       1,765,633,240    730,000,000       1,655,000,000      
ชาํระคืนเงินกูยื้มระยะยาว (1,560,014,842)   (3,032,259,600)   (1,307,130,003)   (2,963,850,000)    
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูยื้มระยะยาว (1,034,020)          (2,742,209)          -                          -                           
เงินสดรับจากการออกหุน้กู้ -                          1,500,000,000    -                          1,500,000,000      
ชาํระคืนหุน้กู ้ (500,000,000)      -                          (500,000,000)      -                           
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ -                          (50,425,000)        -                          (50,425,000)         
เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,959,552,647    4,521,831,565    1,959,552,647    4,521,831,565      
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (1,626,900)          (5,995,891)          (1,626,900)          (5,995,891)           
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                          465,798,450       -                          465,798,450         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซื.อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 761,440              4,988,760           761,440              4,988,760             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                          365,320              -                          365,320                
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียที*ไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั.งบริษทัยอ่ยใหม่ 44,772,675         92,686,907         -                          -                           
จ่ายเงินปันผล (415,087,849)      (231,239,971)      (415,087,849)      (231,239,971)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (83,592,205)        5,238,211,969    (128,907,884)      5,181,850,451      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที*เป็นเงินตราต่างประเทศ (786,866,174)      (26,755,506)        -                          -                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ#มขึ 1น (ลดลง) สุทธิ 528,677,298       1,506,338,098    (348,780,499)      (83,502,607)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,551,224,122    1,044,886,024    468,721,663       552,224,270         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี (หมายเหตุ 8) 3,079,901,420    2,551,224,122    119,941,164       468,721,663         

-                          -                          -                          -                           
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ#มเติม
รายการที*มิใช่เงินสด
   ลูกหนี.จากการขายอุปกรณ์เป็นเงินเชื*อ 20,000                -                          20,000                -                           
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ -                          362,217              -                          -                           
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          668,978              -                          668,978                
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นลูกหนี. อื*น -                          -                          -                          615,000                
   เจา้หนี. ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ -                          729,780              -                          729,780                
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้สุทธิค่าซื.อเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 261,868,669       -                          -                          -                           
   โอนเงินใหกู้ยื้มระยะสั.นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          4,817,003,130      
   โอนเงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
      หุน้กูแ้ปลงสภาพ 465,798,450       -                          465,798,450       -                           
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นทุนที*ออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 365,320              981,049,328       365,320              981,049,328         
   ซื.อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          -                          15,180,659         -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ*งของงบการเงินนี.

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
การให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยและ
ธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ 
จ  ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

2. เหตุกำรณ์ส ำคัญในระหว่ำงปีปัจจุบัน  

2.1 กำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ GLH 
ท าการเข้า ซ้ื อ หุ้ นส ามัญของบ ริษัท  BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") จ านวน 
1,387,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายทั้ งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ
ประมาณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ินมูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 280 
ลา้นบาท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ธุรกิจของ
กิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

ธุรกรรมการซ้ือกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 
2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM 
ให้กับ GLH ดังนั้น GLH จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย BGMM ได้
ในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 
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งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และก าไรหรือ
ขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยบ์างรายการ        
ณ วนั ซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่ระหว่าง             
การประเมินราคาเพื่อใช้ในการจดัสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับ
หนงัสือประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหม่ให้เสร็จส้ินภายในไตรมาสแรก
ของปี 2561 

มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ BGMM ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 48 48 
ลูกหน้ีอ่ืน 1 1 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 1 
เงินรับฝาก (10) (10) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (1) (1) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (1) (1) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และหน้ีสินท่ีระบุได ้ 43 43 
 
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

 
100 

 

สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 43  
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 243  
ราคาซ้ือ 286  
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (5)  
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 281  

กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนเก่ียวกบัการซ้ือบริษทัยอ่ยจ านวน 2.7 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมาย
ภายนอกและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายใน                     
การตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน                     
งบก าไรขาดทุนรวม 
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน             
บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

2.2 กำรจัดตั้งบริษัท GL-AMMK Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง
บริษทั GL-AMMK Co., Ltd. (“GL-AMMK”) ซ่ึง GL-AMMK ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560  

GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
4,080 ลา้นจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการวางแผนและ
การคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ ให้บริการ
บริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการด าเนินงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร์และไดเ้ร่ิมด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

2.3 กำรยกเลกิหนังสือแนบท้ำยสัญญำกบับริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการของบริษทัฯรับทราบการอนุมติัของฝ่ายบริหารในการ
ยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาท่ีท ากับบริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. (“EHA”) เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีออก
ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าส าหรับเงินต้นตามสัญญาเท่ากับ 
34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7 การยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยดงักล่าว
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาให้มีอตัราลอยตวั และน ามาตรฐานการบญัชี เก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุน
สุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบติั ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบทา้ย
สัญญาดงักล่าวท่ีกระทบงบก าไรขาดทุนในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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2.4 กำรปันส่วนเงินให้กู้ ยืมใหม่และน ำมำตรฐำนกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงประเทศถือปฎบิัติ 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

- อนุมัติการปันส่วนเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนและจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกลุ่มบริษทัให้เหมาะสมก่อนน ามาตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฎิบติั         
การอนุมติัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 

- ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีเงินให้กู ้ยืมแก่ GLH จ านวน 97.6 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา
และจ านวน 3,158.9 ล้านบาท ฝ่ายบริหารอนุมติัให้มีการปันส่วนเงินให้กูย้ืมโดยแบ่งเงินให้กู ้ยืม
ระยะยาว จ านวน 97.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและจ านวน 2,240.1 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และปันส่วนเงินให้กูย้มืจ  านวน 918.8 ลา้นบาทเป็นเงินให้
กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีแผนการช าระหน้ีคืนเงินในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
บริษทัฯมีการแกไ้ขสัญญาเงินใหกู้ย้มืโดยเปล่ียนจากสกุลเงินบาทจ านวน 2,240.1 ลา้นบาทเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 65.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงในการแปลงมูลค่าเงินให้กูย้ืมดงักล่าว ไม่มีผลก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่า
ในงบก าไรขาดทุนจากการแกไ้ขสัญญา 

ผลจากการปันส่วนเงินใหกู้ย้มืใหม่ 

ผลจากการปันส่วนเงินให้กูย้ืมใหม่นั้น หากบริษทัฯได้รับเงินจากดอกเบ้ียคา้งรับและเงินให้กูย้ืม
แลว้ ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยบนัทึกตั้งแต่วนัเกิดรายการของเงินให้กูย้ืม
และดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีมีการปันส่วนใหม่นั้น จากท่ีเคยบนัทึกก าไร/ขาดทุนในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนรวมตั้งแต่เร่ิมตน้ จะถูกโอนเขา้งบก าไรขาดทุนรวมในวนัท่ีมีการช าระเงินของรายการ
ดงักล่าว ในขณะท่ีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนตั้งแต่วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่จนถึงวนัท่ีมีการช าระ
เงินยงัคงรับรู้จ านวนนั้นในงบก าไรขาดทุนรวม รายละเอียดผลกระทบบนยอดสะสมของผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - ก าไร (ขาดทุน)  

วนัท่ีช าระเงิน รายการรับช าระเงิน 

จ านวนเงิน               

ท่ีรับช าระ 

(เรียกช าระ) 

โอนจากก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

เขา้ก าไรขาดทุน (วนัแรกที่ท  า

รายการ - วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่) 

รับรู้ในก าไรขาดทุน                       

(วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่ 

- วนัท่ีรับช าระเงิน 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ี

รับรู้ในงบก าไร

ขาดทุนรวม 

ระหวา่งปี 2560 ดอกเบ้ียคา้งรับ 523.83 (7.53) (1.88) (9.41) 

ระหวา่งปี 2560 เงินให้กูย้มืระยะสั้น 869.47 38.36 (19.77) 18.59 



 

5 
 

- อนุมัติให้บริษัทฯน ามาตรฐานการบัญชี เก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบติั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนั
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของ       
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
สกุลเงินเดียวกัน หลักการบัญชีป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ีน ามาปฎิบัตินั้ น บริษัทฯมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี dollar-offset method 
เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนจนกวา่จะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 6,473.46 ลา้นบาทซ่ึงใชอ้ตัราปิด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีการบนัทึกก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 257.87 
ลา้นบาทในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ ในระหวา่งปีปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ี
ไม่มีประสิทธิผลส าหรับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 311.82 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใต้
บญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงินรวม 

3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

3.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2560 2559 ลกัษณะของธุรกิจ 
บริษทั Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ
การบริหารสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจดัการเงิน
ลงทุน 

บริษทั GL Finance Plc. (ถือหุน้โดย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd.) 
(“GLF”) 

ประเทศกมัพูชา 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค  ้าประกนั 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์     
ค  ้าประกนั 
(รถจกัรยานยนต,์ 
รถยนต)์ 

บริษทั GL Leasing (Lao) Ltd. (ถือ  
   หุน้โดย Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd.) (“GLL”) 

ประเทศลาว 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั PT. Group Lease Finance 
Indonesia (ถือหุน้โดย Group Lease 
Holdings Pte. Ltd.) (“GLFI”) 

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 65 ธุรกิจการจดัหาเงินลงทุน
ในทรัพยสิ์นหมุนเวยีน 
รวมถึงการลงทุนดา้น
การเงิน เงินทุน
หมุนเวียนและกิจกรรม
ทางการเงินครบวงจร 

บริษทั BG Microfinance Myanmar 
Co., Ltd. (ถือหุน้โดย Group Lease 
Holdings Pte. Ltd.) (“BGMM”) 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

100 - ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 

บริษทั GL-AMMK Co., Ltd. (ถือหุน้
โดย Group Lease Holdings Pte. 
Ltd.) (“GL-AMMK”) 

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

57 - ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
ใหบ้ริการบริหารงาน          
การจดัการดา้นเทคนิค 
และใหบ้ริการดา้น          
การด าเนินงาน 

   (เร่ิมด าเนินงานใน      
ไตรมาสแรกของปี 2560) 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3.3 บริษัทฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธี        
ราคาทุน 

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี            
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                      
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ         
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย             
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบ            
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลา
ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่วา่จะเก็บ
เงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยุดรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวด
เกินกวา่ 4 งวด 

ข) รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ าประกัน      
โดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแท้จริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 

ค) รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

 บริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายย่อย
ตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระ             
ค่างวดไม่วา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ 
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ง) รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการช าระเงินของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ใน
วนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค       
รายย่อยแสดงในงบก าไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหักส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็น
ส่วนต่างของจ านวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะได้รับจากผูบ้ริโภครายย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ 
โดยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือ                  
รายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

จ) รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 

 รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 

ฉ) ขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ช) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

 รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บจริง 

ซ) รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษา 

 รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษารับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ฌ) รายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืน 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ญ) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ฎ) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่ายแล้ว 
ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จากการให้เช่าซ้ือส าหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเช่าซ้ือ 

 รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง          
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ และลูกหนี้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ้ำประกัน 
และค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกผลเช่า
ซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ย
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระและลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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5.5 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้
และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะ
เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

5.6 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ส าหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน  
สัดส่วนการให้สินเช่ือของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย และสัดส่วนการให้สินเช่ือของบริษทัยอ่ยประมาณร้อยละ 5 หรือจ านวน
สินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและภาระผูกพนัตามรายละเอียดในสัญญาการให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย บริษทัยอ่ยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยในอตัราท่ีสูงกวา่
อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลงในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัยอ่ยท ากบัผูใ้หว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
ส าหรับการเขา้ท าสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัยอ่ยจะแสดงจ านวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภคราย
ยอ่ยในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดงวิธีสุทธิจากสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน) 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษัทย่อยตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผู ้บริโภครายย่อยตามผลขาดทุน 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงค้าง 
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยท่ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 720 วนันับจากวนัครบก าหนดช าระ               
ค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจ าหน่ายโดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รายไดจ้ากลูกหน้ีตดั
จ าหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บช าระเงิน 
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5.7 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี    
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตโดยเทียบกบัมูลค่าหลักทรัพยค์  ้ าประกนั ประกอบกบัประมาณจาก
จ านวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

5.8 สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธีิราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากวา่ 

5.9 สินทรัพย์รอกำรขำย 

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ และได้แสดงไว้ในราคาทุน                
(ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใด     
จะต ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

5.10 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกก าหนดเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็น
ทุน ณ วนัแรกท่ีมีการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยองค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินลงทุนในองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้ง
ท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วน
ต ่ากวา่มูลค่าองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ส่วนองค์ประกอบท่ีเป็นทุนจะรับรู้มูลค่าจากส่วนท่ีเกิน
กวา่มูลค่ายุติธรรมขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.11 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซ้ือและต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ ตน้ทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือ
เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  อาคาร  20 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า 5 และ 10 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 และ 10 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่าตดัจ าหน่ายดว้ยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะค านวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนปีตามระยะเวลา 
3 - 5 ปี 

บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
สัญญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10 ปี 

5.13 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้
ดงัน้ี 
 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือ

ขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะ

น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือ
น ามาขายได ้

 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานใน
ทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพฒันา   
หากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
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5.14 กำรรวมธุรกจิ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือ
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัยอ่ย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าท่ี
ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและไดรั้บบริการ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัร่วม เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ    
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัซ้ือ บริษทัฯวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

5.15 ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
สูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมิน     
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.16 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดั
มูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.18 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 

บริษทัฯจะน าการบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียงมาใชเ้ม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวสามารถ
ระบุความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกน ามาใช้เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศรวมถึงป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงิน
ลงทุนสุทธิในการป้องกันความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่า             
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบก าไรขาดทุนจนกระทัง่จ  าหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 

อย่างไรก็ตามถ้าไม่เข้าเง่ือนไขการบันทึกบญัชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงอีกต่อไป ก าไรหรือ
ขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 
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5.19 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินวา่มีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หากมี
ข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน แสดงวา่
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น     
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

5.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                 
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
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บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด        
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.21 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.22 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่
วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี       
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการ
บนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของการป้องกนั
ความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 5.18) 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน 
ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 

5.24 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู ้ซ้ือและผู ้ขาย                
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดับชั้ นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทาง
บญัชีท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีแต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียงของ
ลูกหน้ี ลักษณะของหลักประกัน และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลัก             
ความระมดัระวงัเป็นส าคญั 
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ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน                   
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยค านึงถึง               
การวเิคราะห์มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะขายได ้การใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย
ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในเงินลงทุนทั่วไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 16 56 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 401,008 322,409 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับาท) 
  นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

เงินปันผลรับ - - 343,839 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 91,487 93,613 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 10,435 7,591 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร - - 662 - ราคาตามสัญญา 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน      
ดอกเบ้ียรับ 6,299 - - - อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 6,602 - - - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 312,370 96,059 311,824 95,699 อตัราร้อยละ 5.00 - 10.00 

ต่อปี 
ขายสินทรัพยร์อการขาย  - 24,030 - - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - BGMM 80,123 - - - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF - 1,828,265 - - ราคาตามสัญญา 
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - JTrust Bank - 414,502 - - ราคาตามสัญญา 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิระหว่ำง GLH กบับริษัทย่อย    
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร)   
ดอกเบ้ียรับ 189,037 175,387 อตัราร้อยละ 7.50 - 10.00 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 6.50 -       
10.00 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น 24,535 14,427 ราคาตามสัญญา 
เงินปันผลรับ 22,088 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 403,915 323,340 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,611 1,679 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

11,141 4,727 ราคาตามสัญญาจา้งพนกังาน 

สัญญา Referral Business 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 GLF ไดท้  าสัญญา Referral Business กบั GLH เพื่อแนะน าลูกคา้ใหก้บั GLH 
ผา่นทางการด าเนินธุรกิจในกมัพูชา หาก GLH ท าสัญญาเงินกูย้ืมกบักลุ่มบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจของ GLF ในประเทศกัมพูชา ทาง GLH จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ GLF ในอตัราร้อยละ 1 ของ
ดอกเบ้ียรับจากเงินกูย้มืดงักล่าวท่ี GLH ไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีไดรั้บการแนะน าจาก GLF 
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ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL-AMMK Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 
 

กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
JTrust Asia Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้ของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมการร่วมกนักบั GLF 

 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั GLFI 
JTrust Co.,Ltd. บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุน้ร่วมกบั GLFI 
Commercial Credit and Finance PLC. บริษทัร่วม 
Creation Investment Sri Lanka LLC. กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 
Wedge Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมการร่วมกนักบั GL-AMMK 
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ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ (หมำยเหตุ 9)  
บริษทัย่อย  
GL Finance Plc. - - - 646 
รวม - - - 646 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 165,550 5,198,254 
รวม - - 165,550 5,198,254 
ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 15)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,706 14,919 
GL Finance Plc. - - - 1,536 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  - - 7,879 8,762 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 298 - 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 71 - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 8,044 11,875 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 4,784 - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd - 1,341 - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,361 218 - - 
APF Trading Plc. 182,506 24,328 - - 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. - 2,270 - - 
Century Finance Company Limited 12,586 - - - 
รวม 211,872 44,828 12,954 25,217 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 49) (198,169) - - - 
สุทธิ 13,703 44,828 12,954 25,217 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หมำยเหตุ 16)     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 126,063 175,457 - - 
รวม 126,063 175,457 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (หมายเหตุ 49) (38,025) - - - 
สุทธิ 88,038 175,457 - - 

  



 

26 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,345,593 - 
รวม - - 5,345,593 - 
เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 20)  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
Century Finance Company Limited 192,718 - - - 
รวม 192,718 - - - 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือเงนิลงทุนในบริษัทย่อย    
บริษทัร่วม     
Commercial Credit and Finance PLC. - 80,123 - - 
รวม - 80,123 - - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - - 130,000 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย - 248 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. - 4,148 - - 
รวม - 4,396 - 130,000 
เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - 40,000 53,300 
รวม - - 40,000 53,300 
เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 27)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 107,906 49,826 
GL Finance Plc. - - 156 2,124 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 567 - 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 255 - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 111,526 95,699 111,526 95,699 
Creation Investment Sri Lanka LLC. 8,170 - 8,170 - 
Engine Holding Asia Pte. Ltd. 461 - 461 - 
รวม 120,157 95,699 229,041 147,649 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - - 236 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - - 1,255 
บริษทัร่วม     
Comercial Credit and Finance Plc. - 6,643 - - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
กรรมการของบริษทัยอ่ย - 129 - - 
Showa Holdings Co., Ltd. 1,158 - - - 
Century Finance Company Limited 926 - - - 
รวม 2,084 6,772 - 1,491 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - ก่อนต้นทุนทำงตรง (หมำยเหตุ 30)   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 5,885,348 4,521,832 5,885,348 4,521,832 
Creation Investment Sri Lanka LLC. 654,423 - 654,423 - 
รวม 6,539,771 4,521,832 6,539,771 4,521,832 
เงนิรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. - 179,153 - 179,153 
Creation Investment Sri Lanka LLC. - 286,645 - 286,645 
รวม - 465,798 - 465,798 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 GLF ได้เขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวางเงินมดัจ าส าหรับ
ราคาประมาณของสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าซ้ือในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินมดัจ าสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าตามท่ีแสดงอยูภ่ายใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีน
อ่ืนก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมคิดเป็นจ านวนเงิน 3.9 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา        
(2559: 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการตรวจสอบอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯท่านหน่ึงโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ
ก ากบัดูแล ซ่ึงปรากฏตามข่าวของก.ล.ต.ฉบบัท่ี 95/2560 และ 97/2560 นั้นด้วยเหตุท่ีเร่ืองดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และความเช่ือมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในการน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ บริษทัฯสมควรตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาก
ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีขาดคุณสมบติั เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนความ
บริสุทธ์ิใจต่อนกัลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะของบริษทัฯ  
โดยรายละเอียดของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 7,838 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 492 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,259 - - - 
APF Trading Plc. 183,362 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,157) - - - 
รวม 198,169 - - - 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ – สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,025 - - - 
รวม 38,025 - - - 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่วา่หน้ีจ านวนดงักล่าวจะไดรั้บช าระคืนครบถว้นในอนาคต
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงักล่าวในจ านวนท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการรับช าระเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อยในระหว่างปีปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ขาดทุน ณ วนัที่  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา 31 ธนัวาคม 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2560 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย    

บริษัทย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,198,254 2,111,377 (1,457,196) (341,292) 5,511,143 

รวม 5,198,254 2,111,377 (1,457,196) (341,292) 5,511,143 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างปี
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี แปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง งบการเงิน 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   

กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
กรรมการของบริษทัยอ่ย 248 - (226) (22) - 
A.P.F. Group Co.,Ltd. - 350,468 (350,468) - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,148 260 (4,028) (380) - 

รวม 4,396 350,728 (354,722) (402) - 

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 - 10.00 ต่อปี      
(2559: อตัราร้อยละ 10.00 ต่อปี) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  
บริษัทย่อย     

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 130,000 5,129 (135,129) - 
รวม 130,000 5,129 (135,129) - 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหวา่งปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  

บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 53,300 125,306 (138,606) 40,000 
รวม 53,300 125,306 (138,606) 40,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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หนังสือแนบท้ำยสัญญำและหนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับหุ้นกู้แปลงสภำพ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไว้ใน       
หมายเหตุ 30 โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงัน้ี 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ท าหนังสือแนบท้ายสัญญากับบริษทั Engine Holding Asia Pte. Ltd. 
(“EHA”) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 130 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท่ีออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าส าหรับเงินตน้
ตามสัญญาเท่ากบั 34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และก าหนดอตัราขายท่ีประกาศโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยทุกๆส้ินเดือนส าหรับดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีส่วนต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนตามหนงัสือแนบทา้ยสัญญาและอตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษทัฯท าการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลง
สภาพ การจ่ายคืนเงินตน้ และการจ่ายดอกเบ้ียให้กบั JTrust Asia Pte. Ltd. ทาง EHA จะเป็นผูรั้บหรือ
ชดเชยส่วนต่างดงักล่าว 

นอกจากน้ี EHAได้เขา้ท าหนังสือค ้ าประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั Wedge Holdings Co., Ltd. ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษทัฯ หาก EHA ไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ Wedge Holdings Co., Ltd. จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบชดเชยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนแทน EHA 

หนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ และหนังสือค ้ าประกันดังกล่าวระบุว่าจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใดๆจากคู่สัญญา 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้
รับทราบการอนุมัติการยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาท่ีท ากับ EHA ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วนัท่ี          
19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ให้มีอตัราลอยตวัและน ามาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบัติ ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาน้ี            
ท่ีกระทบต่องบก าไรขาดทุนในปีปัจจุบนั 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 34,364 691 34 2,438 38,068 1,111 - - 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 53 - - - 210 - - - 

รวม 34,417 691 34 2,438 38,278 1,111 - - 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 27,546 188 17 - 34,392 194 - - 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 53 - - - 210 - - - 

รวม 27,599 188 17 - 34,602 194 - - 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 10,159 3,126 189 184 
เงินฝากธนาคาร 3,069,742 2,548,098 119,752 468,538 

รวม 3,079,901 2,551,224 119,941 468,722 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 8.50 ต่อปี และ ร้อยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี ตามล าดับ (เฉพาะบริษทัฯ:          
ร้อยละ 0.15 - 1.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.85 - 1.00 ต่อปี ตามล าดบั) 
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9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กต ิ       
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 4,546,541 4,438,329 4,362,673 4,184,557 8,909,214 8,622,886 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 175,167 180,300 - - 175,167 180,300 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,533,263) (1,466,642) (991,653) (1,041,265) (2,524,916) (2,507,907) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,188,445 3,151,987 3,371,020 3,143,292 6,559,465 6,295,279 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 184,865 187,958 142,508 110,236 327,373 298,194 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 21,283 18,590 - - 21,283 18,590 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (68,903) (60,143) (35,139) (27,433) (104,042) (87,576) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 137,245 146,405 107,369 82,803 244,614 229,208 
รวมลูกหนี ้ 3,325,690 3,298,392 3,478,389 3,226,095 6,804,079 6,524,487 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (130,920) (160,004) (119,990) (97,193) (250,910) (257,197) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 3,194,770 3,138,388 3,358,399 3,128,902 6,553,169 6,267,290 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กต ิ       
 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 2,989,471 2,805,568 2,662,895 2,289,212 5,652,366 5,094,780 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 102,760 97,651 - - 102,760 97,651 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,083,539) (978,388) (578,021) (500,824) (1,661,560) (1,479,212) 

 รวมลูกหนีป้กต ิ 2,008,692 1,924,831 2,084,874 1,788,388 4,093,566 3,713,219 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 166,651 173,905 133,331 109,083 299,982 282,988 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 18,923 17,328 - - 18,923 17,328 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (60,130) (57,498) (33,263) (27,216) (93,393) (84,714) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 125,444 133,735 100,068 81,867 225,512 215,602 
รวมลูกหนี ้ 2,134,136 2,058,566  2,184,942 1,870,255  4,319,078 3,928,821 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (109,409) (112,346) (90,332) (72,719) (199,741) (185,065) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 2,024,727 1,946,220 2,094,610 1,797,536 4,119,337 3,743,756 
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9.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ (สุทธิจากดอกผล    
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,844,662 5,601,386 42,226 40,539 5,802,436 5,560,847 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 399,996 364,616 26,478 24,453 373,518 340,163 
 2 - 3 เดือน 245,469 268,833 40,244 46,049 205,225 222,784 
 4 - 6 เดือน 135,649 128,480 43,504 44,165 92,145 84,315 
 7 - 9 เดือน 95,332 94,918 45,056 50,605 50,276 44,313 
 10 - 12 เดือน 80,930 63,810 51,630 48,944 29,300 14,866 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,041 2,444 1,772 2,442 269 2 

รวม 6,804,079 6,524,487 250,910 257,197 6,553,169 6,267,290 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,740,926 3,352,810 36,880 33,049 3,704,046 3,319,761 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 229,125 228,878 22,697 22,698 206,428 206,180 
 2 - 3 เดือน 158,799 176,054 31,494 34,973 127,305 141,081 
 4 - 6 เดือน 79,893 76,372 31,722 30,348 48,171 46,024 
 7 - 9 เดือน 56,249 59,836 33,561 35,723 22,688 24,113 
 10 - 12 เดือน 52,562 32,569 41,865 25,974 10,697 6,595 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,524 2,302 1,522 2,300 2 2 

รวม 4,319,078 3,928,821 199,741 185,065 4,119,337 3,743,756 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,927,856 3,325,690 4,825,177 3,298,392 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 4,505,181 3,478,389 4,294,793 3,226,095 

รวม 9,433,037 6,804,079 9,119,970 6,524,487 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,628,958)  (2,595,483)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,804,079  6,524,487  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,277,805 2,134,136 3,094,452 2,058,566 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,796,226 2,184,942 2,398,295 1,870,255 

รวม 6,074,031 4,319,078 5,492,747 3,928,821 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,754,953)  (1,563,926)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,319,078  3,928,821  

9.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดย                 
ความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ก าหนดแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้หท้างเลือก
ไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมใหเ้ปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัฯมี
นโยบายในการหยุดรับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีค้างช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด           
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือ
และท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 241 
ลา้นบาท และ 214 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 214 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้
รายได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ  6 ล้านบาท 
และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

9.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง 5 ปี 
และค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 

9.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 69 ลา้นบาท และ 1,360 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มีและ 1,329 ลา้นบาท ตามล าดบั) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 และ 28 

10. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ำ้ประกัน 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี  
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กต ิ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 364,349 307,497 101,160 71,609 465,509 379,106 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,794 11,562 - - 14,794 11,562 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (105,427) (89,089) (22,753) (14,994) (128,180) (104,083) 

รวมลูกหนีป้กต ิ 273,716 229,970 78,407 56,615 352,123 286,585 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 15,203 9,879 1,493 656 16,696 10,535 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,926 1,264 - - 1,926 1,264 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (4,381) (2,833) (294) (98) (4,675) (2,931) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 12,748 8,310 1,199 558 13,947 8,868 

รวมลูกหนี ้ 286,464 238,280 79,606 57,173 366,070 295,453 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (16,871) (12,008) (2,782) (1,697) (19,653) (13,705) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั - สุทธิ 269,593 226,272 76,824 55,476 346,417 281,748 
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10.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกนั (สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลาคา้งช าระ ค ้าประกนั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั     

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 282,920 239,307 2,736 2,369 280,184 236,938 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 42,676 27,242 4,111 2,646 38,565 24,596 
 2 - 3 เดือน 25,388 20,036 4,919 4,007 20,469 16,029 
 4 - 6 เดือน 7,485 4,970 2,799 1,988 4,686 2,982 
 7 - 9 เดือน 3,951 2,115 2,254 1,269 1,697 846 
 10 - 12 เดือน 3,549 1,783 2,733 1,426 816 357 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 101 - 101 - - - 

รวม 366,070 295,453 19,653 13,705 346,417 281,748 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ าประกนัและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า  เงินลงทุนขั้นต ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 396,272 286,464 330,202 238,280 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 102,653 79,606 72,265 57,173 

รวม 498,925 366,070 402,467 295,453 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (132,855)  (107,014)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 366,070  295,453  
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10.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้  าหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยดุรับรู้รายได้
ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้หท้างเลือกไวโ้ดย
หากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัติน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช้ ทั้ งน้ี บริษัทฯมี
นโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ีคา้งช าระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกันและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแต่
บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงรับรู้รายได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท  และ 10 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้
รายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท 
และ 0.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  

10.5 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกนัของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

10.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดย
มีสินทรัพยค์  ้าประกนั (หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 49 ลา้นบาทและ 52 ลา้นบาท เพื่อ
ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 

11. ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี  

 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กต ิ       

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 441,420 - 61,053 - 502,473 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,055 - - - 3,055 - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (62,386) - (21,452) - (83,838) - 

รวมลูกหนี ้ 382,089 - 39,601 - 421,690 - 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (3,660) - (74) - (3,734) - 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 378,429 - 39,527 - 417,956 - 
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11.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 407,752 - 3,679 - 404,073 - 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 12,897 - 45 - 12,852 - 
 2 - 3 เดือน 869 - 10 - 859 - 
 4 - 6 เดือน 172 - - - 172 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 421,690 - 3,734 - 417,956 - 

11.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายย่อยและมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ตามสญัญา จ านวนเงินขั้นต ่า ตามสญัญา จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 444,475 382,089 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 61,053 39,601 - - 

รวม 505,528 421,690 - - 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (83,838)  -  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 421,690  -  

11.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนด
ช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
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12. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

12.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ       
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
239,762 

 
45,933 

 
347,520 

 
86,706 

 
587,282 

 
132,639 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 15,632 3,869 - - 15,632 3,869 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (92,249) (15,696) (83,146) (29,038) (175,395) (44,734) 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (148,999) (22,154) (222,039) (40,985) (371,038) (63,139) 
รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 14,146 11,952  42,335 16,683  56,481 28,635  
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (1,336)           -  (97)   -  (1,433)      -  
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
12,810 

 
11,952 

 
42,238 

 
16,683 

 
55,048 

 
28,635 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย       
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
6,407 

 
- 

 
3,792 

 
- 

 
10,199 

 
- 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,444) - (1,275) - (2,719) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (3,689) - (2,008) - (5,697) - 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 1,274 -  509 -  1,783 -  
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (6)           -  (234)   -  (240)      -  
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
1,268 

 
- 

 
275 

 
- 

 
1,543 

 
- 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร 
   จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
14,078 

            
11,952  

 
42,513 

            
16,683  

 
56,591 

    
     28,635  
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12.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ี
คา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ 
 ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้  ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้
 การจดัการสินเช่ือร่วม        การจดัการสินเช่ือร่วม       

ระยะเวลาคา้งช าระ ทางการเงิน ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ทางการเงิน - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 51,879 28,635 1,308 - 50,571 28,635 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 3,169 - 48 - 3,121 - 
 2 - 3 เดือน 1,255 - 40 - 1,215 - 
 4 - 6 เดือน 178 - 37 - 141 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 56,481 28,635 1,433 - 55,048 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย    
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,431 - 44 - 1,387 - 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 312 - 156 - 156 - 
 2 - 3 เดือน 40 - 40 - - - 
 4 - 6 เดือน - - - - - - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 1,783 - 240 - 1,543 - 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อย
ภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ 

 
58,264 

 
28,635 

 
1,673 

 
- 

 
56,591 

 
28,635 
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12.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคราย
ยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า  เงินลงทุนขั้นต ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  
 ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภายใตก้ารจดัการ จ านวนเงินขั้นต ่า ภายใตก้ารจดัการ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 255,394 163,145 49,802 34,106 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 347,520 264,374 86,706 57,668 

รวม 602,914 427,519 136,508 91,774 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (175,395) - (44,734) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(371,038) 

 
(371,038) (63,139) 

 
(63,139) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 56,481 56,481 28,635 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 6,407 4,963 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 3,792 2,517 - - 

รวม 10,199 7,480 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (2,719) - - - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(5,697) 

 
(5,697) - 

 
- 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 1,783 1,783 - - 

รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำที่
ต้องจ่ำย 

 
58,264 

 
58,264 

 
28,635 

 
28,635 

12.4 สัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลา
การกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้

12.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 153,322 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย และ 23,559 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพื่อค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน (หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 2,354 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย เพื่อค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

12.6 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจ านวน 100,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย                
ในระหวา่งปี 2560 บริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือ
ไม่หมุนเวียนทั้งหมด 200,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ดงักล่าวเพื่อใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครายยอ่ยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 
ยานพาหนะ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามีระยะเวลา 72 เดือน
นบัจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงเพื่อต่ออายุสัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา
สินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าวค ้ าประกนัโดยสินทรัพย์
ของผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิได้
เบิกใชจ้  านวน 137,235 ลา้นอินโดรูปี และ 76,790 ลา้นอินโดรูปี ตามล าดบั 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบัการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่ GLFI เป็นการ
ชั่วคราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบต่อ
ลูกหน้ีสินเช่ือรายเดิม ซ่ึงสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบงัคบัใช้ และจะกลบัมา
เร่ิมด าเนินงานตามปกติไดเ้ม่ือการด าเนินการทางกฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง 

13. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทย่อยน้ีได้ให้บริษัทอ่ืนในเกาะ
ไซปรัสและประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

2560 (ปรับปรุงใหม่) 2559 (ปรับปรุงใหม่) 
พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า         
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า     
พนับาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243 302,063 37,475 1,342,762 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106 1,179,972 54,914 1,967,613 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,166 38,105 1,247 44,696 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื  46,515 1,520,140 93,636 3,355,071 
ดอกเบ้ียคา้งรับ   48,929  166,849 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ  1,569,069  3,521,920 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม    
   และดอกเบ้ียคา้งรับ  (1,527,680)  - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   (549)  (767,496) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 40,840  2,754,424 



 

44 
 

 (หน่วย: พนับาท)  

 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี  
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท 590,748 1,815,814 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท (590,748) - 

หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - - 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 1,815,814 

   
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 978,320 1,706,106 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ (936,931) - 
หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (549) (767,496) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 40,840 938,610 

เงินให้กู ้ยืมของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัอนัประกอบด้วย อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะ
ไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของ
บริษทัฯซ่ึงถือโดยผูกู้ ้ ในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัอนั
ไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯออกบางส่วน และไดน้ าหลกัทรัพยม์าค ้าประกนัเพิ่มอนัไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยใ์น
ญ่ีปุ่น (การวางหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นได้มีการจดทะเบียนกับ
หน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ในไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัย่อยได้รับช าระคืนเงินให้กูย้ืม
ตามก าหนดและได้รับช าระคืนเงินให้กู ้ยืมก่อนก าหนดบางส่วน โดยผูกู้ ้ได้มีการปลดหลักทรัพย ์                 
ค  ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ  านวน ท าให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินให้กูย้มืท่ี
เหลืออยูไ่ม่มีการค ้าประกนัดว้ยหุน้ของบริษทัฯอีกต่อไป 

มูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าร้อยละ 112 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมของ   
ผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส และมีมูลค่าร้อยละ 244 ของจ านวนเงินให้กู ้ยืมแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ (รวมถึงหุ้นของ
บริษทัฯ ซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ยราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปี) มูลค่าหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าร้อยละ 124 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ 
(จากการประเมินราคาในระหวา่งปี 2560 และไดรั้บการยืนยนัเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) และมีมูลค่า
ร้อยละ 292 ของจ านวนเงินให้กู ้ยืมแก่ผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส (จากการประเมินราคา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559) ไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่ของหลกัทรัพยค์  ้าประกนัของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 
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ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีก าหนดช าระคืนเงินตน้แตกต่างกันตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
ก าหนดการจ่ายช าระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงก าหนดจ่ายช าระ
เงินตน้คืน แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการช าระหน้ีให้ลูกหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงิน
ให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการช าระหน้ีในปี 2559 มีจ  านวน 59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือประมาณ 2,129 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการช าระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงิน
ให้กู ้ยืมทั้ งหมด ในระหว่างปี 2560 ผูกู้ ้กลุ่มไซปรัสได้จ่ายช าระคืนเงินให้กู ้ยืมก่อนก าหนดคิดเป็น
จ านวนเงิน 25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 845 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหวา่งปีปัจจุบนัจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจ  านวน 11 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
377 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัไดห้ยุดรับรู้ดอกเบ้ียคงคา้งตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 และไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจ  านวนส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของผูกู้ ้ในกลุ่มสิงคโปร
และผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส นอกจากน้ีบริษทัยงัได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในจ านวนเดียวกนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 และสิงหาคม 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดจ่้ายช าระคืนเงินให้กูย้มืตามก าหนดคิด
เป็นจ านวนเงิน 16.7 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 557 ล้านบาท การจ่ายช าระคืนเงินให้
กู ้ยืมดงักล่าวผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้ปลดหลักทรัพย์ค  ้ าประกันอนัได้แก่หุ้นของบริษทัฯท่ีเหลืออยู่ทั้ ง
จ  านวน  

บริษทัฯเห็นวา่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอย่างมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ไดมี้ความ
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีแลว้และ
พิจารณาวา่เช่ือถือได ้

ข้อก าหนดและเง่ือนไขในการให้กู ้ยืมเงิน การจดัการ การควบคุมดูแล รวมทั้ งกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลงัของเงินให้กูย้ืม ไดอ้าศยัความเช่ียวชาญและความสัมพนัธ์กบัผูกู้ข้อง
กรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของผูกู้ย้ืมแต่ละราย
เป็นอยา่งดี 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จาก ก.ล.ต. ให้บริษทัฯด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ซ่ึงกล่าวโทษอดีตกรรมการบริหาร  
บริษทัฯ กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผา่น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯสูงเกินความจริง  
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โดย ก.ล.ต. แจง้วา่ จากการกล่าวโทษขา้งตน้จะส่งผลใหก้ารบนัทึกรายการในบญัชีและงบการเงินของ
บริษทันั้นไม่ถูกตอ้ง และหากบริษทัฯไม่แกไ้ขงบการเงินและแบบรายงานโดยเร็ว อาจเขา้ข่ายเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 และมาตรา 312 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ดงันั้น แมว้า่บริษทัฯจะยงัไม่พบหลกัฐานแสดงถึงความผิดปกติ แต่บริษทัไดมี้มติให้แกไ้ขงบการเงิน
ตามค าสั่งของ ก.ล.ต.  

ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื จากผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และ
ไซปรัส ถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยไดมี้การส่งหนงัสือเพื่อเรียกคืนเงินกูย้มืเต็มจ านวนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จึงไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่จากลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปีให้เป็นลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                                  
และดอกเบ้ียคา้งรับ ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                                
และดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ยงัไม่ถึง 1,523,226 3,438,496 (1,482,035) - 41,191 3,438,496 
คา้งช าระ       

1 - 3 เดือน 45,744 70,186 (45,645) - 99 70,186 
4 - 6 เดือน 99 -   99 - 
7 - 12 เดือน - 13,238 - - - 13,238 

รวม 1,569,069 3,521,920 (1,527,680) - 41,389 3,521,920 
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14. สินทรัพย์รอกำรขำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยย์ดึคืน 104,598 66,823 20,696 40,078 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่า (16,646) (15,930) (8,387) (15,130) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 87,952 50,893 12,309 24,948 

15. ลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้า้งรับ 3,533 4,403 2,798 2,957 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175,654 20,500 5,004 12,381 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 15,835 26,036 1,484 749 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 3,177 6,156 3,177 6,114 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,219 24,328 7,879 12,836 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 6,536 57,329 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 48,751 50,021 4,636 1,914 

รวม 289,705 188,773  24,978 36,951  
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,586) (2,526) (2,586) (2,526) 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (204,705) - - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  82,414 186,247 22,392 34,425 
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16. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 69,099 72,502 54,696 66,952 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,387 1,536 5,364 1,466 
เงินมดัจ าสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126,063 175,457 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 83,058 45,103 30,241 12,685 
อ่ืน ๆ 2,124 3,169 2,124 2,332 
รวม 285,731 297,767 92,425 83,435 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ- กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  (38,025) - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 247,706 297,767 92,425 83,435 

17. เงินฝำกประจ ำทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การออกหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 44.4 
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18. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 565,000  

พนับาท 
565,000  
พนับาท 

100.00 100.00 629,696 629,696 - - 629,696 629,696 - - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  214,448 
พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

214,448 
พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

100.00 100.00 5,387,211 5,387,211 (2,426,818) - 2,960,393 5,387,211 343,768 
(9,993         

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

- 

Group Leasing (Lao)                41,840,720  16,300,000  0.12 0.32 213 213 - - 213 213 71 - 
 Company Limited พนักีบลาว พนักีบลาว   

      
(18,135 พนักีบ

ลาว)  

     6,017,120 6,017,120 (2,426,818) - 3,590,302 6,017,120 343,839 - 
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เงินลงทุนใน GLH 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญัของ
บริษัทย่อย GLH จ านวน 10.8 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด) ราคา          
1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจ านวนเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 10.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 
276.16 ล้านบาท เพื่อน าเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯท าสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย GLH จ านวน 8.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกันทางบริษัทฯได้ท าสัญญาแปลงเงินให้กู ้ยืมจ านวน 8.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเม ริกา เป็น เงินลงทุนใน  GLH จ านวน  10.8 ล้าน เห รียญ สิงคโป ร์ บ ริษัทย่อย  GLH                      
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวนัท่ี                            
15 เมษายน 2559 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญั จ านวน 
180.7 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด) ราคา 1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ รวม
จ านวนเงินทั้ งส้ิน 180.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,540.84 ล้านบาท เพื่อน าเงินเพิ่มทุน
ดงักล่าวไปลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษทัและใช้ในการด าเนินงานในกลุ่มตลาด ASEAN ในวนั
เดียวกนัทางบริษทัฯท าสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย GLH จ านวน 129.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และได้ท าสัญญาแปลงเงินให้กู ้ยืมจ านวน 129.0 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน GLH 
จ านวน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้
และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส าหรับปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นของ GLH เป็นจ านวน 9,993,258 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 343.77 ลา้นบาท   

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั จากการตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 19 และ 
49 ตามท่ี ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้งบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดต้ดัออกจาก
การน าเสนอในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามเงินลงทุนในบริษทัร่วมไม่ไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวม เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในการน าเสนองบการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงพิจารณาตั้ง
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน GLH ดว้ยมูลค่าเท่ากบัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จ านวนเงิน 88.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 154.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 130,000 หุ้นเป็น 2,037,500 หุ้น โดยหุน้เพิ่ม
ทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุ้นใน GLL ของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 5 และร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 ตามล าดบั 
โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่นบริษทัยอ่ย GLH ท าใหบ้ริษทัฯจดัประเภทเงิน
ลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 2,037,500 หุ้นเป็น 5,223,590 หุ้น โดยหุ้น
เพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 เป็นร้อยละ 0.12 และร้อยละ 
99.88 ตามล าดับ โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวผ่านบริษทัย่อย GLH ท าให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLLไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีของปี 2560 
โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 0.04 ลา้นบาท) และเป็น
จ านวนเงิน 6 ล้านกีบลาว (หรือประมาณ 0.03 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 



 

52 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    ค่าเผ่ือผลขาดทุนจาก  เงินปันผลรับส าหรับปี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
ถือหุ้นโดยบริษทั Group Lease  Holdings Pte. Ltd.            
GL Finance Plc. 10,300 

 พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

10,300 
 พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

100.00 100.00 359,470 359,470 - - 359,470 359,470 - - 

Group Leasing (Lao)              
Company Limited 

41,840,720 
พนักีบลาว 

16,300,000 
พนักีบลาว 

99.88 99.68 176,195 71,478 - - 176,195 71,478 22,088 
(5,666,347 
พนักีบลาว) 

- 

PT. Group Lease Finance 
Indonesia 

100,000,000 
พนัรูเปีย
อินโดนีเซีย 

100,000,000 
พนัรูเปีย
อินโดนีเซีย 

65.00 65.00 172,133 172,133 - - 172,133 172,133 - - 

BG Microfinance Myanmar            
Co., Ltd. 

16,160,000
พนัจา๊ดพม่า 

- 100.00 - 654,231 - - - 654,231 - - - 

GL-AMMK Co., Ltd. 4,080,000
พนัจา๊ดพม่า 

- 57.00 - 59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     1,421,379 603,081 - - 1,421,379 603,081 22,088 - 
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เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ GLL 
จ านวนเงิน 15,260 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 67.4 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทั
ยอ่ย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ี
บริษทัยอ่ย GLL จดทะเบียนใบหุน้การเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 และไดรั้บอนุมติัจาก
ธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 

ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLL จ านวน
เงิน 25,541 ล้านกีบลาว (ประมาณ 104.7 ล้านบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อย 
GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทั
ยอ่ย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกบัธนาคารกลางแห่งประเทศลาวอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปี 2560 โดยจ่ายเงิน
ปันผลให้ GLH เป็นจ านวนเงิน 3,568 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 13.91 ลา้นบาท) และเป็นจ านวนเงิน 
2,099 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 8.18 ลา้นบาท) ตามล าดบัโดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เงินลงทุนใน GLFI 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ GLH จ่ายช าระค่าหุ้น
จ านวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 หุ้น) รวม
จ านวนเงินทั้งส้ิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท ทั้งน้ี GLFI ไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับการจดัตั้ งบริษัทและทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้วกับทางกระทรวง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

บริษทัหุ้นส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้ าสิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดในหุ้นของ GLFI ณ 
วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 ซ่ึ งได้แ ก่  หุ้นสามัญ ท่ี ไม่ มี สิ ท ธิออก เสี ยงจ านวน  10,000 หุ้ น  และ  
หุน้สามญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุน้ท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 หุ้น) โอน
ให้แก่ GLH ท าให้ GLH มีอ านาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้ งหมดของ GLFI ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการรับรู้ผลก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
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เงินลงทุนใน BGMM 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ี 2/2559 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ให้มีการซ้ือหุ้นของ 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ านวนหุ้น 1,387,680 หุ้น (หรือ 100% ของทุนเรียกช าระ
ของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 280 ล้าน
บาท) ราคาซ้ือดังกล่าวได้ถูกประเมินและก าหนดราคาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย ในขณะท่ี            
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตีราคาว่ามีมูลค่าประมาณ 173 - 179 ล้านบาท BGMM จดัตั้ งข้ึนใน
ประเทศพม่า และด าเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญิง
ในพม่าท่ีรวมสมาชิกได้ 5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลให้กับเจ้าของธุรกิจรายย่อยและขนาดกลาง 
(SMEs) 

ธุรกรรมการซ้ือกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 
2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM ให้กบั 
GLH ดงันั้น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย BGMM ไดใ้นช่วงตน้
เดือนมกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ  านวน 6,612,320 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่) ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจ านวนเงินทั้ งส้ิน 6,612 ล้านจ๊าดพม่าหรือประมาณ 
169.49 ลา้นบาท จ านวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจ านวน 8,000,000 หุ้น 
BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 โดย
ใบหุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวได้รับการอนุมติัจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ  านวน 8,160,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจ านวนเงินทั้ งส้ิน 8,160 ล้านจ๊าดพม่าหรือประมาณ 
199.22 ลา้นบาท จ านวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 8,000,000 หุ้น เป็นจ านวน 16,160,000 หุ้น 
BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 โดยใบ
หุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวน 654 ล้านบาท การเพิ่มข้ึน
ของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวา่งการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  
บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการ (ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561) ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

เงินลงทุนใน GL-AMMK 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง 
GL-AMMK ซ่ึง GL-AMMK ได้รับหนงัสือรับรองการจดทะเบียนชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560 
GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
4,080 ล้านจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ล้านบาท GLH ลงทุนใน GL-AMMK ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญ 
1,710,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นท่ี  GL-AMMK ออกและเรียกช าระ 3,000,000 หุ้น) รวม
จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,326 ลา้นจ๊าดพม่า หรือคิดเป็น 59.35 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
การวางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ ให้บริการ
บริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการด าเนินงาน  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร์และไดเ้ร่ิมด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

18.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบั                           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

PT. Group Lease 
Finance Indonesia  20 20 84.7 92.3 (2.53) (1.03) - - 

GL-AMMK Co.,Ltd. 43 - 40.8 - (1.30) - - - 
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18.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 
 2560 2559 2560 2559 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน     

สินทรัพยห์มุนเวยีน 167 258 103 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 166 29 2 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (108) (24) (10) - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รายได ้ 78 18 18 - 
ก าไร (ขาดทุน)  (13) (5) (3) - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (13) (5) (3) - 
     
สรุปรายการกระแสเงินสด     
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,563) (22) (1) - 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 129 (6) (2) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 511 268 98 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน      
   (ลดลง) สุทธิ (1,923) 240 95 - 
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19. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

19.1 รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
สถานท่ี 

อตัราร้อยละของ 
การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2560 2559 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Commercial Credit and 
Finance PLC (ถือหุน้โดย 
Group Lease Holdings 
Pte. Ltd.) (“CCF”) 

ศรีลงักา 29.99 29.99 ธุรกิจลีสซ่ิง สินเช่ือรายยอ่ย 
สินเช่ือและเช่าซ้ือ 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจาก         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit and 
Finance PLC 2,492,602 2,489,024  2,604,640 2,545,426 (582,085) - 2,022,555 2,545,426 

Total 2,492,602 2,489,024 2,604,640 2,545,426 (582,085) - 2,022,555 2,545,426 

เงินลงทุนใน CCF 

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 

ได้ท าการพิจารณาและอนุมัติโดยมติพิ เศษให้บริษัทฯ และ/หรือ  Group Lease Holding Pte. Ltd. 

(“GLH”) เข้ าท าก าร ซ้ื อ หุ้ น ใน  Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท                   

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจหลกั

ในการให้บริการลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ สินเช่ือบุคคลรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ให้บริการทาง

การเงินส าหรับการศึกษา ฯลฯ โดยเขา้ซ้ือหุ้นในจ านวนรวม 95,390,500 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 111 รูปี     

ศรีลงักา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,588 ล้านรูปีศรีลงักา คิดเป็น

จ านวนเงิน 2,462 ลา้นบาท (ราคาซ้ือน้ีไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม

จ านวน 26.5 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นการซ้ือขายหุ้นท่ีกระท านอกตลาดหลกัทรัพย ์โดยประมาณร้อยละ 

22.27 จากร้อยละ 29.99 นั้นจะซ้ือจากผูถื้อหุ้นของ CCF ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ ในขณะนั้นดว้ย 

และต่อมาไดแ้สดงเจตนาลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัไม่ให้

เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวนั้นยงัเป็นผูก่้อตั้ งและผูบ้ริหารใน 

Creation Investment Sri Lanka LLC ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ดว้ย  
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ทั้ งน้ี ในการอนุมัติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมติพิเศษดังกล่าว ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมได้พิจารณา

รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาซ้ือขายแล้วว่าอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมในช่วง

ราคา 83.52 - 114.20 รูปีศรีลังกาต่อหุ้น (มูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ล้านบาท) ซ่ึงเป็นช่วงราคาท่ี

เหมาะสมตามท่ีท าการประเมินผ่านการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงใน

ประเทศศรีลงักา และยงัได้พิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) ซ่ึงเห็นว่า

ราคาท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 70.09 - 73.55 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น (มูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท) โดย

มูลค่าตลาดในช่วงระยะเวลาซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ของบริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ     

ศรีลงักามีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท  โดยผูป้ระเมินทั้งสองรายใชว้ิธีการประเมินท่ีแตกต่างกนัแต่

ต่างเห็นวา่การประเมินโดยใช้วิธีท่ีจะต้องอ้างอิงถึงมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด กล่าวคือ Market Valuation 

Approach ไม่ใช่วิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการลงทุนใน CCF นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นในท่ี

ประชุมยงัได้พิจารณาถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุนใน CCF รายละเอียดเป็นไป

ตามท่ีระบุอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 

ทั้งน้ี การลงทุนใน CCF ดังกล่าวถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity 

Method) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ เน่ืองจาก

บริษทัฯ ประสงคจ์ะลงทุนในระยะยาว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน CCF ตามวิธีส่วนได้เสีย (ก่อนส ารองผล

ขาดทุน) ดงักล่าวคิดเป็นมูลค่า 2,605 ลา้นบาท (หรือ 121.31 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น) ในขณะท่ีราคาตลาด

ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในวนัส้ินปี 2560  มูลค่าเงินลงทุนมีเพียงประมาณ 874 ลา้นบาท 

(ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 ลา้นบาท) ซ่ึงหลงัจากท าการทดสอบการดอ้ยค่า (Impairment Testing) แล้ว 

ปรากฏว่าเงินลงทุนใน CCF ไม่ได้เกิดการด้อยค่าแต่อย่างใด ทั้ งน้ี  เป็นไปตามท่ี  Gajma & Co 

ส านกังานท่ีปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักาไดท้  าการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน CCF 

ซ่ึงหลงัจากท าการประเมินแลว้ไดส้รุปวา่มูลค่าของ CCF อยูท่ี่ประมาณ 175.35 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น  จาก

การประเมินดงักล่าวจึงน่าเช่ือถือวา่มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ไม่ไดเ้กิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด  
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อย่างไรก็ตาม เหตุท่ีผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน CCF เป็นจ านวน 582 

ลา้นบาทในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นผูบ้ริหารยงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าของ

มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมอนัปัจจยั

ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศศรีลงักาซ่ึงพึ่งพา

เกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน ซ่ึงกรณีดงักล่าวท าให้อาจเกิดขอ้กงัวลในการพิจารณาเก่ียวกบัมูลค่าของเงิน

ลงทุนใน CCF ว่าจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่ ดังนั้ น ภายใต้หลักความระมัดระวงั (Conservatism 

Principle) ผูบ้ริหารจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน CCF ในจ านวนดงักล่าวไวก่้อน 

โดยท่ียงัคงอยู่ภายใตห้ลกัความระมดัระวงั แมก้ารทดสอบการดอ้ยค่าจะด าเนินการเสร็จส้ินแลว้และ   

ไม่ปรากฏว่าเงินลงทุนใน CCF เกิดการด้อยค่าแต่อย่างใด แต่ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาให้ยงัคงไวซ่ึ้งการ   

ตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนตามท่ีไดเ้คยตั้งไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ต่อไปโดยไม่กลบัรายการ  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัเห็นวา่ราคาซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา (“CSE”) ไม่ใช่
ปัจจยัท่ีสามารถบ่งช้ีและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF ไดอ้ยา่งเหมาะสมและน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี
ตามท่ี   ผูป้ระเมินต่างๆ เห็นตรงกนัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากตลาดดงักล่าวไม่ใช่ตลาดท่ีมีการซ้ือ
ขายคล่องส าหรับหุ้นดงักล่าว และยงัไม่ใช่ตลาดส าหรับการซ้ือขายหุ้นในสัดส่วนท่ีมีนัยส าคญัใน
จ านวนท่ีสามารถเทียบเคียงกนั รวมถึงยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งน ามาพิจารณา ดงันั้น 
การพิจารณามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF จึงไม่อา้งอิงจากราคาตลาดดงักล่าว  

ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารจะพิจารณากลับหรือปรับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวตามความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมต่อไป 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและภาระหน้ีสินจาก
วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน เพื่อระบุและประเมินมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กระบวนการ
ประเมินดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 
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มูลค่าท่ีประเมินได ้ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ                       

ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 589,915 
มูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้ 27,606 
มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 522,606 
ค่าความนิยม 1,322,354 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ                                                26,543 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,489,024 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2559 - 
การเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCF 2,489,024 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             68,301 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,048 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไร(ขาดทุน) (19,947) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 2,545,426 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเพ่ิมเติม 3,579 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             179,285 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (82,926) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไร (ขาดทุน) (7,335) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (352) 

เงินปันผลรับ (33,037) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2,604,640 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (582,085) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,022,555 
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19.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้         
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

19.3 ราคาตลาดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศศรีลังกำ  
(“CSE”) ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินภำยนอกอ่ืนไดใ้หข้อ้สรุปวำ่ CSE เป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ต ่ำ และไม่ถือเป็นตลำดท่ีซ้ือขำยคล่อง รำคำตลำดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมของ CCF 
ดงันั้นในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม ผูบ้ริหำรไดว้ำ่จำ้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อท ำกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงินเพื่อหำมูลค่ำยติุธรรมของ CCF 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัร่วม 
ราคาตลาดอา้งอิงจาก CSE       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม* 

 2560 2559 
Commercial Credit and Finance PLC 874 1,285 

รวม 874 1,285 

*   มูลค่าดงักล่าวค านวณตามสัดส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตามราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักาโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งราคาซ้ือและราคาขาย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และ 30 ธนัวาคม 2559 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ      

ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีรับ 
ในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit 

and Finance PLC 

 
171,951 

 
48,355 

 
(83,278) 

 
8,048 

 
33,037 

 
- 

รวม 171,951 48,355 (83,278) 8,048 33,037 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัร่วม 

มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจาก          
ท่ีปรึกษาทางการเงินภายนอก     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม* 
 2560 2559 

Commercial Credit and Finance PLC 3,564 2,170 
รวม 3,564 2,170 

*   มูลค่าดงักล่าวค านวณตามสัดส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตามมูลค่ายติุธรรมต่อหุน้ค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินระหวา่งปี
นั้นๆ ในปี 2559 ท่ีปรึกษาทางการเงินใชว้ธีิก าไรคงเหลือ (residual income approach) ขณะท่ีปี 2560 ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model)   

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือทำง
กำรเงนิ เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 

ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญั อตัรำทีใ่ช้ 

ควำมอ่อนไหวทีม่ต่ีอกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2560) 

คิดลดกระแสเงินสดโดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย ปรับดว้ยส่วนชดเชย
ความเส่ียง (risk 
premium)  

ตน้ทุนของส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ (cost of 
equity) 

ร้อยละ 12 - 18 มูลค่ายติุธรรมท่ีค านวณ
ไดใ้ชต้น้ทุนของส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ากบั    
ร้อยละ 13.18  

หากใชต้น้ทุนของ                
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั
ร้อยละ 12 จะไดมู้ลค่า
เท่ากบั 193 รูปีศรีลงักา 
ต่อหุน้ และหากใช้
ตน้ทุนของส่วนของ        
ผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 18 
จะไดมู้ลค่าเท่ากบั 127 
รูปีศรีลงักาต่อหุน้   
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เคร่ืองมือทำง
กำรเงนิ เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 

ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญั อตัรำทีใ่ช้ 

ควำมอ่อนไหวทีม่ต่ีอกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2560) 

คิดลดกระแสเงินสดโดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย ปรับดว้ยส่วนชดเชย
ความเส่ียง (risk 
premium) 

อตัราการเติบโต ณ ส้ิน
ปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทาง
การเงิน (Terminal 
growth rate) 

ร้อยละ 2.50 - 
5.75 

มูลค่ายติุธรรมท่ีค านวณ
ไดใ้ชอ้ตัราการเติบโต    
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบัร้อยละ 4.5 

หากใชอ้ตัราการเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบัร้อยละ 2.50 จะได้
มูลค่าเท่ากบั 161 รูปี      
ศรีลงักา ต่อหุน้ และ    
หากใชอ้ตัราการเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบั ร้อยละ 5.75       
จะไดมู้ลค่าเท่ากบั 187 
รูปีศรีลงักา ต่อหุน้   

19.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and                    

Finance PLC 
 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 19,197 19,617 

หน้ีสินรวม (16,579) (17,214) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 2,618 2,403 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 29.99 29.99 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 785 721 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and                    

Finance PLC 
 2560 2559 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ (85) 6 
ส่วนของราคาท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 1,905 1,818 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 2,605 2,545 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and       

Finance PLC 

 ส าหรับปีส้ินสุด                             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
รายได ้ 2,395 649 
ก าไร (ขาดทุน)  598 228 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 7 6 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 605 234 

20. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ (ครบก าหนดปี 2565) 192,718 - 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 63,776 61,848 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 414,502 414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478,278 476,350 

รวม 670,996 476,350 
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เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ - Century Finance Company Limited (“CFCL”) 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 GLH ไดล้งทุน 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพท่ี
ออกโดยเฉพาะเจาะจงของ Century Finance Company Limited (“CFCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของ CFCL ได ้และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57 อตัราดอกเบ้ีย
ของเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์คงคา้งในงบก าไร
ขาดทุนรวม 

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. ("BiT") เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 GLH 
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BiT จ านวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ทั้งหมดของ BiT) คิดเป็นจ านวนเงิน 1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 61.85 ล้านบาท) BiT 
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวนัท่ี               
16 มกราคม 2560  

ในระหวา่งปี GLH ไดบ้นัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพิ่มเติมจ านวน 1.9 ลา้น
บาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบการเงินรวมมูลค่า 63.8 
ลา้นบาท (2559: 61.8 ลา้นบาท) BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกั
คือ  พัฒนาซอฟต์แวร์และเป็นผู ้เช่ี ยวชาญทางด้าน ดิ จิตอลคอน เทนต์และโปรแกรมบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk 

คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ให้บริษทัยอ่ยซ้ือหุ้นของ PT Bank JTurst 
Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจากนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยจึงไดท้  าการ
ซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวจาก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ านวนหุ้น 28.15 ลา้น
ลา้นหุ้น (หรือร้อยละ 3.12 ของทุนเรียกช าระของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 11.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 414 ลา้นบาท) หุ้นส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 97 ยงัคงถือโดย     
ผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 7 บริษัท
ดงักล่าวจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  
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ณ วนัซ้ือ ราคาท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมาณ 3.65 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา P/BV 
ดงักล่าวเพิ่มเป็น 3.95 เท่า ในขณะท่ี ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดประเทศ
อินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 1.60 เท่า  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาว่าไม่มีการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนน้ีเน่ืองจากปัจจยับวกหลายๆอยา่ง รวมถึงอตัราการท าก าไรและโอกาสในการท าธุรกิจในอนาคต 
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีเกินกว่ามูลค่าท่ีค  านวณจาก  ‘อัตราเฉล่ีย P/BV’ ในจ านวนท่ีเป็น
สาระส าคญัและผลต่างน้ีตอ้งไดรั้บการใหค้วามสนใจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 GLH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PT Bank JTrust ร้อยละ 2.81 และมูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวน 414 ลา้นบาท มูลค่าของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถใน
การร่วมมือกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัดงักล่าวและความส าเร็จของการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว
ในอนาคต 

21. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหว่างท า รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2559 35,983 45,553 31,810 41,938 60,842 37,067 109 253,302 
ซ้ือเพ่ิม - - - 7,675 16,764 5,842 21,629 51,910 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (72) (174) (1,808) - (2,054) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 390 7,726 362 (8,785) (307) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 306 (464) (85) (75) 157 (161) 

31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 32,116 49,467 85,073 41,388 13,110 302,690 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,275 8,183 25,222 5,700 10,317 50,697 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ  
   BGMM 

- 
 

- 
 

 
185 

 
83 

 
784 

 
337 

 
- 

 
1,389 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (6,001) (4,366) (1,666) - (13,622) 
โอนเขา้ (ออก) - - 8,512 46 14,006 (65) (22,564) (65) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (1,615) (918) (4,519) (1,687) (564) (9,303) 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 45,553 38,884 50,860 116,200 44,007 299 331,786 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหว่างท า รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2559 - 40,478 10,954 26,290 33,465 26,133 - 137,320 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 355 4,792 6,311 18,571 6,584 - 36,613 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (44) (106) (1,808) - (1,958) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 31 8 16 (12) - 43 

31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 15,777 32,565 51,946 30,897 - 172,018 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 354 3,907 7,505 24,231 5,579 - 41,576 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือกิจการ  
   BGMM 

 
- 

 
- 

 
45 

 
9 

 
232 

 
121 

 
- 

 
407 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (6,000) (4,315) (1,460) - (13,364) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - (643) (439) (2,146) (1,143) - (4,371) 

31 ธนัวาคม 2560 - 41,187 17,497 33,640 69,948 33,994 - 196,266 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 16,339 16,902 33,127 10,491 13,110 130,672 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 4,366 21,387 17,220 46,252 10,013 299 135,520 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2559        36,613 

2560        41,576 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2559 35,983 45,553 14,776 21,289 33,199 23,355 - 174,155 
ซ้ือเพิ่ม - - - 1,649 6,538 2,756 8,493 19,436 
ตดัจ าหน่าย - - - - (55) (1,808) - (1,863) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 98 7,726 - (8,493) (669) 

31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 14,776 23,036 47,408 24,303 - 191,059 
ซ้ือเพิ่ม - - 1,188 2,436 3,503 3,930 2,796 13,853 
ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (159) - (1,666) - (3,414) 

โอนเขา้ (ออก) - - 2,496 - - - (2,496) - 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 45,553 16,871 25,313 50,911 26,567 300 201,498 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2559 - 40,478 8,111 15,795 17,522 18,425 - 100,331 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 355 1,411 1,963 10,247 3,232 - 17,208 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(37) 

 
(1,808) 

 
- 

 
(1,845) 

31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 9,522 17,758 27,732 19,849 - 115,694 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 354 1,568 2,204 10,899 2,477 - 17,502 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/             
   ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
(1,588) 

 
(159) 

 
- 

 
(1,438) 

 
- 

 
(3,185) 

31 ธนัวาคม 2560 - 41,187 9,502 19,803 38,631 20,888 - 130,011 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 5,254 5,278 19,676 4,454 - 75,365  

31 ธนัวาคม 2560 35,983 4,366 7,369 5,510 12,280 5,679 300 71,487 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2559        17,208 

2560        17,502 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 99.3 ลา้นบาท และ 94.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 87.5 ลา้นบาท และ 
81.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

บริษทัฯได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 27.6 
ล้านบาท  (2559: 26.5 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 25 และ 28 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สญัญา 
สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
สิทธิการเช่า 

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่ง
พฒันา รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 126,699 21,777 19 9,317 157,812 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  - 6,249 20 41,934 48,203 
โอนเขา้  - 669 - - 669 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (905) (40) - (3,910) (4,855) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,794 28,655 39 47,341 201,829 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  - 5,461 - 50,381 55,842 
ตดัจ าหน่าย - (4,566) - - (4,566) 
โอนเขา้ (ออก) - 27,998 - (30,610) (2,612) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ      (96,768) - - - (96,768) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (9,064) (1,180) - (2,557) (12,801) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 19,962 56,368 39 64,555 140,924 

กำรตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 53,956 2,787 2 - 56,745 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,593 3,255 9 - 6,857 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (331) (1,238) - - (1,569) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 57,218 4,804 11 - 62,033 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,455 5,682 17 - 9,154 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - (954) - - (954) 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ     (40,831) - - - (40,831) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (4,316) (163) - - (4,479) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 15,526 9,369 28 - 24,923 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 68,576 23,851 28 47,341 139,796 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,436 46,999 11 64,555 116,001 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ระหว่างพฒันา รวม 

รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 11,146 4,952 16,098 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  5,281 16,858 22,139 

โอนเขา้ (ออก) 669 (615) 54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 17,096 21,195 38,291 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  2,725 41,901 44,626 

ตดัจ าหน่าย (3,251) - (3,251) 

โอนเขา้ (ออก) 6,300 (6,300) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 22,870 56,796 79,666 

กำรตัดจ ำหน่ำย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 597 - 597 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,866 - 1,866 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,463 - 2,463 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (1,772) - (1,772) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,492 - 4,492 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,183 - 5,183 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 14,633 21,195 35,828 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 17,687 56,796 74,483 

สัญญำสิทธิพเิศษ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลักษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กับบริษทัตวัแทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาดงักล่าวระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่าวแก่ GLF 
โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และท าสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวข้องกันท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษัทตวัแทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยมีเง่ือนไขวา่หาก GLF ไม่สามารถท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีตามท่ีตก
ลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะท าการยึดเงินมดัจ าตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 
2561 
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ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 GLF สามารถท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงินมดั
จ าคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญา Deposit agreement มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษท่ี
น าเสนอในงบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

จากการท่ีก.ล.ต. ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของก.ล.ต. ต่ออดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯยงัคงมีความเช่ือมัน่ว่าสัญญาสิทธิพิเศษไดจ้ดัท าข้ึนภายใตก้ารด าเนินธุรกิจโดยปกติ แต่
เน่ืองจากมีขอ้มูลหรือหลกัฐานบางส่วนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไม่สามารถเข้าถึงได้ ผูบ้ริหารจึงได้
พิจารณาและเห็นควรวา่ บริษทัฯควรจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสิทธิพิเศษไวเ้ท่ากบัยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีไม่ตดัจ าหน่ายมูลค่า 1.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา การพิจารณาตั้งค่า
เผื่อผลขาดทุนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเก่ียวข้องกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆตามหลกัความระมดัระวงัในช่วงระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 49 เม่ือไดรั้บคืนเงินมดัจ าน้ีในภายหลงั บริษทัฯจะกลบั
รายการค่าเผือ่ผลขาดทุนน้ีดว้ยจ านวนท่ีไดรั้บคืน 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2560 มูลค่าของสิทธิพิ เศษดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน  0.11 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (2559: 1.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

23. ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อ
ทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์         

ค ้าประกนั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

 
ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
บริษทั BG Microfinance 

Myanmar  Co., Ltd. 

ค่าความนิยม 66,122 5,750 45,864 220,922 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา      
5 ปี 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  

ค  ้าประกนั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

 
 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือ  
รายยอ่ย บริษทั BG 

Microfinance Myanmar  
Co., Ltd. 

อตัราการเติบโต 2.5 2.5 4.0 3.0 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 12.8 18.3 15.2 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา
ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้นๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

24. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 62,563 71,210 61,713 70,086 
เงินมดัจ า 38,207 37,865 2,504 1,856 
อ่ืน ๆ 2,976 5,739 2,443 5,738 
รวม 103,746 114,814 66,660 77,680 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีมูลค่าเพ่ิม

รอเรียกคืน (31,533) (7,438) (31,533) (7,438) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิ 72,213 107,376 35,127 70,242 

25. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 6.00 3.80 - 6.25 65,239 554,183 
รวม   65,239 556,260 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    

 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้ืมระยะสั้น - 3.80 - 6.25 - 446,690 
รวม   - 448,767 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดย
การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ข้องบริษทัฯ เงินกูย้ืม
ของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 44.4 

26. เงินรับฝำก 

คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ได้ออกประกาศฉบบัท่ี 
4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกค้า
สินเช่ือรายยอ่ย โดยประกาศน้ีไดใ้ชก้บั BGMM ในฐานะสถาบนัการเงินระดบัฐานราก (microfinance 
institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   

จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมีการ
จ่ายเงินค่างวด โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกค้าแต่ละรายต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของยอด
สินเช่ือ นอกจากน้ีลูกค้ายงัสามารถออมเงินเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ BGMM ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลเก่ียวกบัการขอเขา้ตรวจในระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นตวัก าหนดวา่ BGMM 
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดส าหรับการรับเงินมดัจ าหรือไม่ ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงิน
จากลูกคา้สินเช่ือรายย่อยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กับลูกค้าสินเช่ือรายย่อยในอตัรา     
ร้อยละ 15 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากจากการออมโดย
สมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวถูกก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียค้างจ่ายท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ 
BGMM มีจ านวน 958.4 ลา้นจ๊าดพม่า (คิดเป็น 22.9 ลา้นบาท) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่นระหวา่ง      
6 เดือนถึง 1 ปี  
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27. เจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119,697 95,699 119,697 95,699 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 11,168 20,761 11,031 18,965 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 18,783 44,590 4,505 5,438 
ค่าโบนสัคา้งจ่าย 6,689 659 - 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 461 - 109,346 51,950 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109,519 43,275 10,860 15,406 
รวม 266,317 204,984 255,439 187,473 

28. เงินกู้ยืมระยะยำว 

เงินกู้ยืมระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 5,447 17,915 ร้อยละ 10 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช าระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 10,894 35,831 ร้อยละ 10 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช าระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 - 35,831 ร้อยละ 8.72 จ่ายช าระทั้งจ  านวนเม่ือครบก าหนดสองปีนับจาก

วนัท าสญัญา 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 - 53,746 ร้อยละ 8.72 จ่ายช าระทั้งจ  านวนเม่ือครบก าหนดสองปีนับจาก

วนัท าสญัญา 
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 64,000 47,960 THBFIX1M + 1.90 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบห้างวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
ตามวงเงินสินเช่ือ 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 35,024 30,633 ร้อยละ 6.75 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบสองงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบั
จากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และช าระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 6,921 - ร้อยละ 7.00 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน และ
ช าระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
  รอตดัจ่าย (31) (913)   
รวม 122,255 798,133   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    
      ภายในหน่ึงปี (102,764) (585,743) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
19,491 

 
212,390 

  

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม 

     วงเงินสินเช่ือ 
รวม - 577,130   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี - (402,990) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
174,140 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 798,133 577,130 
บวก: กูเ้พ่ิม 889,582 730,000 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  855 - 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (1,560,015) (1,307,130) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ 

 
(6,300) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 122,255 - 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกู้ระยะยาวจ านวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

ในระหวา่งปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงตามสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจ านวน 2.5 พนัลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกู้ระยะยาวจ านวนรวม 5.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้     
ในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 4.90     
ต่อปีและอตัราร้อยละ 5.10 ต่อปี 

ในระหวา่งปี 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้
ในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การ
ด ารงสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีค้างช าระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จ  าหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้อง
ในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้ืม และในกรณีก่อหน้ีใหม่ 
กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกวา่วงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้  า
ใหม่ เป็นตน้ 

เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและสินเช่ือ
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/
หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์รวมทั้ง
ค  ้ าประกันโดยบริษัทย่อย GLH บัญชีเงินฝากประจ าท่ีสถาบันการเงินของบริษัทย่อย GLL และ
สินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อย GLF ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อย GLF มีสินทรัพยร์วม
จ านวน 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ใช้ในการค ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว (2559: 1.51 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญา 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
2,500.0 2,072.9 

 
2,500.0 1,922.9 

ณ วนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์ 2561 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดย้กเลิกวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 2,500 ลา้น
บาท โดย ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 วงเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดถู้ก
เบิกใช ้ 

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผู ้บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าให้นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
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ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีวนัท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

บริษทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และได้จดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิได้
ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 49 

29. หุ้นกู้ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 2560 2559 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 - 500,000 

หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 29 กนัยายน 2562 1,500,000 1,500,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย  (30,410) (47,782) 
หุ้นกู ้- สุทธิ   1,469,590 1,952,218 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   - (499,128) 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   1,469,590 1,453,090 
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รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส  จ ากัด (มหาชน) ค ร้ังท่ี  1/2557 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ  ากดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จ านวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ถึงวนัที่ 29 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไปจนครบก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ และวนัที่ 27 สิงหาคมของทุกปี 
 ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจ าหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
การค ้าประกนั ค ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 44.4 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส  จ ากัด (มหาชน) ค ร้ังท่ี  1/2559 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ  ากดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จ านวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัที่ออกหุน้กู ้ 29 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม และวนัที่ 29 กนัยายน ของทุกปี 
 ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 และการด ารงสัดส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การค ้าประกนั ค ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 44.4 
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ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผู ้บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าให้นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีวนัท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

บริษทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และได้จดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาหุ้นกู ้โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิไดด้ าเนินการใดๆ 
อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสัญญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 49 

30. หุ้นกู้แปลงสภำพ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 2560 2559 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

5 ปี 30 กรกฎาคม 2564 4,249,289 4,521,832 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 20 มีนาคม 2563 1,636,058 - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 ตามรายละเอียดใน 3 ปี 30 มีนาคม 2563 654,424 - 
   ตารางดา้นล่าง     
รวม    6,539,771 4,521,832 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อแปลงสภาพจ่าย  (6,857) (5,502) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - สุทธิ   6,532,914 4,516,330 
หกั: มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ   (59,458) (10,043) 
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,473,456 4,506,287 
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เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd. ซ่ึ ง เป็น กิจการท่ี เก่ี ยวข้องกันตาม ท่ีก ล่าวไว้ในหมายเห ตุ  7 ตาม ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  1,300 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(1 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2564) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 1 สิงหาคม  และวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  านวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ านวน 88,500 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
ขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัฯไดเ้ขา้ท าหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 
ในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดย้กเลิกหนงัสือแนบทา้ยสัญญาตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 
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เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า โดยอนุมติัให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจ านวนไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและอนุมติให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ในจ านวนไม่ เกิน 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตามล าดบั นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี
กล่าวไวห้มายเหตุ 7 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาต
ใหบ้ริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
หลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  500 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 20 มีนาคม 2560 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(20 มีนาคม 2560 ถึง 20 มีนาคม 2563) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 20 มีนาคม และวนัท่ี 20 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกับวนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  านวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ    
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดย
การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 49,507  หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมี
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  200 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 30 มีนาคม 2560 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

(30 มีนาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2563) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 30 มีนาคม และวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  านวน 
ข) ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดย
การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 49,507  หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

โดยบริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดับางประการตามท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาการ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผู ้บริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าให้นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีวนัท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

กลุ่มบริษทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัความเป็นไปได้ของการผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกู ้รวมถึงจดหมายแจง้เลิกสัญญาหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผิด ขอยกเลิกสัญญาและไดเ้รียกเงินจ านวนดงักล่าวคืนจากบริษทัฯ
ในทนัที รวมทั้งไดค้ดีความท่ีไดฟ้้องบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั   
เช่ือวา่กลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้  าผิด
กฎหมายใด ๆ ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” ก าหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองค์ประกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยกองค์ประกอบของหน้ีสินและองค์ประกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั 
โดยองค์ประกอบของหน้ีสินนั้นได้ค  านวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
คือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 
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หุ้นกู้แปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายุการช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวมสิทธิ
ในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,516,330 - 

มูลค่าจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,425,351 4,521,832 

ตน้ทุนทางตรง (3,409) (5,996) 
เงินสดรับสุทธิ 2,421,942 4,515,836 
ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 2,064 494 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (407,422) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,532,914 4,516,330 
   

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี   

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 6,473,456 4,506,287 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 59,458 10,043 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 6,532,914 4,516,330 

31. เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าท่ีไดรั้บจาก JTrust Asia Pte. Ltd. 
และ Creation Investments Sri Lanka LLC. เป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
465.80 ลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพซ่ึงได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ       
ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯไดด้ าเนินการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบัผูล้งทุนแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 30 
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32. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 8,721 7,480 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,398 3,209 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 193 158 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม   
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 4,171 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - (1,477) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,056) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (544) (1,764) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 11,768 8,721 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,591 3,367 

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 1.8 ลา้นบาท (2559: 1.3 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 21.9 ปี (2559: 22.8 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.2 2.2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.8 - 4.4 1.8 - 4.4 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 9.0 - 22.0 9.0 - 22.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราคิดลด (0.66) 0.75 (0.53) 0.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.85 (0.76) 0.59 (0.53) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (0.75) 0.78 (0.60) 0.63 

33. ทุนเรือนหุ้น 

33.1 มติทีป่ระชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่าย         
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯเป็น   
จ านวนเงินไม่เกิน 418.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.2740 บาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  

33.2 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
จ านวนรวม 0.76 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญั    
 แสดงสิทธิ จ านวนหุ้นสามญั ราคาใชสิ้ทธิ จ านวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
GL-W4 19,036 19,036 40 0.76 
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33.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

ในระหว่างปีปัจจุบนัจ านวนหุ้นสามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 1,525,510 762,755 5,191,560 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 28 14 1,113 
ณ วนัปลายปี 1,525,538 762,769 5,192,673 

34. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกให้แก่ 

วนัท่ีออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

GL-W4 ผูถื้อหุ้นเดิม 2 สิงหาคม 2559 165,098,969 - 2 ปี 40 บาท 1 หุ้นสามญั 

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  จ านวนใบส าคญัแสดง  
ใบส าคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2560 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

GL-W4 164,965,117 - 19,036 164,946,081 

35. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559             

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

 
415,088 

 
0.2740 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 415,088 0.2740 
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เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2558              

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 
231,240 

 
0.1560 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2559 231,240 0.1560 

36. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

37. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบด้วยค่าปรับจากการช าระค่างวดล่าช้า 
รายไดห้น้ีสูญท่ีไดรั้บคืน รายไดจ้ากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือ 

38. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อย 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อยประกอบด้วยค่าจัดการด้านเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

39. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะ ประกอบดว้ย รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 712,718 542,746 395,230 334,465 
ค่าบริการท าสญัญา 8,202 30,831 6,007 28,174 
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี 20,509 21,517 17,897 18,938 
ค่าเส่ือมราคา 41,576 36,614 17,503 17,208 
ค่าตดัจ าหน่าย 9,154 6,858 2,720 1,866 
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 13,406 14,451 5,255 5,955 
ค่าเช่า 38,872 36,663 5,080 4,508 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,797 32,821 17,128 3,877 
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40. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 166,686 174,687 90,104 91,918 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (14,313) 27,345 (8,651) 27,082 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 152,373 202,032 81,453 119,000 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 73 - 73 

รวม - 73 - 73 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,454,677) 1,031,073 (1,596,812) 600,927 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (245,371) 243,546 (319,362) 120,185 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ 

   ไม่สามารถน ามาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ 408,694 (25,008) 400,815 (1,185) 

อ่ืนๆ (10,950) (16,506) - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 152,373 202,032 81,453 119,000 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 57,897 48,815 47,992 40,238 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,279 3,132 1,677 3,026 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,357 1,744 2,357 1,744 
ขาดทุนสะสมยกมา 11,208 5,575 - - 
อ่ืน ๆ 640 173 - 9 

รวม 75,381 59,439 52,026 45,017 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่านายหนา้รอตดับญัชี 11,676 10,269 11,676 10,269 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย 2,191 3,140 - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
    องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 
1,355 

 
1,100 

 
1,355 

 
1,100 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
    องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 
17 

 
3 

 
17 

 
3 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 6,015 9,404 6,015 9,404 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs 4,219 - - - 
อ่ืน ๆ 71 - 71 - 

รวม 25,544 23,916 19,134 20,776 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 49,837 35,523 32,892 24,241 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,063 35,523 32,892 24,241 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,226) - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 49,837 35,523 32,892 24,241 
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41. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,603,211) 830,066 1,525,535 1,525,423 (1.051) 0.544 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       
  GL-W4 - - - 12,472   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ 
       ผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 

      

       มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (1,603,211)  830,066 1,525,535 1,537,895  (1.051) 0.540 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน       
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,678,265) 481,927 1,525,535 1,525,423 (1.100) 0.316 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
   เทียบเท่ำปรับลด       

  GL-W4 - - - 12,472   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       

    ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ 
       ผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 

      

       มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (1,678,265) 481,927 1,525,535 1,537,895 (1.100) 0.313 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับ GL-W4 และหุ้นกู้แปลงสภาพส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากก าไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 

42. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 5 ส่วนงาน 
 ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 
 ส่วนงานธุรกิจการบริหารสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดัการเงินลงทุนอ่ืน 
 ส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
 ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
 ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน 
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การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
 
 
 

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้บริกำรสินเช่ือ
เช่ำซ้ือ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกิจ
กำรบริหำร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจัดกำร 

ส่วนงำนธุรกิจท่ี
ปรึกษำด้ำน ส่วนงำนธุรกิจ 

ส่วนงำนธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผู้บริโภครำยย่อย
ภำยใต้กำร

จัดกำรสินเช่ือ รำยกำรที่  
 ค ำ้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรำยย่อย ร่วมทำงกำรเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบกำรเงินรวม 
รำยได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,436,543 201,711 37,494 56,605 56,429 - 2,788,782 
รายไดอ่ื้น 113,779 47,299 8,072 10,256 10,174 - 189,580 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 780,835 31,060 24,535 - - - 836,430 
รวมรายได ้ 3,331,157 280,070 70,101 66,861 66,603 - 3,814,792 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (780,835) (31,060) (24,535) - - - (836,430) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,550,322 249,010 45,566 66,861 66,603 - 2,978,362 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (911,995) (97,340) (21,582) (22,638) (91,396) - (1,144,951) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (317,727) - - (3,293) (2,016) - (323,036) 
ตน้ทุนขาย (757) - - - - - (757) 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่

หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท - (603,176) - - - - (603,176) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - (956,641) - - - - (956,641) 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อ
การขาย (245,351) - - - - - (245,351) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (208,884) - - - - - (208,884) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืน (38,825) - - - - - (38,825) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - (582,085) - - - - (582,085) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสัญญาสิทธิพิเศษ (55,937) - - - - - (55,937) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - - - - - 171,951 171,951 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (445,347) (445,347) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (152,373) (152,373) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 770,846 (1,990,232) 23,984 40,930 (26,809) (425,769) (1,607,050) 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตดับญัชี  59,059 - 2,001 5,701 - 39,778 96,106 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 
 
 
 
 

ส่วนงำนธุรกิจ
ให้บริกำรสินเช่ือ   
เช่ำซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกิจกำร
บริหำรสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจัดกำร 

ส่วนงำนธุรกิจ
ที่ปรึกษำด้ำน 

ส่วนงำนธุรกิจ
สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค
รำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วม รำยกำรที่  

 ค ำ้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ ทำงกำรเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบกำรเงินรวม 
รำยได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,282,233 251,081 63,062 3,175 - 2,599,551 
รายไดอ่ื้น 73,659 (1,869) 2,423 14,601 - 88,814 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 418,408 223,744 14,427 (323) - 656,256 
รวมรำยได้ 2,774,300 472,956 79,912 17,453 - 3,344,621 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (418,408) (223,744) (14,427) 323 - (656,256) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,355,892 249,212 65,485 17,776 - 2,688,365 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (798,110) (63,695) - (25,571) - (887,376) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (313,270) - - - - (313,270) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์       

รอการขาย (232,251) - - - - (232,251) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - - - - 48,355 48,355 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - (272,749) (272,749) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (202,033) (202,033) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 1,012,261 185,517 65,485 (7,795) (426,427) 829,041 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตดับญัชี  68,372 - - - 5,771 74,143 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  2560  2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
ประเทศไทย 1,766,544  1,608,594 
ประเทศกมัพูชา 693,625  654,016 
ประเทศสิงคโปร์ (ปรับปรุงใหม่) 225,744  263,327* 
ประเทศไซปรัส (ปรับปรุงใหม่) 7,966  (22,882)* 
ประเทศลกัเซมเบิร์ก 7,012  9,605 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 96,806  93,375 
ประเทศอินโดนีเซีย 79,482  19,268 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 80,774  - 
ประเทศญ่ีปุ่น 20,409  63,062 
รวม 2,978,362  2,688,365 

*บริษทัฯไดแ้กไ้ขงบการเงินส าหรับปี 2559 ยอ้นหลงั โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายไดจ้ากลูกหน้ีกลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส 

เน่ืองจากผลกระทบต่อปี 2558 ส าหรับลูกหน้ีกลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสคิดเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึง

บริษทัฯถือว่าไม่เป็นรายการสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัฯรวมผลกระทบของการแก้ไขรายได้ดอกเบ้ียของปี 2558 มาปรับลดในรายได้

ดอกเบ้ียปี 2559 การแกไ้ขดงักล่าวส่งผลให้เกิดรายไดติ้ดลบส าหรับกลุ่มไซปรัสดงัตาราง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 

   

ประเทศไทย 155,139  120,510 
ประเทศกมัพูชา 35,785  106,268 
ประเทศสิงคโปร์ 36,958  35,335 
ประเทศลาว 1,404  2,785 
ประเทศอินโดนีเซีย 15,547  5,570 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 6,688  - 
รวม 251,521  270,468 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 



 

97 
 

43. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  0 - 5 ของ
เงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 0 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยุธยา จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 9.2 ลา้นบาท และ 8.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 

44. ภำระผูกพนั 

44.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจ านวน 0.4 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร
และสถานท่ีเช่า (2559: 0.01 ลา้นบาท) 

44.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 จ่ายช าระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 20,178 15,616 15,280 13,705 

พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา 114 411 157 36 

พนัรูปีอินโดนีเซีย 811,087 2,943,360 1,216,631 1,216,631 

พนัเหรียญสิงคโปร์ 126 - - - 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 จ่ายช าระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 9,185 8,117 6,851 2,802 

44.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
0.6 ล้านเยน และ 0.2 ล้านบาทต่อเดือน (2559: 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 ล้านเยน และ 0.4 
ลา้นบาทต่อเดือน) และค่าธรรมเนียม ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 12.15 ลา้นบาท (2559: 1.14 ลา้นบาท) 

44.4 กำรค ำ้ประกนั 

1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบของหนงัสือ
แสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 4.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2559: 4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 36.6 ลา้นบาท) 

2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 975.3 ลา้นบาท (2559: 1,275.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัหุน้กูจ้  านวน 
975.0 ลา้นบาท (2559: 1,275.0 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการใช้บริการไปรษณีย์
จ  านวน 0.3 ลา้นบาท (2559: 0.3 ลา้นบาท)  

44.5 สัญญำสิทธิพเิศษ (Exclusive Referral Agreement) 

เม่ือว ัน ท่ี  26 มิ ถุนายน 2560 GLF ได้ท าสัญญาสิทธิพิ เศษ (Exclusive Referral Agreement) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี (สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบับริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ี่ห้อฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่ GLF ในการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ฮอนด้าแต่เพียงผู ้
เดียว GLF จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อรถจกัรยานยนต์ของยอดสินเช่ือท่ีให้กับ
ลูกคา้ 
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45. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 40 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 3,564* 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน 
   ครบก าหนด 

 
- 

 
- 
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เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - 65 435 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
หุน้กู ้ - 1,547 - 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 7,427 - 

*  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cashflow model) ตามท่ี
เปิดในหมายเหตุขอ้ 19.3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท - - 1,381 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 1,895 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,170* 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 62 414 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
หุน้กู ้ - 1,566 - 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 
ตราสารอนุพนัธ์    
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - 

*  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินโดยใชว้ธีิก าไรคงเหลือ (residual income approach) ตามท่ีเปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 19.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,547 - 1,547 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 7,427 - 7,427 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,566 - 1,566 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 4,862 

46. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

46.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้ าประกัน ลูกหน้ีอ่ืน       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินมดัจ า เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินรับฝาก เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขาย
ผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ าประกันและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของ
ลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการ          
ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้าประกนัและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ี
เงินให้กู ้ยืม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้ าประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ สินทรัพย์และหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใช้เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,797.45 - 286.10 996.35 3,079.90 

เงินลงทุนชัว่คราว 47.80 - - - 47.80 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 3,194.77 3,358.40 - - 6,553.17 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้าประกนั - สุทธิ 269.59 76.82 - - 346.41 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 378.43 39.53 - - 417.96 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้าร

จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
     

   จดัการสินเช่ือทางการเงิน 14.08 42.51 - - 56.59 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ                  

– ปรับปรุงใหม่ 0.55 40.84 - - 41.39 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - 82.41 82.41 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 11.65 - - 11.65 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 192.72 - 478.28 671.00 

เงินมดัจ า - - - 38.21 38.21 

 5,702.67 3,762.47 286.10 1,595.25 11,346.49 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

สถาบนัการเงิน 65.24 - - - 65.24 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 280.40 280.40 

เงินรับฝาก - 22.91 - - 22.91 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.61 - - - 0.61 

เงินกูย้มืระยะยาว 102.76 19.49 - - 122.25 

หุ้นกู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 6,473.46 - - 6,473.46 

 168.61 7,985.45 - 280.40 8,434.46 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.80 - 239.47 1,845.95 2,551.22 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 3,142.21 3,153.72 - - 6,295.93 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้าประกนั - สุทธิ 226.27 55.48 - - 281.75 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท                        
– ปรับปรุงใหม่ - 1,815.81 - - 1,815.81 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ                  
– ปรับปรุงใหม่ 767.50 938.61 - - 1,706.11 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - 186.25 186.25 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 

 4,602.11 5,963.62 239.47 2,032.20 12,837.40 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

สถาบนัการเงิน 504.18 - 52.08 - 556.26 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 228.14 228.14 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ย 4.40 - - - 4.40 

เงินกูย้มืระยะยาว 585.74 212.39 - - 798.13 

หุ้นกู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 

เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 

 1,593.45 6,171.77 52.08 693.94 8,511.24 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 117.80 2.14 119.94 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 2,024.73 2,094.61 - - 4,119.34 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 165.55 - - - 165.55 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 22.39 22.39 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 0.34 - - 0.34 
เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ          

จากบริษทัยอ่ย - 5,345.59 - - 5,345.59 

เงินมดัจ า - - - 2.50 2.50 

 2,190.28 7,440.54 117.80 27.03 9,775.65 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 261.72 261.72 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 40.00 - - - 40.00 
หุ้นกู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 6,473.46 - - 6,473.46 

 40.00 7,943.05 - 261.72 8,244.77 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.8 - 1.62 1.30 468.72 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 1,946.22 1,797.54 - - 3,743.76 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 5,198.25 - - - 5,198.25 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 34.42 34.42 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 

 7,610.60 1,797.54 1.62 35.72 9,445.48 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 396.69 - 52.08 - 448.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 198.97 198.97 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130.00 - - - 130.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ียอ่ย 53.30 - - - 53.30 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 577.13 - 577.13 
หุ้นกู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 

เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 

 1,079.12 5,959.38 629.21 664.77 8,332.48 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและ
การกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพย ์

ทางการเงิน 
หน้ีสิน 

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.16 13.06 201.95 145.71 166.83 62.75 205.26 145.77 32.6809 35.8307 
เหรียญสิงคโปร์ 0.16 0.05 0.07 - - - - - 24.4503 24.8010 
รูปีศรีลงักา 44.15 332.10 - - - - - - 0.21305 0.2392 
เรียลกมัพชูา 243.58 5.06 - - - - - - 0.00805 0.00885 
ไทยบาท 23.00 65.83 41.95 67.96 - - - - 1 1 
ลาวกีบ - - - - 18.13 - 145.49 - 0.0039 0.0044 
รูปีอินโดนีเซีย - - - - - - 105.11 - 0.0024 0.0027 
เยนญ่ีปุ่ น 0.10 - - - - - - - 0.2898 0.3080 

46.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม* 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึง
ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี                  
– ปรับปรุงใหม่ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,816 

 
 

1,381 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาว                       

– ปรับปรุงใหม่ 
 

41 
 

40 
 

939 
 

1,895 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด 

 
193 

 
186 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478 500 476 476 
     

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
   หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,470 1,547 1,453 1,566 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,473 7,427 4,506 4,862 

 *  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งราคาซ้ือและราคาขาย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และ 30  ธนัวาคม 2559
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
   หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,470 1,547 1,453 1,566 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,473 7,427 4,506 4,862 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ     

 สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1) (1) - - 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินให้กูย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้น 
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั แสดง
มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดโ้ดยหัก
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค) มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดด้วย
อตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ง) เงินลงทุนในตราสารท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 



 

108 
 

ฉ) หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
ส าหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ช) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

47. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.51:1 (2559: 1.06:1) และเฉพาะบริษทั
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.57:1 (2559: 1.14:1) 

48. กำรช้ีแจงเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทำงกฏหมำย 

เม่ือต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จ  ากัด (“JTA”) ซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัด          
จดทะเบียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดด้ าเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยและในประเทศสิงคโปร์
ต่อบริษทัฯ โดยยืน่ฟ้องเป็นคดีแพง่ และยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

48.1 คดีความในประเทศไทย 

1) คดีแพง่ 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ได้ยื่นฟ้องบริษทัฯ อดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ.
83/2561 และศาลแพ่งไดก้ าหนดวนันดัพิจารณาคร้ังแรก (วนันดัช้ีสองสถาน) ในวนัท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2561  

บริษัทฯ ได้รับหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องจากศาลแพ่งแล้ว โดยวิธีปิดหมาย เม่ือวนัท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ในการน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่อสู้คดีน้ี
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  
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ตามค าฟ้องของ JTA (ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561) JTA ไดก้ล่าวอา้ง
ว่า บริษัทฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ได้ร่วมกันกระท าการอันเป็นการฉ้อฉล JTA เก่ียวกับสถานะทาง
การเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื่อจูงใจให ้JTA เขา้มาลงทุนในบริษทัฯ ดงันั้น นิติกรรม
ต่างๆ ท่ี JTA ไดท้  าข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อเขา้ลงทุนในบริษทัฯ จึงเกิดจากการแสดงเจตนาท่ีเกิดจาก
การฉ้อฉล หรือด้วยความส าคญัผิดในสาระส าคญัในฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ
บริษทัฯ นิติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดจึงตกเป็นโมฆียะ และ JTA ไดแ้สดงเจตนาบอกลา้งโมฆียกรรม
ในนิติกรรมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัฯ ทั้งหมด และเรียกเงินลงทุนคืน ทั้งน้ี JTA ยงัไดก้ล่าวอา้ง
วา่ การกระท าการของบริษทัฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ยงัถือไดว้า่เป็นการร่วมกนักระท าละเมิดต่อ JTA อีก
ดว้ย ดว้ยขอ้กล่าวอา้งเหล่านั้น JTA จึงไดย้ื่นฟ้องเรียกร้องบริษทัฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ทั้งหมดร่วมกนั
หรือแทนกนัช าระเงินค่าเสียหายให้แก่ JTA โดยทุนทรัพยใ์นคดีน้ีคิดค านวณเป็นเงินไทยทั้งส้ิน
จ านวน 8,020,132,483.88 บาท 

อน่ึง ดว้ยเหตุท่ี JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ และศาลล้มละลายกลางไดมี้ค าสั่ง
รับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ไวพ้ิจารณาแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 กรณีน้ีจึง
ส่งผลให้เกิดสภาวะการพกัช าระหน้ี (Automatic Stay) ต่อบริษทัฯ ดงัท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปในส่วน
ของคดีฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ี สภาวะการพกัช าระหน้ีจะส่งผลให้การพิจารณาคดีแพ่งเฉพาะส่วนของ
บริษัทฯถูกงดไวเ้ป็นการชั่วคราว เวน้แต่ศาลล้มละลายกลางจะมีค าสั่งเป็นประการอ่ืน ทั้ งน้ี        
ศาลแพง่อาจพิจารณามีค าสั่งจ  าหน่ายคดีเฉพาะส่วนของบริษทัฯ ออกจากสารบบความของศาลแพ่ง
เป็นการชัว่คราว หรือมีค าสั่งให้เล่ือนนดัพิจารณาคร้ังแรกออกไป และก าหนดวนันดัพิจารณาใหม่
เป็นระยะๆ เพื่อรอฟังผลค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางในคดีฟ้ืนฟูกิจการ อย่างหน่ึงอยา่งใดตามท่ี
เห็นสมควร 

ส าหรับการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนของจ าเลยอ่ืนๆ จะถูกงดพิจารณาไวเ้ป็นการชั่วคราวด้วย
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัว่า จ  าเลยอ่ืนๆ ได้มีค  าขอให้ศาลแพ่งงดการพิจารณาหรือไม่ และข้ึนอยู่กบั
ดุลพินิจของศาลแพง่ในการพิจารณาค าขอดงักล่าว 

2) คดีฟ้ืนฟูกิจการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ (“ค าร้องขอฟ้ืนฟู          
กิจการฯ”) ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี ฟ.1/2561 และศาลลม้ละลายกลางได้มี
ค  าสั่ งรับค าร้องขอฟ้ืนฟู กิจการฯ ไว้พิ จารณาเม่ือว ัน ท่ี  11 มกราคม พ .ศ. 2561 ในการน้ี                
ศาลลม้ละลายกลางไดก้ าหนดวนันดัไต่สวนค าร้องฟ้ืนฟูกิจการฯ ในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 บริษทัฯไดรั้บหมายเรียกและส าเนาค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯจากศาลลม้ละลายกลางแลว้ ในการน้ี    
บริษทัฯไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่อสู้คดีน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
และเจา้หน้ีรายอ่ืนๆ ทุกรายของบริษทัฯ ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ มี
สิทธิยืน่ค  าคดัคา้นโตแ้ยง้ต่อศาลลม้ละลายกลางไดภ้ายในวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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ตามค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ JTA ไดก้ล่าวอา้งว่า ตนเองเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯ ในหน้ีเงินซ่ึงเกิด
จากการบอกล้างโมฆียกรรมของสัญญาลงทุนและการเข้าซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจ านวนเงิน 
180,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,831,298,000 บาท และกล่าวอ้างว่า 
บริษทัฯ อยูใ่นสภาวะท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ แลว้พบว่า 
กรณียงัมีเหตุผลอนัสมควรท่ีบริษทัฯ จะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนมีช่องทางท่ีจะ
สามารถฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ได ้ในการน้ี  JTA จึงขอให้ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัฯ และ JTA ไดเ้สนอบริษทั พีซีแอล แพลนเนอร์ จ  ากดั เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯคาดการณ์ว่า กระบวนการพิจารณานบัตั้งแต่วนันดัไต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ (วนัท่ี        
19 มีนาคม พ.ศ. 2561) จนถึงวนัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดเก่ียวกบัค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการฯนั้น อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ทั้งน้ี ระยะเวลาดงักล่าวอาจ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่ารก าหนดวนันดัสืบพยานของคู่ความท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง เม่ือศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไวพ้ิจารณาแลว้ กรณี
ดงักล่าวส่งผลให้เกิดสภาวะการพกัช าระหน้ี (Automatic Stay) ต่อบริษทัฯนับตั้งแต่วนัดังกล่าว        
เป็นตน้ไป จนกวา่ศาลลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 90/12 
แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ทั้ งน้ี สภาวะการพกัช าระหน้ีไม่ได้ส่งผลให้บริษทัฯ
จะตอ้งหยุดการประกอบธุรกิจ บริษทัฯยงัสามารถท่ีจะประกอบธุรกิจการคา้ต่อไปได ้โดยสามารถ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้ธุรกิจการค้าตามปกติของบริษัทฯสามารถด าเนินต่อไปได ้
(Ordinary Course of Business) 

โดยผลทางกฎหมายประการส าคญัของสภาวะการพกัช าระหน้ี คือ ในช่วงระยะเวลาท่ีสภาวะการ
พกัช าระหน้ียงัมีผลใช้บงัคบัอยู ่เจา้หน้ีทั้งหลายของบริษทัฯ ถูกห้ามมิให้ฟ้องร้องบริษทัฯ เป็นคดี
แพ่งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ส าหรับมูลหน้ี
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ) ทั้งน้ี หากมี
คดีแพ่งท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ียงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาเหล่านั้นจะถูกงดไวเ้ป็นการชั่วคราว เวน้แต่ศาล
ลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากนั้น บริษทัฯ ถูกห้ามมิให้จ  าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า 
ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระในทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เวน้แต่การกระท า
เหล่านั้นมีความจ าเป็นเพื่อให้ธุรกิจการคา้ตามปกติของบริษทัฯ ยงัสามารถด าเนินต่อไปได ้หรือ
ศาลลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งอนุญาตให้บริษทัฯ กระท าได้เป็นกรณีๆ ไป ตามมาตรา 90/12 (4) 
และ (9) แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
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นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัได้ยื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯ    
ต่อศาล และศาลไดมี้ค าสั่งให้บริษทัฯสามารถประกอบกิจการให้บริการทางการเงิน และอนุญาต
ให้ช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุ้นกูข้องบริษทัฯในจ านวนตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้มี      
อยูเ่ดิม รวมทั้งลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าวนั้น โดยถือวา่เป็นการกระท า
ท่ีจ  าเป็นในการบริหารเงินทุนเพื่อให้การด าเนินการคา้ตามปกติของบริษทัฯสามารถด าเนินไปได ้
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากศาลฯ 

ทั้งน้ี หากศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ แล้ว บริษทัฯ จะไม่ตกอยู่ภายใต้
สภาวะการพกัช าระหน้ีอีกต่อไป และบริษทัฯ จะสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กประเภทโดยปราศจาก
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัใดๆ ต่อไปอีก 

48.2 คดีความในประเทศสิงคโปร์ 

1) การด าเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์  

 เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2560 JTA ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อย Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“GLH”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และอดีตกรรมการบริหารท่านหน่ึงของบริษทัฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวหาวา่ GLH ร่วมกบัจ าเลยอ่ืนๆ ท าให ้JTA ไดรั้บ
ความเสียหาย โดยการหลอกลวงให้ JTA มาลงทุนท่ีบริษทั โดยท าเสมือนว่าสถานะทางการเงิน
ของบริษทัดีกวา่ความเป็นจริง ปัจจุบนั GLH อยูใ่นระหวา่งรอการนดัวนัพิจารณาจากศาลต่อไป 

 จากค าฟ้องขา้งตน้ ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 JTA ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว (an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค  าสั่ง
อนุญาตตามค าร้องดงักล่าว โดยสั่ง GLH (และอดีตกรรมการบริหารของบริษทั) ไม่ให้ด าเนินการ
ใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของตนท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญ
สหรัฐ (รายการดงักล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั การด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่า
ทนายความ)  

 ทั้งน้ี GLH ไดป้ฏิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายในประเทศ
สิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี และยื่นค าร้องขอให้ศาลยกค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวฝ่ายเดียวดงักล่าว
เรียบร้อยแลว้   

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราว
ขา้งตน้ ส่งผลใหไ้ม่มีขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจของ GLH ในประเทศสิงคโปร์อีกต่อไป 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 48.1 และ 48.2 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้
และได้พิจารณาร่วมกับท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เก่ียวกับความเป็นไปได้ของการ          
ผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบั
หุน้กู ้รวมถึงจดหมายแจง้เลิกสัญญาหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผิด ขอยกเลิกสัญญาและได้
เรียกเงินจ านวนดงักล่าวคืนจากบริษทัฯในทนัที รวมทั้งไดค้ดีความท่ีไดฟ้้องบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและ           
ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญา
เหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้  าผดิกฎหมายใด ๆ ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

49. รำยกำรปรับปรุงทีม่ีสำระส ำคัญ 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัท่ีส าคญัคือการตั้ง
ประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับยอดเงินคงคา้งท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืรายไซปรัสและสิงคโปร์ 

โดยรายการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการของบริษทัฯในการให้
ความร่วมมือกบัก.ล.ต. เพื่อขจดัขอ้เคลือบแคลงสงสัยใดๆ ส าหรับรายการเงินให้กู ้ยืมและดอกเบ้ีย      
คา้งรับ และเพื่อประโยชน์ของนกัลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะบริษทัฯ ตลอดจนแสดงความ
โปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและเห็นชอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริษทั เก่ียวกับความเป็นไปได้ของการผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกู ้รวมถึงท าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูก
กล่าวหา โดยอา้งอิงจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48  จากการตรวจสอบพบว่า ณ ขณะน้ี กลุ่มบริษทัยงั
ไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกับทางเจา้หน้ี และไม่ได้ท าผิดกฎหมายใด ๆ 
ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1) การตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม (อา้งอิงหมายเหตุ 19 -       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม)  

 2) การตั้ งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ (อ้างอิง       
หมายเหตุ 18 - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) และ 

 3) การตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอดีตกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึงสัญญา
สิทธิพิเศษระหว่าง GLF และ APFG ในงบการเงินรวม (อ้างอิงหมายเหตุ 7 -รายการธุรกิจกับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  
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โดยรายการปรับปรุงเร่ือง 3) เป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการแสดงความ
โปร่งใสในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนกัลงทุน
อนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกับสถานะของบริษทัฯทั้งน้ี จ  านวนเงินของ
รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 
(พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
(เทียบเท่า           
พนับาท) (พนับาท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก าไรขาดทุน:    
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,426,818 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยั     
จะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท      
– ปรับปรุงใหม่ 18,076 603,176 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยั     
จะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
– ปรับปรุงใหม่ 28,669 956,641 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,142 582,085 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ี            
สงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 6,064 202,348 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของสญัญาสิทธิพิเศษ 1,676 55,937 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ี           
สงสยัจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 1,164 38,825 - 
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ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 รายการท่ีเก่ียวข้องกันกับอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ รายการ
ส าหรับส ารองทั้งหมดมีรายละเอียด ดงัตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น   
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 7,838 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 492 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,259 - - - 
APF Trading Plc. 183,362 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,157) - - - 

รวม 198,169 - - - 

ส ำรองผลขำดทุนส ำหรับสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,025 - - - 

รวม 38,025 - - - 

ส ำรองผลขำดทุนส ำหรับสัญญำสิทธิพิเศษ    
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
A.P.F. Group Co., Ltd. 54,785 - - - 

รวม 54,785 - - - 
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50. กำรแก้ไขข้อผดิพลำดและกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษทัฯ ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และได้น าเสนองบ
การเงินดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 และ 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จาก ก.ล.ต. ให้บริษทัฯด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560  ซ่ึงกล่าวโทษอดีตกรรมการบริหาร 
บริษทัฯ กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผา่น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของบริษทัฯสูงเกินความจริง โดย 
ก.ล.ต. แจง้ว่า จากการกล่าวโทษขา้งตน้จะส่งผลให้การบนัทึกรายการในบญัชีและงบการเงินของ
บริษทันั้นไม่ถูกตอ้ง และหากบริษทัฯไม่แกไ้ขงบการเงินและแบบรายงานโดยเร็ว อาจเขา้ข่ายเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 และมาตรา 312 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ดงันั้น แมว้า่บริษทัฯจะยงัไม่พบหลกัฐานแสดงถึงความผิดปกติ แต่บริษทัไดมี้มติให้แกไ้ขงบการเงิน
ตามค าสั่งของ ก.ล.ต.  

บริษทัฯไดป้รับปรุงงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินใหม่ โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี  8  เน่ืองจากระยะเวลาท่ีถูกก าหนดไว้มีจ  ากัด  บริษัทจึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมี
สาระส าคญัของงวดก่อนโดยปรับยอ้นหลงัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ
ปรับงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ยอ่หนา้ท่ี 42 
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ผลกระทบต่องบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,912,885  

 
(975,405) 

 
- 

 
937,480  

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ (1,912,336) 975,405 - (936,931) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี – สุทธิ 

 
549 

 
- 

 
- 

 
549 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
975,405 

 
(384,657) 

 
590,748 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
(975,405) 

 
384,657 

 
(590,748) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี – สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปี – สุทธิ 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำหนึ่งปี – สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (126,109) - (18,281) (144,390) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (321,411) - 18,281 (303,130) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:     
รำยได้     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 378,962 - (177,251) 201,711 
ค่ำใช้จ่ำย     
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
(1,952,565) 

 
995,924 

 
- 

 
(956,641) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
(995,924) 

 
392,748 

 
(603,176) 

ขำดทุนส ำหรับปี (1,822,548) - 215,497 (1,607,051) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ                          
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
 

(549,330) 

 
 

- 

 
 

21,302 

 
 

(528,028) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (632,609) - 21,302 (611,307) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,818,708) - 215,497 (1,603,211) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,443,528) - 236,799 (2,206,729) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (1.192) - 0.141 (1.051) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (1.192) - 0.141 (1.051) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2559 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
882,435 

 
(114,939) 

 
- 

 
767,496 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี - สุทธิ 

 
882,435 

 
(114,939) 

 
- 

 
767,496 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
114,939 

 
(114,939) 

 
- 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี - สุทธิ 

 
- 

 
114,939 

 
(114,939) 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
1,937,675 

 
(121,861) 

 
1,815,814 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำหนึ่งปี - สุทธิ 

 
- 

 
1,937,675 

 
(121,861) 

 
1,815,814 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
2,876,285 

 
(1,937,675) 

 
- 

 
938,610 

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปี - สุทธิ 

 
2,876,285 

 
(1,937,675) 

 
- 

 
938,610 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,101,423 - (233,778) 1,867,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 260,257 - (3,021) 257,236 
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 งบการเงินน้ีไดถู้กแกไ้ขเฉพาะในประเด็นท่ีถูกก.ล.ต.กล่าวโทษ กล่าวคือ ไดมี้การจดัประเภทเงินให้
กูย้ืมท่ีถูกก.ล.ต.กล่าวโทษใหม่ และโอนกลบัรายไดด้อกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีการแกไ้ขประเด็นอ่ืน
และไม่มีการขยายการเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินหรือเพิ่มการปรับปรุงจากเหตุการณ์
ดงักล่าว 

51. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินก่อนการปรับปรุงได้รับอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2561 และงบการเงินปรับปรุงใหม่น้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี  31 
กรกฎาคม 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2559 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:     
รำยได้     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 484,859 - (233,778) 251,081 
ก ำไรส ำหรับปี 1,062,819 - (233,778) 829,041 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ                           
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
 

(28,549) 

 
 

- 

 
 

(3,021) 

 
 

(31,570) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (20,211) - (3,021) (23,232) 
การแบ่งปันก าไร     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,063,844 - (233,778) 830,066 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,043,000 - (236,779) 806,201 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.697 - (0.153) 0.544 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.692 - (0.152) 0.540 


