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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

	 ผมได้เข้ามาทำาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการบริษัท	ของ	บริษัท	กรุ๊ปลีส	 
จำากัด	(มหาชน)	พร้อมกับ	กรรมการอิสระท่ีเข้ามาใหม่	3	ท่าน	และกรรมการอิสระเก่า	2	ท่าน	เม่ือวันท่ี	23	กุมภาพันธ์	2561	 
จนถึงบัดนี ้เป็นเวลาหนึ ่งปีเศษ	 ตลอดหนึ ่งปีเศษที ่ผ่านมาผมและคณะกรรมการตรวจสอบ	 และกรรมการบริษัท 
มีเจตจำานงค์ในการปฏิบัติหน้าที่	 โดยยึดถือความอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ	ยึดถือความโปร่งใส	ตรวจสอบได	้		
ยึดแนวทางหลักธรรมาภิบาลตามแนวทาง	ของ	สำานักงาน	ก.ล.ต.	ยึดกฎระเบียบ	กฎหมาย	 เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่	
โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนรายย่อย		ประโยชน์ของพนักงาน	และของบริษัท	เป็นตัวตั้ง

 ในส่วนของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทน้ัน	ผมและคณะกรรมการเห็นว่า	 ธุรกิจของบริษัทท่ีได้ดำาเนินอยู่ในปัจจุบัน 
และที่มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ทางการค้าและเศรษฐกิจอยู่เสมอ	มีแนวโน้มเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างด	ี 
ประกอบกับเห็นว่าฝ่ายบริหารมีศักยภาพในการบริหารกิจการ	มีความตื่นตัวในการปรับปรุงกิจการอยู่เสมอ	ก็น่าจะช่วย 
ทำาให้กิจการของบริษัทเจริญได้ดียิ ่งขึ้น	แม้ที่ผ่านมาจะมีปัญหาและอุปสรรคที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบางประการ 
มาเร้ารุมอยู่บ้าง	 	แต่ก็เชื่อว่าในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ยึดถือแนวทางโปร่งใส	ตรวจสอบได้	 เดินตามหลัก 
ธรรมาภิบาล	ยึดถือกฎระเบียบ	กฎหมาย	เป็นหลัก	จะทำาให้การดำาเนินกิจการของบริษัท	เป็นไปในทางมีความเจริญก้าวหน้า	
และผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้
 
 ผมขอถือโอกาสนี้	ขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจ	ลูกค้า	ผู้บริหาร	ตลอดจนพนักงาน	และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ	
สำาหรับการดำาเนินการ	สนับสนุน	ส่งเสริม	และให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างดียิ่งตลอดมา		
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทขอยืนยันว่า	 	 จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริษัทดำาเนินธุรกิจต่อไปด้วยความรับผิดชอบ	 โปร่งใส	
และยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี	 เพื่อให้บริษัทมีความเจริญ	ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	
จะยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานในบริษทัจ านวน 5 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยเป็นกรรมการตรวจสอบเขา้ใหม่    
จ านวน 4 ท่าน กรรมการตรวจสอบเดิม 1 ท่าน ซ่ึงเร่ิมปฏิบัติงานร่วมกันตั้ งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง วนัทีเ่ร่ิมงาน 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม 
จ านวนการเข้าประชุมทั้งหมด 

1. คุณสกล   หาญสุทธิวารินทร์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 23 ก.พ.2561 14/14 
2. คุณวบูิลย ์ อิงคากลุ กรรมการตรวจสอบ 12 ก.พ.2561 12/14 
3. คุณสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 23 ก.พ.2561 14/14 
4. คุณทรอย  แอน็ดรู สกนูเนอร์แมน กรรมการตรวจสอบ 23 ก.พ.2561 14/14 
5. ดร.พลเดช   เทอดพิทกัษว์านิช กรรมการตรวจสอบ 19 ก.ค. 2554 13/14 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการปฏิบติังานในปี 2561 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

การสอบทานรายงานทางการเงิน    
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงิน

เฉพาะและงบการเงินรวมประจ าปี 2561 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)และบริษทัยอ่ย ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบ
บญัชี   โดยเห็นวา่งบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา 
และ          ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย                         
และการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจาก Management Letter ของผูส้อบบญัชี รายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเห็นวา่บริษทัมีระบบควบคุม
ภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย และการก ากบัดูแลกิจการท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 
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การพจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
คณะกรรมการไดพิ้จารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึด

หลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละมีความเห็นว่าการด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตาม
เง่ือนไขทางธุรกิจปกติ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 

การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี     
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน ท่ี

เหมาะสมของผูส้อบบญัชีและน าเสนอช่ือ บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือน าเสนอผูถื้อหุ้นให้
พิจารณาอนุมติัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2561  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ มุ่งเนน้ให้บริษทัมีการด าเนินงานตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส ยติุธรรม และสามารถตรวจสอบได ้เพ่ือประโยชน์ของบริษทั และเป็นธรรม
ต่อผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนพนกังาน ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผล
การปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองประจ าปี 2561 เพ่ือให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) หรือ GL  จดทะเบียน ก่อตั้งบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2529 เพ่ือด ำเนินธุรกิจในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล และรวมถึงต่ำงจงัหวดัดว้ย  ระหวำ่งปี 2533 กลุ่มผูถื้อหุน้ใหม่ไดเ้ขำ้มำซ้ือกิจกำรจำกผูถื้อหุน้เดิม 
และมุ่งเนน้กำรขยำยธุรกิจใหเ้ช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต ์ และชลอกำรใหเ้ช่ำซ้ือรถยนต ์ หลงัจำกนั้นบริษทัไดมี้กำรขยำยกิจกำร
ดำ้นสินเช่ือโดยใหเ้ช่ำซ้ือสินคำ้อ่ืนๆเพ่ิมข้ึน ไดแ้ก่ รถบรรทุก เคร่ืองจกัร แท่นพิมพ ์ตลอดจน ธุรกิจดำ้นสญัญำเช่ำกำรเงิน 
ธุรกิจรับซ้ือบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ธุรกิจกำรจดัหำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นหมุนเวยีน และสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคล ภำยหลงั
ต่อมำ ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัเนน้ธุรกิจหลกัคือกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตแ์ต่เพียงอยำ่งเดียว 
 

ในปี 2550 กลุ่มบริษทั  เอ.พี.เอฟ  เขำ้มำเทคโอเวอร์ ดว้ยกำรซ้ือหุน้ในตลำดหลกัทรัพย ์ยงัผลใหเ้ป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่จนถึง
ปัจจุบนั ในระหวำ่ง 4 ปีแรกหลงักำรเทคโอเวอร์ บริษทัไดมุ่้งเนน้กำรปรับปรุงธุรกิจในประเทศไทยเน่ืองจำกเป็นตลำดแห่ง
เดียวของบริษทัในขณะนั้น  ในปี 2554 บริษทัไดต้ดัสินใจวำ่กำรขยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศโดยเฉพำะตลำดในภูมิภำค
อำเซ่ียนนั้น น่ำจะเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำใหก้บัผูถื้อหุน้รวมทั้งเพ่ิมผลก ำไรใหก้บับริษทั ดงันั้น จึงมีกำรปฎิรูปกำรบริหำรจดักำร
และเร่ิมขยำยกิจกำรไปในตลำดอำเซ่ียนอย่ำงรวดเร็ว โดยใชโ้มเดลธุรกิจท่ีสร้ำงข้ึนใหม่และไดใ้ชก้บัธุรกิจในประเทศ
กมัพชูำเป็นแห่งแรก  ต่อมำในปี 2558 จำกควำมส ำเร็จท่ีไดรั้บจำกประเทศกมัพชูำ บริษทัจึงไดข้ยำยธุรกิจไปยงัประเทศ
เพื่อนบำ้นในอำเซ่ียนอีกแห่งคือประเทศลำว  โมเดลธุรกิจดงักล่ำวยงัคงไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองและท ำให ้GL เป็น  
ผูใ้หบ้ริกำร “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม”   

ส ำหรับปี 2560 บริษทัประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยตลำดใหม่ ๆ หลำยแห่ง และขณะน้ีบริษทัมีธุรกิจอยูใ่น 7 ประเทศแลว้ 
จำกกำรขยำยธุรกิจอยำ่งรวดเร็วแลว้ บริษทัจึงตดัสินใจวำ่จะมุ่งเนน้กำรสร้ำงควำมแขง็แกร่งใหก้บัธุรกิจโดยกำรขยำยตลำด
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษทัมีขอ้
พิพำททำงกฎหมำยกบัเจำ้หน้ีรำยหน่ึงจนถึงขณะน้ีขอ้พิพำทดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด ในปี 2561 บริษทัมีกลยทุธ์ในกำรขยำย
ธุรกิจและตลำด ในขณะเดียวกนัก็ลดควำมเส่ียงในบำงส่วนลง เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมมัน่คงใหก้บักำรด ำเนินงำนของบริษทั
โดยรวม โดยมีเป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงพ้ืนฐำนธุรกิจในประเทศไทย และอำเซ่ียนใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน เพ่ือตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในปัจจุบนั และสำมำรถขยำยตลำดเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในประเทศอ่ืน ๆ ไดใ้นอนำคต 
 
วสัิยทัศน์วตัถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 
 

ปัจจุบนั พนัธกิจของบริษทัคือ กำรใหค้วำมใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ เพ่ือช่วยพฒันำคุณภำพชีวติของลูกคำ้ของเรำ โดยส่งเสริมให้
ลูกคำ้ไดป้ระกอบธุรกิจดว้ยผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินท่ีทนัสมยั บริษทัจะบรรลุวตัถุประสงคน้ี์ไดด้ว้ยวสิยัทศัน์ของเรำคือ กำร
เป็น บริษทักำรเงินชั้นน ำใน GLOCAL (คือกำรเป็นบริษทัในลกัษณะ Global และ Local หรือระดบัโลกและทอ้งถ่ินในเวลำ
เดียวกนั) เพ่ือสนบัสนุน ใหผู้ป้ระกอบกำรเกิดใหม่ไดเ้ขำ้ถึงแหล่งเงินทุนเพ่ือประกอบธุรกิจใหเ้ติบโต ในขณะเดียวกนั ก็
เป็นผูน้ ำในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจใหก้บัลูกคำ้ ดว้ยเครือข่ำยท่ีใชต้น้ทุนต ่ำ และมีเทคโนโลยชีั้นสูง ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถ
สนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถขยำยธุรกิจไปไดท้ัว่โลกอยำ่งง่ำยดำย  
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ในปี 2555 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจเขำ้ไปในประเทศกมัพชูำ โดยไดรั้บใบอนุญำต ประกอบกิจกำร ดำ้นสินเช่ือเช่ำซ้ือ จำก
ธนำคำรแห่งชำติประเทศกมัพชูำเป็นรำยแรก และยงัไดรั้บสิทธิในกำรเป็นผูใ้หสิ้นเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้แต่เพียง
ผูเ้ดียวในประเทศกมัพชูำและพร้อมกนัน้ี ยงัไดมี้กำรลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัในทำงธุรกิจ กบั 
บริษทั สยำมคูโบตำ้ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์เคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตรชั้นน ำในประเทศกมัพชูำ โมเดลของธุรกิจใน
กัมพูชำก็คือ “กำรให้บริกำรดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” ซ่ึงเป็นกำรผสมผสำนกนัของรูปแบบกำรให้บริกำรท่ีเน้น
เทคโนโลย ี (Technology Oriented model) ดว้ยซอฟแวร์ อีไฟแนนซ์ ท่ีพฒันำกนัภำยใน กบัรูปแบบกำรเปิดใหมี้เครือข่ำย
ของจุดใหบ้ริกำรกำรขำย (Site-job Oriented model) ท่ีหนำแน่นและครอบคลุมพ้ืนท่ีใหก้วำ้งท่ีสุด  จำกมุมมองของ GL นั้น 
กำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรระดบักลำงในพ้ืนท่ีชนบทนั้น เป็นกญุแจส ำคญัแห่งควำมส ำเร็จของเรำ และเป็นเป้ำหมำยในกำร
ขยำยธุรกิจของเรำต่อไป โดยท่ีระบบเครือข่ำย ซอฟแวร์ท่ีเนน้เทคโนโลย ี (Technology Oriented software network) ผสำน
กบัเครือข่ำยจุดใหบ้ริกำรกำรขำย (POS network) ท่ีครอบคลุมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจนั้น เป็นโมเดลท่ีมีค่ำใชจ่้ำยต ่ำ  
ใชเ้งินทุนต ่ำ และสำมำรถจะขยำยตวัไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมควำมตอ้งกำร 
 
ส่วนในประเทศลำว มีกำรเร่ิมด ำเนินกิจกำร ในเดือนพฤษภำคม 2558 โดยใชรู้ปแบบธุรกิจเดียวกนักบัในกมัพชูำซ่ึงได้
พิสูจน์แลว้วำ่เป็นโมเดลธุรกิจท่ีประสบควำมส ำเร็จ  และดว้ยกลยทุธ์ดงักล่ำว ธุรกิจในประเทศลำว จึงไดเ้ร่ิมใหผ้ลก ำไร
หลงัจำกกำรด ำเนินกำรเพียงแค่ 4 เดือน และท ำให ้GL มีส่วนแบ่งกำรตลำดในระดบัตน้ ๆ เช่นกนั   ในปี 2559 บริษทัเร่ิม
เปิดด ำเนินกิจกำรดว้ยกลยทุธ์เดียวกนัในประเทศอินโดนิเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองหนำแน่นท่ีสุดในภูมิภำคอำเซ่ียน 
และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจไดภ้ำยในไตรมำสแรก  ยิ่งกวำ่นั้น เรำยงัไดข้ยำยธุรกิจไปยงัประเทศศรีลงักำ และ
เมียนมำโดยกำรเขำ้ซ้ือกิจกำรในปี 2559 อีกดว้ย ซ่ึงท ำใหบ้ริษทัไดค้น้พบธุรกรรมใหม่ คือ สินเช่ือรำยยอ่ยแบบกลุ่ม 
 
ในปี 2560 บริษทัมุ่งท ำกำรปรับปรุงและสร้ำงตลำดท่ีมีอยูใ่หแ้ขง็แกร่งข้ึน  ส่วนในปี 2561 และในปีต่อไป บริษทัมีกลยทุธ์ท่ี
จะเสริมสร้ำงประสิทธิภำพโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพดิจิทลั พร้อมทั้งมุ่งเนน้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี
ดว้ยแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในระดบัสำกล และใชเ้ครือข่ำยทัว่โลกของเรำ ในกำรปรับปรุงธุรกิจของลูกคำ้ทอ้งถ่ินและพฒันำ
ควำมใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ รวมทั้งพฒันำแพลตฟอร์มของสินคำ้ของเรำ ใหส้ำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละ
ขั้นตอนของช่วงชีวติ (multiple life stages) โดยในอีก 5 ปีขำงหนำ้ บริษทัเตรียมจะเพ่ิมประสิทธิภำพจำกกำรเป็น “ดิจิทลั
ไฟแนนซ”์ ใหเ้ป็น “ไลฟ์ไซเคิลไฟแนนซ์” และจำก “บริษทัลิสซ่ิง” เป็น “บริษทัมลัติไฟแนนซ์” 
 
 
การเปลีย่นแปลงและการพฒันาการทีส่ าคัญ 
 
ในปี 2555 เป็นปีท่ีบริษทัไดส้ร้ำงบนัทึกใหม่ของผลประกอบกำรโดยมียอดก ำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวติักำรณ์เน่ืองจำกกำร
ขยำยตวัอยำ่งรวดเร็วของธุรกิจตั้งแต่ไตรมำสท่ีสองและต่อเน่ืองตลอดมำทั้งปี กำรเติบโตของพอร์ตสินเช่ือเช่ำซ้ือท่ีเพ่ิมข้ึน
ท ำใหร้ำยไดจ้ำกดอกเบ้ียเช่ำซ้ือเติบโตข้ึนมำอยำ่งมีนยัส ำคญั ในขณะท่ี บริษทัสำมำรถจะคงอตัรำกำรตั้งส ำรองหน้ีสูญไวไ้ด้
ในระดบัท่ีต ่ำเน่ืองจำกสำมำรถติดตำมหน้ีไดดี้ข้ึน โดยภำพรวมแลว้ในระหว่ำงปี บริษทัมีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร
เพ่ิมข้ึนเป็นอยำ่งมำก  นอกจำกนั้น บริษทัไดมี้กำรลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ Group Lease Holdings Pte.Ltd หรือ GLH ซ่ึงเป็น
บริษทัโฮลด้ิงส์ในประเทศสิงคโปร์เพ่ือใชเ้ป็นฐำนในกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ 
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ในปี 2556 บริษทั GL FINACE Plc. หรือ GLF ไดเ้ร่ิมน ำบริกำรท่ีสร้ำงข้ึนใหม่ คือ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” มำใช ้ใน
กำรประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตใ์นประเทศกมัพชูำ   GLF ยงัไดรั้บสิทธิแต่เพียงผูเ้ดียวในกำรใหบ้ริกำรเช่ำ
ซ้ือรถจกัรยำนยนตจ์ำกผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้ในประเทศกมัพูชำ และปัจจุบนัไดเ้ปิดจุดให้บริกำร
สินเช่ือเช่ำซ้ือในร้ำนของตวัแทนจ ำหน่ำย(ดีลเลอร์)รถจกัรยำนยนต์ฮอนดำ้ รวมทั้งจุดให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ืออุปกรณ์
กำรเกษตรของผลิตภณัฑคู์โบตำ้ แลว้ทัว่ประเทศกมัพชูำ  
 
ในช่วงปี 2557 บริษทัไดท้ ำกำรซ้ือกิจกำรของ บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมแบบ
เดียวกนัในประเทศไทย ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถเร่งอตัรำกำรขยำยธุรกิจเพ่ิมข้ึนไดอี้กประมำณร้อยละ 30 ในทนัที  ต่อมำในปี 
2558 ธนบรรณไดพ้ฒันำผลิตภณัฑสิ์นเช่ือจ ำน ำเล่มทะเบียนรถจกัรยำนยนต ์ (Motor for Cash) ใหมี้ศกัยภำพในกำรแข่งขนั
ในตลำดมำกข้ึน  และปรับปรุงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำสญัญำเพ่ือลดตน้ทุน และประหยดัเวลำในกำรปฏิบติักำร พร้อม
ทั้งขยำยธุรกิจใหสิ้นเช่ือรถจกัรยำนยนตมื์อสอง (SmartBike)  นอกจำกนั้น ไดเ้ปิดบริกำรใหม่ คือสินเช่ือจ ำน ำเล่มทะเบียน
รถยนต ์ (Car for Cash)  ซ่ึงไดเ้ร่ิมใหบ้ริกำรเม่ือเดือน ธนัวำคม 2558 เป็นตน้มำ ในปี 2559 ธนบรรณไดข้ยำยสำขำและ
พนัธมิตรร้ำนคำ้รถจกัรยำยนตมื์อสอง อยำ่งต่อเน่ือง  และ ในปี 2560 บริษทัมีสำขำทั้งส้ิน 64 สำขำ และมีพนัธมิตรร้ำนคำ้
รถจกัรยำนยนตมื์อสองทั้งส้ิน 326 ร้ำน ในปี 2561 ธนบรรณ มีกำรเพ่ิมผลิตภณัฑใ์หม่ คือ บริกำรรับซ้ือรถจกัรยำนยนต ์ใน
ขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้และใหค้วำมส ำคญักบักำรเขม้งวดในกำรคดักรองลูกคำ้ท่ีมีศกัยภำพเพ่ือเพ่ิมคุณภำพของสินเช่ือ และ
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

ในปี 2558 ดว้ยกำรเติบโตและขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองของธุรกิจในกมัพชูำ และลำว ภำยใตโ้มเดล “ดิจิทลัไฟแนนซ์
แพลตฟอร์ม” บริษทัไดข้ยำยผลิตภณัฑก์ำรใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตร เคร่ืองมือและอุปกรณ์
เก่ียวกบัพลงังำน และอ่ืนๆ รูปแบบธุรกิจแบบใหม่น้ี ไดน้ ำรำยไดใ้หม่มำใหบ้ริษทั จำกผูผ้ลิตสินคำ้และผูแ้ทนจ ำหน่ำยซ่ึง
เป็นรำยไดค้่ำธรรมเนียมจำกกำรใหค้  ำปรึกษำกำรกระจำยสินคำ้และกำรปล่อยสินเช่ือ ผำ่นทำงดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม
ของเรำ ในเดือนพฤษภำคม บริษทัไดเ้ร่ิมตน้ด ำเนินธุรกิจในประเทศลำว โดยใชโ้มเดลธุรกิจเดียวกนักบัในประเทศกมัพชูำ 
และเพียงในเดือนท่ี 4 เท่ำนั้น ธุรกิจในประเทศลำวก็สำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรไดแ้ลว้ ดว้ยเหตุน้ี จึงท ำใหใ้น
ปี 2558 บริษทัสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนดว้ย กำรมีรำยไดสู้งท่ีสุด มียอดก ำไรสุทธิสูงท่ีสุด และมีพอร์ตสินเช่ือท่ีใหญ่
ท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีมำ  

ในปี 2559 บริษทัสำมำรถท ำลำยสถิติกำรท ำก ำไรสูงสุด จำกปี 2558 อีกคร้ัง จำกงบกำรเงินรวม GL สำมำรถท ำก ำไรสุทธิได้
เพ่ิมข้ึนถึง ร้อยละ 42.23 เม่ือเทียบกบัปี 2558 และเรำยงัไดข้ยำยตลำดออกไปอีก 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศอินโดนิเซีย ศรี
ลงักำ และเมียนมำ  ในประเทศอินโดนิเซียนั้น บริษทัประสบควำมส ำเร็จอยำ่งรวดเร็ว และในประเทศศรีลงักำและเมียนมำ 
บริษทัไดเ้ขำ้ไปเปิดตลำดโดยกำรเขำ้ซ้ือหุน้จำก Commercial Credit and Finance PLC และ BG Microfinance Myanmar 
Co. ตำมล ำดบั  ยิง่กวำ่นั้น บริษทัยงัไดซ้ื้อหุน้บำงส่วนจำกบริษทัในประเทศสิงคโปร์ คือ Began Innovation Technology Pte 
เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในกำรเพ่ิมเติมควำมรู้และทกัษะต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรขยำยตลำดในประเทศเมียนมำ  
 

ในปี 2560 กิจกำรของบริษทัยงัคงมีผลก ำไรต่อไปทั้งในไตรมำสท่ี 1 และ 2 อยำ่งไรก็ตำม ในไตรมำสท่ี 3 บริษทัมีผล
ขำดทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกกำรตั้งส ำรองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและเงินใหกู้ย้มืท่ีทำง ส ำนกังำน กลต. ในประเทศไทย 
ตั้งขอ้สงสยั และเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในประเทศศรีลงักำ  ในระหวำ่งไตรมำสท่ี 4 บริษทัไม่มีรำยกำรพิเศษ (exceptional 
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items) และผลประกอบกำรก็กลบัมีก ำไรเช่นเดิม  กลยทุธ์ของบริษทัในขณะน้ี คือ กำรมุ่งเนน้ท ำตลำดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และ
ขยำยธุรกิจและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของบริษทัใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 
 

ในปี 2561 บริษทัไดท้ ำกำรทบทวนงบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ใหม่ตำมค ำสัง่ของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประเทศไทย เรำยงัคงมี
ผลก ำไร และยงัคงมุ่งเนน้กำรดูแลธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  หลงัจำกท่ีเรำไดข้ยำยธุรกิจอยำ่งรวดเร็ว และไดจ้ดักำรกบัปัญหำ
ต่ำง ๆ เรียบร้อยแลว้  บริษทัก็ไดก้ลบัมำมีสถำนะท่ีดีอีกคร้ัง เพ่ือสร้ำงธุรกิจต่อไปบนรำกฐำนปัจจุบนั 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
 

โครงสร้ำงกลุ่มบริษทัและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจ	โดยมีรายได้จาการถือหุ้นในบริษัท
อื่นเป็นหลัก	(โฮลดิ้งส์)	และธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์

  ประเทศไทย

บริษัท ธนบรรณ จำากัด
ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์	และให้สินเชื่อ

โดยมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

  ประเทศไทย

บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำากัด
ธุรกิจให้บริการ

  ประเทศไทย

Group Lease Holdings Pte. Ltd.
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจและบริหารสินเชื่อ

แก่ธุรกิจ	และจัดการเงินลงทุนอื่น

  ประเทศสิงคโปร์

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อย

  ประเทศเมียนมาร์

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์

  ประเทศอินโดนีเซีย

GL-AMMK Co., Ltd.
ธุรกิจให้บริการ

  ประเทศเมียนมาร์

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.
ให้บริการจัดตั้ง	IT	platform

  ประเทศสิงคโปร์

PT. Group Lease Finance Indonesia
ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์	และสินเชื่อรายย่อย

  ประเทศอินโดนีเซีย

Commercial Credit and Finance PLC
ธุรกิจสินเชื่อ	สินเชื่อรายย่อย	ลีสซิ่ง	และเช่าซื้อ

  ประเทศศรีลังกา

GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์

  ประเทศลาว

GL Finance Plc.
ธุรกิจดิจิทัลไฟแนนซ์	และให้สินเชื่อ

โดยมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน

  ประเทศกัมพูชา

99.993%
100.00%

0.0035%

0.0035%

99.88%100.00%

100.00% 0.12%

57.00%100.00%65.00%

29.99% 2.81% 18.18%

  บริษัทย่อย

  บริษัทร่วม

  เงินลงทุนทั่วไป



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
 
 
ธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย คือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้าประกนั เช่น รถจกัรยานยนต ์ และ รถยนต ์ เป็นตน้  นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ี
ปรึกษาดา้นธุรกิจ การใหสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ยและธุรกิจ
สินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ในรูปแบบการใหบ้ริการ ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการให้บริการสินเช่ือระหวา่งผูบ้ริโภคสินคา้กบั ผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจ าหน่าย (ดีลเลอร์) สินคา้
หลากหลายประเภท อาทิเช่น รถจกัรยานยนต ์ เคร่ืองจกัรการเกษตร อุปกรณ์เก่ียวกบัภาคพลงังานและยานพาหนะอ่ืน ๆ   
ลูกคา้จะไดรั้บประโยชน์จากความง่ายและสะดวกสบายตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การขออนุมติัสินเช่ิอ จนถึงการช าระค่า
งวดประจ าเดือนผา่นระบบการช าระเงินแบบอิเลคโทรนิคส์ ส าหรับผูผ้ลิต / ตวัแทนจ าหน่าย นั้น  ระบบของเราจะให ้
ประสิทธิภาพ และความเช่ือมัน่ เน่ืองจากระบบจะสามารถอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งครบถว้นทั้งกระบวนการของการขาย
สินคา้ ตั้งแต่การตลาด การประเมินลูกคา้ (ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีทางผูผ้ลิต หรือตวัแทนจ าหน่ายไม่มี) จนกระทัง่ถึงการเก็บเงิน 
โดยผา่นทางเครือข่ายจุดใหบ้ริการสินเช่ือทั้งหลายและระบบอี-ไฟแนนซ์ซ่ึงมีการบูรณาการมาแต่ดั้งเดิม ดว้ยเหตุน้ี รายได้
ของบริษทัจึงมาจากทั้งจากลูกคา้ เป็นรายไดจ้ากดอกเบ้ียเช่าซ้ือ และจากผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจ าหน่าย เป็นรายไดจ้ากการใหบ้ริการ
ค าปรึกษาและดอกเบ้ียจากการใหสิ้นเช่ือ  
เราไดพ้ฒันาธุรกิจของเราในประเทศไทย และเม่ือปี 2554 เร่ิมขยายธุรกิจไปทัว่อาเซ่ียน ตามโอกาสท่ีมีเขา้มา และหลงัจาก
ประสบความส าเร็จใน 6 ประเทศ หรือรวมทั้งหมดเป็น 7 ประเทศแลว้ และเราจะมุ่งเนน้การเสริมสร้างความแขง็แกร่งใหก้บั
ธุรกิจหลกัในปัจจุบนัของเราต่อไปภายใตต้ลาดท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็วน้ี  
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 โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท     
   

รายได้ของบริษัท ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ พนับาท ร้อยละ 
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 2,055.28 72.05 2,070.08 69.50 1,949.69 66.72 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี       
     สินทรัพยค์  ้าประกนั 160.59 5.63 164.65 5.53 116.93 4.00 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 159.21 5.58 51.59 1.73 - - 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคราย
ยอ่ยภายใตก้าร 
     จดัการเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
44.92 

 
1.57 

 
47.79 

 
1.61 

 
- 

 
- 

รายไดค้่าบริการเช่าซ้ือ 86.02 3.01 17.08 0.57 - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 1.87 0.07 201.71 6.77 484.86 16.59 
รายไดอ่ื้น       

     รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 60.63 2.13 39.75 1.34 25.03 0.86 

     รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา - - 20.41 0.69 63.06 2.16 

     รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ       
          สินเช่ือเช่าซ้ือ 232.02 8.13 209.99 7.05 218.79 7.49 
     รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
          สินเช่ือรายยอ่ย 

 
10.75 

 
0.38 

 
4.61 

 
0.15 

 
- 

 
- 

อ่ืน  ๆ 41.42 1.45 150.70 5.06 63.78 2.18 
รวมรายได้ 2,852.71 100.00 2,978.36 100.00 2,922.14 100.00 
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สภาวะการแข่งขัน   
 

ผลติภัณฑ์มวลรวม % % 
ประเทศ 2560 2561 

กมัพชูา 7.0 7.0 

อินโดนีเซีย 5.2 5.3 

ลาว 6.6 6.9 

พม่า 6.6 7.0 

ไทย 4.5 4.3 

ศรีลงักา 3.8 4.5 
ท่ีมา : ธนาคารพัฒนาเอเชีย 

 
ยอดการจ าหน่ายรถจกัรยานยนตมี์ผลโดยตรงต่อธุรกิจการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นบริการหลกัของบริษทั 

โดยรวมแลว้ในตลาดรถจกัรยานยนตมี์ยอดจ าหน่ายท่ีเพ่ิมข้ึน  เรามีการขยายธุรกิจไปในระดบัประเทศ ซ่ึงมีคู่แข่งของเรา
นอ้ยรายนกัท่ีไดท้ าเช่นน้ี จึงท าใหบ้ริษทัสามารถเจริญเติบโตในภูมิภาคอาเซ่ียนรวมทั้งในตลาดอ่ืนโดยรวมได ้แทนท่ีจะตอ้ง
พ่ึงพาเศรษฐกิจภายในประเทศเพียงประเทศเดียว  หากวา่เกิดปัญหากบัเศรษฐกิจในประเทศท่ีเรามีธุรกิจเพียงประเทศเดียว
ท าให้เราไม่สามารถเติบโตไปตามท่ีคาดหวงั ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได ้เราก็จะยงัมีธุรกิจในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสามารถด าเนินการ
ต่อไปได ้ในขณะท่ีคู่แข่งของเราอาจตอ้งฝ่าฟันกบัอุปสรรคต่อไป  
 
 ส าหรับตลาดของเราท่ีเปิดด าเนินการมานานท่ีสุด 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศไทย กมัพชูา และลาวนั้น มีการเติบโต
ทางผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในปี 2561 เท่ากับ ร้อยละ 4.5, 7.0 และ 6.6 ตามล าดับตามขอ้มูลจาก ธนาคาร
พฒันาเอเชีย และธนาคารพฒันาเอเชียยงัไดมี้การคาดการณ์คร่าว ๆ วา่ จีดีพี ในประเทศเหล่านั้น จะมีค่าเฉล่ียประมาณร้อย
ละ 6.0ในปี 2562  ซ่ึงอาจสามารถหมายถึงยอดขายรถจกัรยานยนต์จะมีเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการตลาดท่ีใหญ่ข้ึนโดยรวม
ส าหรับเราดว้ย ตลาดในประเทศเมียนมา  ศรีลงักา และอินโดนิเซีย เป็นตลาดใหม่ท่ีสุดของเรา ส าหรับปี 2562 เราคาดว่า
ประเทศเมียนมาจะยงัคงมี การเติบโตทางจีดีพี ดีท่ีสุดท่ีร้อยละ 7  ส าหรับศรีลงักานั้น คาดวา่จะเติบโตทางจีดีพีเพ่ิมเป็น ร้อย
ละ 4.5 ในขณะท่ีประเทศอินโดนิเซีย ถูกคาดวา่จะมีการเติบโตทางจีดีพีเพียงเลก็นอ้ยท่ีร้อยละ 5.3 ดงันั้น โดยรวมแลว้ตลาด
ของเราควรจะเติบโตทางจีดีพีเช่นกนั  บริษทัจะยงัคงมุ่งเนน้การให้บริการ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” เช่นเดิมในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้บุคคล และดีลเลอร์ ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถอยูเ่หนือคู่แข่งของเรา รวมทั้งสามารถท าให้
บริษทัมีการเติบโต และมีผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ค่าเฉล่ีย  
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การจัดหากองทุน   
 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปี 2560 และ ปี 2559 ประกอบดว้ย 

งบการเงนิรวม 

 
ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น        
     จากสถาบนัการเงิน - - 65.24 0.47 556.26 3.36 
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน*  22.39 0.16 122.25 0.88 798.13 4.82 
 หุ้นกู ้ 1,486.81 10.83 1,469.59 10.60 1,952.22 11.79 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429.94 46.84 6,473.46 46.70 4,506.28 27.21 
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - - 465.80 2.81 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย - - - - 4.40 0.03 
 เจา้หน้ีการคา้  10.21 0.08 4.92 0.04 11.56 0.07 
 รวม  7,949.35 57.91 8,135.46 58.69 8,294.65 50.09 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น  5,778.15 42.09 5,725.62 41.31 8,264.11 49.91 
 รวมแหล่งทีม่า 13,727.50 100.00 13,861.08 100.00 16,558.76 100.00 
หมายเหต ุ:  *เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูร้ะยะยาวครบก าหนดใชคื้นภายในสามสิบงวด โดยผอ่นช าระเป็นงวดๆตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้เร่ิม

ช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
                        *หุ้นกูแ้ปลงสภาพมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีสิทธิแปลงสภาพในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
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งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ปี 2561 ปี 2560  ปี 2559 

 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น       
     จากสถาบนัการเงิน - - - - 448.77 2.89 
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน* - - - - 577.13 3.72 
 หุ้นกู ้ 1,486.81 11.03 1,469.59 11.04 1,952.22 12.58 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429.94 47.68 6,473.46 48.61 4,506.28 29.06 
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - - - - 465.80 3.00 
เงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ย - - 40.00 0.30 183.30 1.18 
 เจา้หน้ีการคา้  1.50 0.01 1.49 0.01 3.94 0.03 
 รวม  7,918.25 58.72 7,984.54 59.96 8,137.44 52.46 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น  5,566.83 41.28 5,332.26 40.04 7,375.44 47.54 
 รวมแหล่งทีม่า 13,485.08 100.00 13,316.80 100.00 15,512.88 100.00 
หมายเหตุ :  *เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินเป็นเงินกูร้ะยะยาวครบก าหนดใชคื้นภายในสามสิบงวด โดยผอ่นช าระเป็นงวดๆตามท่ีระบุในสญัญาเงินกู ้เร่ิม

ช าระงวดแรกในวนัช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือ 
                        *หุ้นกูแ้ปลงสภาพมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีสิทธิแปลงสภาพในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส 
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ปัจจยัความเส่ียง   

 

ปัจจยัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีดงัน้ี 

ความเส่ียงจากแหล่งเงินทุนภายนอก 

จากลกัษณะการประกอบธุรกิจการใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือ การด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ
รองรับการด าเนินการ ทั้งน้ีปัจจุบนัแหล่งเงินทุนท่ีบริษทัน ามาให้สินเช่ือมาจากสองแหล่งหลกัคือเงินกูย้มืจากภายนอกและ
เงินสดจากการด าเนินงานของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเงินกูย้มืจากภายนอกคงเหลือ 7,939.14 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นหน้ีสินระยะสั้น
จ านวน1,509.20 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 23.39 ลา้นบาท หุน้กู ้1,486.81 ลา้นบาท และท่ีเหลือ
จ านวน6,473.46 ลา้นบาทเป็นหุน้กูแ้ปลงสภาพซ่ึงเป็นหน้ีสินระยะยาวท่ีครบก าหนดช าระเกินกวา่ 1 ปี  

จากการด าเนินการท่ีผ่านมานั้น บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินและการเสนอขายหุ้นกู้
เป็นหลกัโดยบริษทัมีประวติัการช าระคืนดีมาโดยตลอดไม่เคยผิดนดัช าระหน้ี รวมทั้งสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงินภายใตส้ัญญาเงินกูไ้ด ้เช่นการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อ
หน้ีเงินกู ้ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถลดความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได ้

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ าประกันและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั
และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกนั ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงินฝากประจ าท่ีมี
ภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้มืระยะยาว หุน้กู ้และ
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หุ้นกู้แปลงสภาพ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและการกูย้ืม
หรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหวา่งปีบริษทัฯ น ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุน
สุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั ปัจจุบนับริษทัสามารถจบัคู่ ระหวา่งกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ี และกระแสเงินสดรับ
จากการด าเนินธุรกิจอยูใ่นอตัราแลกเปล่ียนในสกลุเงินเดียวกนั 

ความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกนัระหว่างอายุเงินกู้กบัระยะเวลาให้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 

จากอายขุองสัญญาเช่าซ้ือท่ี 12 - 36 เดือน (โดยเฉล่ียแลว้จากประวติัการช าระเงินงวดของลูกคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
อยูท่ี่ประมาณ 30 เดือน) บริษทัมีนโยบายในการท าสญัญาเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก ให้
มีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาช าระเงินคืนตามสัญญาเช่าซ้ือดงักล่าว เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินกิจการอยา่งไรก็
ตามบริษทัไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อตัราการเติบโตของสินเช่ือเช่าซ้ือในอนาคต เพ่ือให้
บริษทัสามารถวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจดัหาเงินทุนให้รองรับและสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขสินเช่ือเช่าซ้ือ
ดงักล่าวและท าใหก้ารด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองได ้

ความเส่ียงจากการด าเนินงานทีก่่อให้เกดิสินเช่ือทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ 

ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตน์ั้นไม่มีขอ้จ ากดัจากหน่วยงานใด ๆ ของภาครัฐ และเป็น
ธุรกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายพิเศษ ดงันั้นในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการทุกรายในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
จึงสามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของบริษทัเอง ธุรกิจน้ีจึงมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดห้ากขาดความ
ระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไดก้ าหนดให้มีการพิจารณาสินเช่ืออย่างเขม้งวดทุกขั้นตอนรวมทั้งให้ความส าคญักบั
คุณภาพของสินเช่ือโดยการตรวจสอบขอ้มูลของลูกคา้ กล่าวคือบริษทัไดพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูลของลูกคา้มากกวา่  500,000 
รายการ นอกจากนั้นยงัเป็นสมาชิกของบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั และ สมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ห่งประเทศ
ไทย ท าให้บริษทัสามารถกลัน่กรองคุณภาพลูกหน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพด้วยการตรวจสอบประวติัการช าระหน้ีจาก
ฐานขอ้มูลทั้งสามแหล่ง  

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  กลุ่มบริษทัมีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจ านวน 488.01 ลา้นบาทคิดเป็นร้อย
ละ 6.45 ของสินเช่ือทั้ งหมด โดยเม่ือเปรียบเทียบกับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงเท่ากับ
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จ านวน 329.49 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 3.43 ของสินเช่ือทั้งหมด พบวา่สินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเช่ือรวมเพ่ิมข้ึน
158.62 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 455.04 ลา้นบาท และ 275.79 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2560 ตามล าดบั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2561 สามารถครอบคลุมสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนได ้ 

ความเส่ียงจากผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนต์ทียื่ดคืนมาไม่คุ้มมูลหนี้ 

กลุ่มบริษทัจะท าการยดึรถคืนเม่ือลูกคา้ผิดนดัช าระค่างวดตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวแ้ละจะถูกน ามาขายทอดตลาด
โดยวิธีการประมูลให้แก่ผูจ้  าหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองซ่ึงด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั
รวมถึงบุคคลผูส้นใจอ่ืน ทั้งน้ีมูลหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีแต่ละราย โดยทัว่ไปจะสูงกวา่มูลค่ารถยดึท่ีจ าหน่ายได ้ ดงันั้นหากไม่
สามารถเรียกร้องส่วนต่างท่ีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไม่ครอบคลุม จากลูกหน้ีหรือผูค้  ้ าประกนั บริษทัจะมีผลขาดทุนจากการ
จ าหน่ายรถยดึคืน 

ตารางแสดงผลขาดทุนการขายรถจกัรยานยนตท่ี์ยดืคืนมาของกลุ่มบริษทั     
  

หน่วย: ลา้นบาท 2561 2560 2559 

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย ์ (329.16) (245.35) (232.25) 

 

อยา่งไรก็ดีเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจดัใหมี้มาตรการและระบบท่ีรัดกมุในการพิจารณาอนุมติัการให้
สินเช่ือตั้งแต่เร่ิมตน้โดยการใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั และ สมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคุณภาพผูข้อสินเช่ือก่อนการปล่อยใหกู้ย้มื รวมถึงการท่ีบริษทัไดพ้ฒันาบริการเรียกเก็บ
หลงัการอนุมติัใหสิ้นเช่ือเพ่ือป้องกนัปริมาณรถยดึท่ีอาจเพ่ิมข้ึนจากการขยายธุรกิจของบริษทั 

ความเส่ียงจากการทีผู่้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอ.พี.เอฟ.โฮลด้ิงส์ จ ากดั และผูถื้อหุน้ท่ีจดัเป็นกลุ่มเดียวกนัไดแ้ก่ 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (“ผูถื้อหุน้กลุ่ม APF”) บริษทัถือหุน้ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561 รวมเป็นจ านวน 
561,476,744 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 36.81 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 1,525,538,158 
หุน้ จึงอาจท าใหก้ลุ่มบริษทั เอ.พี.เอฟ.สามารถควบคุมมติผูถื้อหุน้รวมถึงเร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดวา่จะตอ้งใชม้ติอยา่งนอ้ย
เกินกวา่ก่ึงหน่ึงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได ้
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ความเส่ียงด้านการแข่งขันและคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 

ธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งมีการลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการ
ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก บริษทัเพียงจดัหาแหล่งเงินทุนส าหรับการปล่อยสินเช่ือเท่านั้น จึงเป็นการง่ายท่ีคู่แข่งขนัรายใหม่
จะเขา้มาในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามปัจจัยแห่งความส าเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทุนเท่านั้น แต่ยงัตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญในอีกหลายดา้น เช่น การประเมินคุณภาพสินเช่ือ และการติดตามการช าระค่างวด เป็นตน้ ซ่ึงมีคู่แข่งจ านวนไม่
นอ้ยท่ีตอ้งออกจากอุตสาหกรรมเน่ืองจากขาดคุณสมบติัดงักล่าว 

การใชบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตน์ั้น ผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ (Dealers) มีส่วนส าคญัในการแนะน า
ลูกคา้ท่ีขอสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์พ่ือเลือกผูใ้หบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นบริษทัจึงมีความเส่ียงท่ีเกิด
จากการท่ีผูจ้  าหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ม่แนะน าลูกคา้ใหม้าใชบ้ริการการใหสิ้นเช่ือของบริษทั 

การด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงตอ้งมีระบบการตรวจสอบขอ้มูล เพ่ือการใหสิ้นเช่ือท่ีรวดเร็ว ประกอบไปดว้ยระบบ
สารสนเทศท่ีครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความช านาญ
เฉพาะด้าน ท าให้บริษทัสามารถด าเนินการอนุมติัสินเช่ือไดอ้ย่างรวดเร็ว นับเป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผูจ้  าหน่าย
รถจกัรยานยนตเ์ป็นอยา่งมากนอกจากน้ีดว้ยระบบสารสนเทศท่ีบริษทัไดพ้ฒันาข้ึนเองเพ่ือให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจ
และความช านาญเฉพาะของบุคลากร บริษทัสามารถให้บริการลูกคา้และร้านคา้ ดา้นการตรวจสอบยอดปิดบญัชีไดภ้ายใน
เวลาอนัรวดเร็ว 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 
 
 ข้อมูลทัว่ไป 
 ช่ือบริษัท   : บริษทั  กรุ๊ปลีส  จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) (GL) 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้
    แขวงลำดยำวเขตจตจุกัรกรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกจิ : ธุรกิจเช่ำซ้ือและประกอบธุรกิจโดยมีรำยไดจ้ำกกำรถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเป็นหลกั 

(โฮลด้ิงส์)  
ทะเบียนเลขที ่   : 0107537000327 (เดิมเลขท่ีบมจ.279) 
โทรศัพท์   : +662 (0) 2580-7555 
โทรสำร   : +662 (0) 2954-2902-3 
Home Page   : www.grouplease.co.th / www.grouplease.international 
E-mail   : glpcl@grouplease.co.th  และ ir@grouplease.co.th 
ทุนจดทะเบียน   : 922,545,040.00 บำท  แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 1,845,090,080 หุน้ 
      มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  
หุ้นทีอ่อกและช ำระแล้ว  : 762,769,079 บำท แบ่งเป็น หุน้สำมญั จ ำนวน 1,525,538,158 หุน้  
      (ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561) 

 

    นิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 
 1.  ช่ือบริษัท   : Group Lease Holdings Pte. Ltd.(GLH) (ถือหุน้ 100% โดย GL) 
 สถำนทีต่ั้ง  : 80 Raffles Place #32-01, UOB Plaza, Singapore (048624) 

ประเภทธุรกจิ   : ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจและกำรบริหำรสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญั จ ำนวน 214,437,694 หุน้ เท่ำกบั 214,447,594 เหรียญสิงคโปร์  

2.  ช่ือบริษัท   :GL Finance Plc. (GLF) (ถือหุน้ 100% โดย GLH.) 
สถำนทีต่ั้ง  : 270-274 Kampuchea Krom Blvd, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara,  
     Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia 
ประเภทธุรกจิ  : ดิจิทลั ไฟแนนซ ์
Telephone  : +855 (0) 23 990 325 
FAX   : +855 (0) 23 990 327 
Home Page   : www.gl-f.com 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 51,500 หุน้ เท่ำกบั 10,300,000 เหรียญ สรอ.  
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3. ช่ือบริษัท   : บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ถือหุน้ 100% โดย GL) 
สถำนทีต่ั้ง  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกจิ   : ใหบ้ริกำรสินเช่ือโดยมีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั 
ทะเบียนเลขที ่  : 0105521022758  
โทรศัพท์   : +662 (0) 2580-4488 
Home Page   : www.thanabanbike.com 
ทุนจดทะเบียน  : 565,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 5,650,000 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 
หุ้นทีอ่อกและช ำระแล้ว : 565,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 5,650,000 หุน้ 

4. ช่ือบริษัท : GL Leasing (Lao) Company Limited. (GLL)  
   (ถือหุน้ 99.88% โดย GLH และ 0.12% โดย GL) 

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

ประเภทธุรกจิ  : ดิจิทลั ไฟแนนซ ์
โทรศัพท์   : +856 (0) 21 226 060 
โทรสำร   : +856 (0) 21 226 064 
Home Page   :  www.gl-lao.com 
 จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 5,230,090 หุน้ เท่ำกบั 5,119,151 เหรียญ สรอ. (41,840,720,000 กีบ) 
 

5. ช่ือบริษัท : PT. Group Lease Finance Indonesia (ถือหุน้ 65% โดย GLH) 
สถำนทีต่ั้ง : Gedung Sahid Sudirman Center, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, 

Jakarta 10220 
ประเภทธุรกจิ  : ดิจิทลั ไฟแนนซ์ และธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 
โทรศัพท์   : +62 80673980 
โทรสำร   : +62 80673980 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 100,000 หุน้ เท่ำกบั 7,590,133 เหรียญ สรอ. (100 พนัลำ้นรูเปีย     

อินโดนีเซีย) 

6.    ช่ือบริษัท : BG Microfinance Myanmar Co. Ltd. (ถือหุน้ 100% โดย GLH) 
สถำนทีต่ั้ง : 15 F Sakura Tower, No. 339 Bogyoke Aung, San Road 
  Kyauktada Township, Kyauktytar, Yangon 11182, Myanmar 
ประเภทธุรกจิ  :ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 18,849,080 หุน้ เท่ำกบั 20,840,969 เหรียญ สรอ. (18,849,080,000 จ๊ำด)  
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7.   ช่ือบริษัท : GL-AMMK Co.,Ltd. (ถือหุน้ 57% โดย GLH) 
สถำนทีต่ั้ง : No. 1, Thitsar Street, Yankin Township,Yangon. Myanmar 
ประเภทธุรกจิ  : ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหสิ้นเช่ือ 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 3,000,000 หุน้ เท่ำกบั 3,000,000 เหรียญ สรอ. (4,080,000,000 จ๊ำด) 

8.   ช่ือบริษัท   : บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั (ถือหุน้ 100% โดย TNB) 
สถำนทีต่ั้ง : 3/1 อำคำรโครงกำรบำ้นประชำนิเวศน์ 1 หอ้งเลขท่ี B18 ชั้นท่ี 2  

ถนนเทศบำลนิมิตรเหนือ  แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกจิ  : ใหบ้ริกำรดำ้นงำนทะเบียน 
ทะเบียนเลขที ่  : 0105561113835  
โทรศัพท์  : +662 (0) 2580-4488 
ทุนจดทะเบียน  : 4,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 800,000 หุน้ 

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท 
หุ้นทีอ่อกและช ำระแล้ว : 4,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 800,000 หุน้ 

9.   ช่ือบริษัท : Commercial Credit and Finance Plc. (ถือหุน้ 29.99% โดย GLH) 
สถำนทีต่ั้ง : No. 106, Yatinuwara Veediya, Kandy, Sri Lanka 
ประเภทธุรกจิ  : ธุรกิจสินเช่ือ สินเช่ือรำยยอ่ย ลีสซ่ิง และเช่ำซ้ือ 
Home Page  :  www.cclk.lk 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 318,074,365 หุน้ เท่ำกบั 11,487,304 เหรียญ สรอ.  
 (2,150,640,315 รูปีศรีลงักำ)  

10. ช่ือบริษัท : Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. (ถือหุน้ 18.18% โดย GLH) 
สถำนทีต่ั้ง : ประเทศสิงคโปร์ 
ประเภทธุรกจิ  : IT Platform building 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุน้สำมญัจ ำนวน 15,278 หุน้ เท่ำกบั 3,393,423 เหรียญ สรอ.        
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บุคคลอ้ำงองิอ่ืนๆ 
 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
      93  ถนนรัชดำภิเษก  แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 10400 

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

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

 ผู้สอบบัญชี  : นำงสำว พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 
บริษทั ส ำนกังำน อี วำย จ ำกดั  
เลขท่ี 193/ 136-137  ชั้น 33  อำคำรเลครัชดำ ถ. รัชดำภิเษก  
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์0-2264-0777 โทรสำร 0-2661-9192 
Email Address  :   ey.thailand@th.ey.com 

 ทีป่รึกษำทำงกฎหมำย : บริษทั ฮนัตนั แอนดรูส์ เคิร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั 
  ชั้น 34 อำคำร คิวเฮำ้ส์ ลุมพินี 1 
  ถนนสำทรใต,้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร 
  กรุงเทพฯ 10120  โทร. 0-2645-8800 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  :  ธนำคำร กรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน) 
 เลขท่ี 1222 ถนนพระรำมท่ี 3 
 แขวงบำงโพงพำง  เขตยำนนำวำ 
 กรุงเทพฯ 10120 
 โทร. 02 296 2000 
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ผู้ถือหุ้น 
 
 
  รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ ณ วนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นทีถื่อ (หุ้น) คดิเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) 
1 กลุ่มบริษทั เอ.พี.เอฟ.ไดแ้ก่ 

-Engine Holdings Asia Pte.Ltd.1 

-บริษทั เอ.พี.เอฟ.โฮลด้ิงส์ จ ากดั2 

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

36.81 
26.39 
10.42 

2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 230,713,262 15.12 
3 SIX SIS LTD 185,852,842 12.18 
4 DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) 

PTE LTD A/C CLIENTS 
98,150,000 6.43 

5. ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั       
เพื่อผูฝ้าก 

72,208,925 4.73 

6. นายเจษฎา เลิศนนัทปัญญา 49,288,600 3.23 
7 CITIBank Nominees Singapore Pte Ltd-Thai 

Focused Equity Fund Ltd. 
23,787,612 1.56 

8 นายสมพงษ ์ชลคดีด ารงกลุ 19,548,800 1.28 
9 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 12,772,996 0.84 
10 นางโสภา พฤกษด์ ารงชยั 10,647,600 0.70 
 รวม 1,264,447,381 82.88 

 
หมายเหตุ: 1Engine Holdings Asia Pte.Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท Wedge Holdings Co.,Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทจด

ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่ น ถือหุ้นจ านวน 58 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 100%ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด)  
 2บริษัท เอ.พี.เอฟ.โฮลดิง้ส์ จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้น คือ บริษัท ซันวา เวิลด์ เซอร์วิส จ ากัด ประกอบธุรกิจท่ี

ปรึกษาบัญชี ซ่ึงถือหุ้น จ านวน 27 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น  49% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด) และ บริษัท เอ.พี.เอฟแคปิ
ตอล ประเทศไทย จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน  ถือหุ้น จ านวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมด) 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 

 บริษทั มีการออก หุน้กู ้และหุน้กูแ้ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประเภท : หุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน และ  มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

ช่ือหุ้นกู้ : หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)            
คร้ังท่ี 1/2559 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562 

จ านวนเงนิ : 1,500,000,000 บาท 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
อตัราดอกเบีย้ : 2.84% ต่อปี 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 29 กนัยายน 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 29 กนัยายน 2562 
 

2. ประเภท : หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หน่วย 
จ านวนเงนิ : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นทีอ่อกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ :  115,050,000 หุน้ 

     การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญั : 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ านวน 88,500 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ : 40.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 1สิงหาคม 2559 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 1 สิงหาคม 2564 
 
 

3. ประเภท : หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 500 หน่วย 
จ านวนเงนิ : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นทีอ่อกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ : 24,753,449 หุน้ 

    การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
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หุ้นสามญั : 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ านวน 49,507 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ :  70.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 20 มีนาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 20 มีนาคม 2563 
 

4.    ประเภท : หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 200 หน่วย 
จ านวนเงนิ : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นทีอ่อกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ : 9,901,380 หุน้ 

 การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามญั : 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

หรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ านวน 49,507 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ :  70.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อตัราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วนัทีอ่อกหุ้นกู้ : 30 มีนาคม 2560 
วนัครบก าหนดไถ่ถอน : 30 มีนาคม 2563 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  
 

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 จากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ละเงินส ารองต่างๆ 
ตามกฎหมาย 

ปัจจยัท่ีใชพิ้จารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของบริษทั 
การขยายธุรกิจของบริษทั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั โดยการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้จะตอ้ง
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  เวน้แตจ่ะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแลว้  
โดยใหแ้จง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไปเพ่ือทราบ 
 ส่วนบริษทัยอ่ยของบริษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัของบริษทั เป็นดงัน้ี 
 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2561 2560 2559 2558 2557 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ 0.16* (1.10) 0.32 0.29 0.14 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ N/A -0- 0.274 0.16 0.06 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) N/A -0- 86.13 67.97 45.68 
*บริษทัมีผลขาดทุนสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) จ านวน 540.32 ลา้นบาท 
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โครงสร้างการจัดการ 
 โครงสร้างองค์กร 

 
 

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริหาร

กลุ่มสำานักงาน 
พัฒนาธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

ประกันภัย

ทะเบียน เร่งรัดหนี้สิน

นิติกรรมสัญญา

กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

บัญชี

การประมูล การตลาด

กลุ่มกฎหมาย

การเงิน

โกดัง จัดซื้อ

เลขานุการบริษัท

จัดการยานยนต์ กฎหมาย

นักลงทุนสัมพันธ์

ธุรการ

ปฏิบัติการ 
รถจักรยานยนต์

มือสอง

สินเชื่อรถ
จักรยานยนต ์

ใหม่

สินเชื่อรถ
จักรยานยนต ์

มือสอง

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

ปฏิบัติการสาขา

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

บริการทาง
โทรศัพท์

ติดตามหนี้ทาง
โทรศัพท์

แนะนำาผลิตภัณฑ์
ทางโทรศัพท์

ควมคุมหนี้มี
ปัญหา 1

ควมคุมหนี้มี
ปัญหา 2

กลุ่มพัฒนา 
ธุรกิจ

กลุ่มประมูลกลุ่มธุรการกลุ่มบริหารหนี้
กลุ่มลูกค้า
สัมพันธ์

กลุ่มสินเชื่อ
กลุ่มการขายและ
ปฏิบัติการ TNB

กลุ่มการขายและ
ปฏิบัติการ GL

กลุ่มงบการเงินรวมผู้จัดการโครงการ

พัฒนาซอฟแวร ์
ธุรกิจ

ผู้จัดการ 
กลุ่มเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นโยบายและความ
เสี่ยงเทคโนโลยี

สารสนเทศ

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลุ่มบัญชีและ 
การเงิน

กลุ่มสนันสนุน 
ผู้บริหาร

กลุ่มสนับสนุน 
ทางบัญชี

กลุ่มสำานักงาน
สนับสนุนธุรกิจ

ตรวจสอบภายในคณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

บริหารเงินตราสาร 
หนี้และตราสารทุน

กลุ่มวิเคราะห ์
รายการ

ปฏิบัติการ 
ด้านการเงิน

สถาปัตยกรรม
ซอฟแวร์

ระบบอัจฉริยะ 
ทางธุรกิจ

ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ปฏิบัติการและ
สนับสนุนเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจธุรการ
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คณะกรรมการบริษัท 
• จ ำนวนและสัดส่วน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ประกอบดว้ย สมำชิกรวม 13 คน 

แบ่งเป็น กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 3 คน และท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำรจ ำนวน 5 คน และมีกรรมกำรอิสระ 
จ ำนวน 5 คน ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบดว้ย หรือประมำณร้อยละ 38 ของคณะกรรมกำรทั้งคณะ 
ซ่ึงเป็นไปตำมเกณฑ์ของบริษทัจดทะเบียนเพื่อเป็นกำรถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงสำมำรถตดัสินใจได้
โดยล ำพงั  นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรของบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทกัษะ
และ ประสบกำรณ์  หลำกหลำย และเฉพำะด้ำนท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัท เช่น ด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน 
กำรตลำด ธุรกิจเช่ำซ้ือ กำรบริหำร และดำ้นกฎหมำย เป็นตน้   

• วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง มีกำรก ำหนดวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรอยำ่งชดัเจนในขอ้บงัคบัของ
บริษทั โดยให้กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งนำนท่ีสุดจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งคณะ หรือจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสุดกบั 1 ใน 3 ในแต่ละปีท่ีจะตอ้งออกตำมวำระ และสำมำรถไดรั้บกำรเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งกลบั
เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งเดิมไดใ้หม่โดยท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้   

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  รำยช่ือคณะกรรมกำร   ต ำแหน่งและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง รวมทั้งกำรเขำ้ร่วมประชุม ประจ ำปี 
2561  เป็นดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง/ วาระการด ารงต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

1. นำยสกล  หำญสุทธิวำรินทร์/1.1 
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และ กรรมกำรอิสระ / 2561-2563 

13 13 

2. นำยทตัซึยะ  โคโนชิตะ กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประธำน/  
 2561-2564 17 17 

3. นำยมุเนะโอะ  ทำชิโร่ กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร /    
2560-2562 

17 17 

4. นำยอำลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน /  
2561-2564 

17 17 

5.  นำยเรจิส โรดอลฟ์ มำร์แตง็      มำร์
แตง็ กรรมกำร / 2560-2563 2 17 

6. นำยริกิ อิชิกำมิ กรรมกำร/ 2559-2562 17 17 
7. นำยยซุูเกะ โคซูมะ กรรมกำร / 2559-2562 17 17 
8. นำยโตโมฮิโกะ  โชจิ/3 กรรมกำร/ 2561-2563 11 11 
9. นำยคำนำเมะ  ฮำชิโมโตะ/4 กรรมกำร/ 2561-2563 11 11 
10. ดร. พลเดช  เทอดพิทกัษว์ำนิช กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ/2559-2562 16 17 
11. นำยวบูิลย ์อิงคำกลุ/2 กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ/2560-2562 15 16 
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12. นำงสุมำลี โชคดีอนนัต/์1.2 กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ/2561-2564 13 13 
13 นำยทรอย สกนูเนอร์แมน/1.3 กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ/2560-2563 13 13 
หมำยเหตุ :   /1.1  ไดรั้บกำรแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 แทน พล.อ.สืบสนัต ์ทรรทรำนนท ์
 /1.2 ไดรั้บกำรแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 แทน นำยกฤษณ์ พนัธ์รัตนมำลำ 
 /1.3 ไดรั้บกำรแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2561 แทน วำระท่ีเหลือของนำยมิทซึจิ โคโนชิตะ 
 /2 ไดรั้บกำรแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 12 มกรำคม 2561 แทนวำระท่ีเหลือของนำยโศณิต พิชญำงกรู  
 /3 ไดรั้บกำรแต่งตั้ง เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 แทนนำยแพทริค ฟิชเชอร์ 
 /4 ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรใหม่ เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 
หมายเหต ุ:  กรุณาด ูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ในเอกสารแนบ 1 และ รายละเอียด เก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ในเอกสารแนบ 2 
 
 

• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  คณะกรรมกำรไม่ไดมี้กำรก ำหนดจ ำนวนบริษทัจดทะเบียน
อ่ืน ซ่ึงกรรมกำรแต่ละท่ำนจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได ้เน่ืองจำก กรรมกำรหลำยท่ำนไดด้ ำรงต ำแหน่ง
ในบริษทัอ่ืนเหล่ำนั้น ก่อนท่ีจะเขำ้มำเป็นกรรมกำรของบริษทัฯและบริษทัเกรงวำ่จะเสียโอกำสในกำรไดบุ้คคล
กรท่ีมีคุณภำพ  อย่ำงไรก็ตำม  ในปัจจุบนัไม่มีกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 แห่ง
รวมทั้ง บริษทัฯไดก้ ำกบัดูแลเร่ืองกำรอุทิศเวลำใหก้บับริษทัฯ เป็นส ำคญั   

• กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง  ปัจจุบนั บริษทัมีประธำนกรรมกำร เป็นกรรมกำรอิสระ และมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั
กบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยมีกำรแยกบทบำทจำกกนัอยำ่งชดัเจน เพื่อสร้ำงดุลยภำพระหวำ่งกำรบริหำรและ
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทัตลอดจน
มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษทัโดยสรุปอ ำนำจ
หนำ้ท่ีท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ำหนดแนวทำง นโยบำย  กลยุทธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ อนุมติัแผนธุรกิจ งบประมำณท่ีน ำเสนอ
โดยฝ่ำยจดักำร และควบคุมก ำกบัดูแลกำรบริหำรและกำรจดักำรของคณะผูบ้ริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำย
และเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีท่ีคณะกรรมกำรตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ก่อนกำรด ำเนินกำรอนัไดแ้ก่เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเช่นกำร
เพิ่มทุนกำรลดทุนกำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทัทั้งหมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืนหรือกำร
ซ้ือหรือรับโอนกิจกำรของบริษทัอ่ืนมำเป็นของบริษทักำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบัเป็น
ตน้ 

2. จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำ
บญัชีของบริษทัและพิจำรณำระเบียบวำระต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ควำมเห็น เพื่อน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจำรณำอนุมติั อำทิเช่น กำรจ่ำยเงินปันผล  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบและกำรแต่งตั้ง 
กรรมกำร เป็นตน้ 

3. อนุมติักำรลงทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ รวมทั้งเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
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4. อนุมติันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยหลกัอ่ืน ๆ  ของบริษทัฯ ตลอดจนระเบียบต่ำง ๆ  ท่ีผำ่น
กำรกลัน่กรองจำก คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยจดักำรหรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอ่ืน ๆ  และติดตำมให้
มีกำรปฏิบติัตำม 

5. จดัใหมี้กำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

6. จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัณวนัส้ินสุดรอบระยะเวลำ
บญัชีของบริษทัซ่ึงผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้และน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติั 

7. อนุมติักำรแต่งตั้ง หรือมอบอ ำนำจให้ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทัภำยใตก้ำร
ควบคุมของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำร
เห็นสมควรและภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลง
หรือแกไ้ขอ ำนำจดงักล่ำวไดใ้นกรณีท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดม้อบอ ำนำจให้ผูบ้ริหำรหรือบุคคลอ่ืนท ำ
หนำ้ท่ีแทนในเร่ืองเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนตำมธุรกิจปกติ กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวตอ้งเป็นไปตำมมติของท่ี
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัท่ีมีกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมและ
หำกกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรท่ีเป็นกรรมกำรตรวจสอบคัดค้ำนกำรมอบอ ำนำจนั้ นต้องบันทึก
ควำมเห็นของกรรมกำรดงักล่ำวในรำยงำนกำรประชุมใหช้ดัเจน 

8. อนุมติักำรท ำรำยกำรเก่ียวโยง หรือ ซ้ือ ขำย หรือโอนทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปดว้ย
ควำมถูกตอ้งโปร่งใส และมีกำรรำยงำนท่ีถูกตอ้งตำมพระรำชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ตลอดจนกฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

9. พิจำรณำและอนุมติัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน กำรแต่งตั้ง หรือเลิกจำ้ง พนักงำนระดบัสูง ไดแ้ก่ ระดบั
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี (Chief Officer) คณะกรรมกำรบริหำรกรรมกำรผูจ้ดักำร จนถึงระดบัผูจ้ดักำรทัว่ไป 

10. อนุมัติกำรจัดตั้ งคณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ และก ำหนดบทบำท หน้ำท่ีของ
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ตลอดจนกำรเปล่ียนแปลงในองคป์ระกอบ กำรต่ออำยคุณะกรรมกำรชุดยอ่ย  รวมทั้ง
กำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัต่อกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย  

11. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 

12. กรรมกำรจะตอ้งไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษทัหรือ
เขำ้เป็นหุน้ส่วนในหำ้งหุน้ส่วนสำมญัหรือเป็นหุน้ส่วนไม่จ ำกดัควำมรับผิดในหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัหรือเป็น
กรรมกำรของบริษทัเอกชนหรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนั
กบักิจกำรของบริษทัไม่วำ่จะท ำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผูอ่ื้นเวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

13. กรรมกำรตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้หำกมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญำท่ี
บริษทัท ำข้ึนหรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษทั 

 ทั้งน้ี กำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ใหแ้ก่คณะกรรมกำรจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำใหค้ณะกรรมกำรหรือ
ผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำร สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ใน
ลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นไปตำมท่ีก ำหนดตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย  ซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ / หรือท่ีประชุม 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

 

อ านาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 
 1.  รับผดิชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรก ำกบัดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของกรรมกำรบริหำรใน
แต่ละสำยงำน ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

2.  ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

3.  มีหนำ้ท่ีในกำรลงคะแนนเสียงช้ีขำด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีเสียงกำรลงคะแนนเท่ำกนั ทั้งฝ่ำย
สนบัสนุน และคดัคำ้น 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั  คือ นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ หรือ นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ คนใดคนหน่ึงลง

ลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร (Self Assessment of Board of Directors) และ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ ำทุกปี โดยมุ่งเนน้กำรน ำผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพื่อกำรปรับปรุงกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ
คณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธนัวำคมของทุกปีเลขำนุกำรจะท ำกำรทบทวนแบบสอบถำม 
ซ่ึงเป็นแบบท่ีไดรั้บกำรปรับปรุงจำกหลกัเกณฑจ์ำกตลำดหลกัทรัพย ์ และน ำส่ง ใหแ้ก่กรรมกำรทุกท่ำนเพื่อตอบแบบสอบถำมโดย
แบบสอบถำมจะประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ๆ   6  ขอ้ ดงัน้ี 

1.   โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร 
2.   บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบของคณะกรรมกำร 
3.   กำรประชุมคณะกรรมกำร 
4.   กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร 
5.   ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
6.   กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้ริหำร 

หลงัจำกไดรั้บแบบสอบถำมกลบัคืนมำแลว้ เลขำนุกำรจะท ำกำรรวบรวมผลกำรประเมิน และรำยงำนผลใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมกำรทรำบ  ซ่ึงโดยรวมแลว้ ผลกำรประเมินส ำหรับปี 2561 น้ี  คณะกรรมกำรบริษทั มีคะแนนกำรประเมิน 
ในอตัรำร้อยละ 89  ซ่ึงนบัวำ่เป็นผลกำรประเมินท่ีดี และเพิ่มข้ึนเลก็นอ้ยจำกปี 2560 ซ่ึงไดร้้อยละ 86.9  ดงัปรำกฎใน
ตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 
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ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

หัวข้อประเมิน คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ทีไ่ด้ % ผลการประเมนิ 

  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบติั  
ของคณะกรรมกำร 28 25.33 24.4 90.46 87.14 ดีเยีย่ม ดี 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำร 24 22.17 22.7 92.38 94.58 ดีเยีย่ม ดีเยีย่ม 
3.บทบำทหนำ้ท่ีและควำม
รับผดิชอบขอคณะกรรมกำร 40 34.50 33.3 86.25 83.25 ดี ดี 

4.   อ่ืน ๆ : 
- ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร 
-กำรพฒันำตนเองของ
กรรมกำรและกำรพฒันำ
ผูบ้ริหำร 

8 7 

 
 
6.5 87.50 

 
 

81.25 ดี 

 
 
ดี 

คะแนนรวม 100 89 86.9 89 86.9 ด ี ด ี
 

การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
• กำรฝึกอบรม  คณะกรรมกำร ส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและกำรให้ควำมรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งในระบบ

กำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทั ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรบริหำรงำนบริษทัฯ ส ำหรับทั้งกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ ผูบ้ริหำร เลขำนุกำรบริษทั ตลอดจนพนกังำนของบริษทั โดยกำรฝึกอบรมมีทั้งภำยในบริษทั และโดย
สถำบนัภำยนอกทั้งกำรสัมมนำฝึกอบรมท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงำนเฉพำะทำงวชิำชีพ เช่น  สภำวชิำชีพบญัชี หรือกรมสรรพำกร 
ตลอดจนหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั เช่น ตลำดหลกัทรัพย ์  ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และสมำคมสถำบนักรรมกำร
บริษทัไทย เป็นตน้   
ในปี 2561 มีกรรมกำรของบริษัทฯ 1 ท่ำนคือ นำยวิบูลย ์อิงคำกุล ได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 154/2018, จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2561 

 
• กำรเตรียมกำรส ำหรับกรรมกำรใหม่  กรรมกำรใหม่จะไดรั้บขอ้มูล เพื่อแนะน ำธุรกิจและแนวทำงด ำเนินธุรกิจของบริษทั

ประกอบด้วย รำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ  กฎบัตรคณะกรรมกำร  /คณะกรรมกำรตรวจสอบ  หนังสือรับรองบริษัท 
ตลอดจนหนงัสือบริคณห์สนธิ และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทัฯ รวมทั้ง คู่มือ
กรรมกำร ท่ีจดัท ำโดยส ำนกังำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นตน้  
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• แผนพฒันำและสืบทอดงำน  ผูบ้ริหำรระดบักลำง จะรำยงำนใหผู้บ้งัคบับญัชำในสำยงำนทรำบถึงแผนพฒันำและผูสื้บทอด
งำน ในกรณีท่ีตนไม่สำมำรถปฏิบติัหน้ำท่ีไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกจำกผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์เป็น
หลกั รวมทั้งควรเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกกำรเป็นผูน้ ำและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

 
ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ มีผูบ้ริหำร ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต. จ ำนวน 5 คน  โดยไม่นบัรวมผูบ้ริหำรท่ีประจ ำอยู่
บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 
 
ล าดบั รายช่ือผู้บริหาร  ต าแหน่ง 
1. นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี ฝ่ำยปฏิบติักำร 
3. นำยอำลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี ฝ่ำยกำรเงิน 
4. นำยเฟรดด้ี มำรี* Group IT Director 
5. นำยโบริส ซอร์ซ Deputy Chief Financial Officer, Accounting & Audit 
6. นำยวทิวสั อรุณะกสิกร** รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

*ลาออกเม่ือวนัท่ี 24 ตลุาคม 2561 
**ได้รับการเล่ือนต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2561 
 

อ านาจหน้าทีข่องประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
1. ด ำเนินกำรและบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
2. ติดตำมและด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำยท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
3. อนุมติักำรใชจ่้ำยในวงเงินหรืองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
4. พิจำรณำกำรว่ำจ้ำงและบรรจุในต ำแหน่งกำรแต่งตั้ งโยกยำ้ยกำรพน้จำกกำรเป็นพนักงำนและกำรเปล่ียนแปลงค่ำจ้ำง

พนกังำน 
5. เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจบริษทัในกำรบริหำรงำนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด  ค ำสั่ง 
6. ด ำเนินกำรตกลงผูกพนัในกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทัโดยสำมำรถพิจำรณำอนุมติักำรด ำเนินงำนต่ำงๆของบริษทัใน

วงเงินไม่เกินท่ีก ำหนดในอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัซ่ึงผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้มอบอ ำนำจหรือ
มอบหมำยให้บุคคลอ่ืนใดท่ีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเห็นสมควรท ำหนำ้ท่ีแทนในเร่ืองท่ีจ ำเป็นและสมควรโดยให้อยูใ่น
ดุลพินิจของ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวตอ้งอยูภ่ำยใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 

 ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ให้แก่ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วน
ไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดท่ีขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ยหรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นไปตำมท่ีก ำหนดตำมกฎเกณฑ์
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ของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำรในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและ /  
หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
 
  เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นำงสำวศิริเพญ็  พงศช์ยัฤกษ ์ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ตั้งแต่ วนัท่ี  22 
พฤศจิกำยน 2554 จนถึงปัจจุบนั โดยเลขำนุกำรบริษทัฯ  มีหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผู ้
ถือหุน้  จดัท ำและเกบ็รักษำทะเบียนกรรมกำร  จดัท ำและเกบ็รักษำหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั จดัท ำและเกบ็รักษำหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้  เกบ็รักษำ รำยงำนกำร
มีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จดัท ำ
รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำร และผูบ้ริหำร เพื่อแจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ท ำหนำ้ท่ี
เป็นผูป้ระสำนงำนระหวำ่งบริษทักบั หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยนอก เช่น ตลำดหลกัทรัพย ์ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ศูนยรั์บฝำก
หลกัทรัพย ์ ฯลฯ  ด ำเนินกำรเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัผำ่นทำงระบบอิเลคโทรนิคของตลำดหลกัทรัพย ์ (SCP) และ เป็นผู ้
ประสำนงำน ดำ้น นกัลงทุนสัมพนัธ์  
 
 
 

35

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561โครงสร้�งก�รจัดก�ร



 รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ประจ าปี 2561 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์ ** 
ประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ/ 23 กมุภำพนัธ์ 
2561  

75 เนติบญัณิต เนติบณัฑิตยสภำ  
ปริญญำตรี นิติศำสตร์ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- - บริษทัจดทะเบียน 
กพ 2561-ปัจจุบนั 

 
 
ไม่ใช่ บจ. 
2551 – ปัจจุบนั 

 
2553 – ก.ย. 2559 

 
ประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอิสระ 
 
กรรมกำรเลขำนุกำร 
คณะกรรมกำรตรวจขำ้ว  
ผูเ้ช่ียวชำญประจ ำตุลำกำร 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
 
สภำหอกำรคำ้แห่งประเทศไทย 
 
ศำลรัฐธรรมนูญ 

นายทตัซึยะ โคโนชิตะ 
กรรมกำร (มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
บริษทั)  ประธำน
กรรมกำรบริหำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร/ 20 เมษำยน 
2554 

47 ปริญญำตรี (ประวติัศำสตร์) Osaka 
University ประเทศญ่ีปุ่น 

0.01 - บริษทัจดทะเบียน 
กพ.2561-ปัจจุบนั 

 
 

ตค.2560–กพ.2561 
 
 

2559 – 10/2560 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
 

 
กรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร และประธำน
กรรมกำรบริหำร 
ประธำนกรรมกำร ประธำน
กรรมกำรบริหำร, และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
ประธำนกรรมกำรบริหำร ,
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
กรรมกำรผูจ้ดักำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิกำรลงทุน) 
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2555 –2558 
 

2554 - 2555 
2554 – 2556 
2551- ปัจจุบนั 

 
2549 – 2554 

 
ไม่ใช่ บจ. 
มค.2562– ปัจจุบนั 

2559 – ปัจจุบนั 
 

2553 – ปัจจุบนั 

พฒันำธุรกิจ 
กรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 
 
Commissioner  
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิกำรลงทุน) 
Showa Holdings Co.,Ltd. (ธุรกิจกำรลงทุน) 
 
บริษทั หลกัทรัพย ์ยไูนเตด็ จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจหลกัทรัพย)์ 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd. (ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน 
และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน) 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอำหำร) 

นายมุเนะโอะ  ทาชิโร่ 
กรรมกำร(มีอ ำนำจลงนำมผกูพนั
บริษทั) และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำร/ 22 เมษำยน 2552 

46 ปริญญำตรี (วรรณคดี)              Osaka 
University ประเทศญ่ีปุ่น 

0.01 - บริษทัจดทะเบียน 
ธค.2559-ปัจจุบนั 

 
2556 – ปัจจุบนั 
2552 – ธค.2559 

2551 – 2556 
2550 – 2551 

 
ไม่ใช่ บจ. 
มค.2561– ปัจจุบนั 

2561 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
ธค.2559-ปัจจุบนั 
2559 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำร 
กรรมกำรบริหำร 
กรรมกำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
กรรมกำรบริหำรอำวโุส 
 
 
Commissioner  
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรและกรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
Wedge Holdings Co.,Ltd.(ธุรกิกำรลงทุน) 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจดำ้นกำรลงทุน) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจดำ้นกำรลงทุน) 
 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั (ธุรกิจดำ้นงำนทะเบียน) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
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2557 – 2559 
2557 – ธค.2559 
2556 – ปัจจุบนั 

 
2554 - 2556 

2552 – ปัจจุบนั 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรบริหำร 
 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน 
และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน) 
Asuka Foods Co.,Ltd. (ธุรกิจอำหำร) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจดำ้นกำรลงทุน) 

นายอาลนั ดูเฟส 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยกำรเงิน/ 6 ธนัวำคม 2559 

55 Bachelor of Mathematics and Physical 
Sciences, MONTPELLIER Academy 
France 

- - บริษทัจดทะเบียน 
กพ.2561 -ปัจจุบนั 

 
ธค.2559–กพ.2561 
ไม่ใช่ บจ. 

2562 – ปัจจุบนั 
2561 – ปัจจุบนั 
2560-ปัจจุบนั 

 
2560-ปัจจุบนั 

 
2559-ปัจจุบนั 
2557 –2561 

2554- มิย. 2557 
2543 – มิย 2554 

2542-2549 

 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร 
 
กรรมกำรและผูจ้ดักำรทัว่ไป 
กรรมกำร 
กรรมกำร และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
กรรมกำร และรองกรรมกำร
ผูจ้ดักำร 
Commissioner 
ผูจ้ดักำรทัว่ไป 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Portfolio and Asset Manager 
Asset Manager   

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั (ธุรกิจดำ้นงำนทะเบียน) 
GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่ำซ้ือ) 
 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย) 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Dubus Lao IT 
Dubus SA Lille France Securities Company 
Kalpa Ltd CoNimes 

ดร. พลเดช เทอดพทิกัษ์วานิช 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ/ 20 เมษำยน 2554 

50 ปริญญำเอก (วศิวกรรมศำสตร์) Lehigh 
University, USA./ 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program No. 89/2011 โดย สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 
-CG Forum 1/2016 เร่ือง จริยธรรม: 

0.01 - บริษทัจดทะเบียน 
2554 – ปัจจุบนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2558 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
บริษทั บำกำ เอนจิเนียร่ิง จ ำกดั 
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จิตส ำนึกหลกับรรษทัภิบำล จดัโดย
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

2557 – 2561 
 

2555 – ปัจจุบนั 
 

2550 – 2555 
2549 – 2550 

กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวศิวกรรมโยธำ 
 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 

บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
 
บริษทั ว.และสหำย คอนซลัแตนตส์ จ  ำกดั(ท่ีปรึกษำ
วศิวกรรม) 
บริษทั วศิวกรท่ีปรึกษำ อำร์เคว ีจ  ำกดั (ท่ีปรึกษำวศิวฯ) 
บริษทั ไอเอม็เอม็เอส จ ำกดั (วศิวกรรม) 

นายวบูิลย์ องิคากุล ** 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ/ 12 มกรำคม 2561 

70 ปริญญำตรี นิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ
มหำวทิยำลยั 
 
-หลกัสูตร Director Accreditation 
Program 154/2018 โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- - บริษทัจดทะเบียน 
มค.2561-ปัจจุบนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 
2556 - ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
กรรมกำร/ ทนำยควำมอำวโุส 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
บริษทั ท่ีปรึกษำกฎหมำย อินเตอร์เนท จ ำกดั 

นางสุมาล ีโชคดอีนันต์ ** 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร
ตรวจสอบ/ 23 กมุภำพนัธ์ 
2561** 
 

60 ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  
 
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต 
มหำวทิยำลยัสุโขทยัธรรมำธิรำช 
 
ปริญญำตรี บญัชีบณัฑิต 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 
 
-Advance Audit Committee Program  
No. 15/2014   
-Director Certification Program No. 
164/2012 โดยสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 
 

- - บริษทัจดทะเบียน 
กพ.2561-ปัจจุบนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 
2557 – ปัจจุบนั 
2558 – ปัจจุบนั 

 
2555 – 2560 
2544– 2560 

2525 – ปัจจุบนั 

 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 
 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ท่ีปรึกษำ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
วทิยำกรผูบ้รรยำยเก่ียวกบัสอบ
บญัชี กำรบญัชี 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
บริษทั ซิกน่ำประกนัภยั จ  ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
 
บริษทั วนิซัม่ กรีน จ ำกดั 
บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ  ำกดั 
มหำวทิยำลยัของรัฐและเอกชน 
 

นายทรอย แอน็ดรู  
สกูนเนอร์แมน ** 
กรรมกำรอิสระ และกรรมกำร

53 ปริญญำตรี นิติศำสตร์  
มหำวทิยำลยั โมนำช 
 

- - บริษทัจดทะเบียน 
กพ.2561-ปัจจุบนั 

 

 
กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
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ตรวจสอบ/ 23 กมุภำพนัธ์ 2561 ศิลปศำสตร์ สำขำจิตวทิยำมหำวทิยำลยั 
โมนำช 
 
-Director Accreditation Program No.
126/2016 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษทัไทย 

มค.2558-ตค.2559 
 
ไม่ใช่ บจ. 
มีค.2561–ปัจจุบนั 
มค.2551-กย.2557 

 
 

มค2542-มค.2551 
 
เมย.2539-มค.2542 

กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยกฎหมำย 
 
Partner & General Counsel 
พำร์ทเนอร์และหวัหนำ้ส่วน
อินเตอร์ แนชัน่แนล  
แพรคทิส กรุ๊ป 
นกักฏหมำยอำวโุส 
และพำร์ทเนอร์ 
นกักฏหมำย 

บริษทั ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ  ำกดั (มหำชน) 
 
 
AC Investment Partners Pte. Ltd. 
บริษทั วรีะวงค ์ชินวฒัน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกดั 
 
 
บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จ  ำกดั 
 
บริษทั ไวท ์แอนด ์เคส (ฮ่องกง) จ  ำกดั 

นายเรจิส มาร์แต็ง 
กรรมกำร/ 28 เมษำยน 2559 

37 Master of Art in International 
Business, Master/DESS 
212,University Paris IX Dauphine 
Exchange program with the University 
of Chicago, international economics 
 
Bachelor and Master of Science in 
Applied Economics, University Paris 
IX Dauphine 

- - บริษทัจดทะเบียน 
กพ.2561-ปัจจุบนั 
2559-กพ. 2561 

 
2558 – 2559 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2559 – 2561 
2558 – 2561 

 
2557 - 2561 
2557 – 2558 

 
2552 – 2557 

 
2551 – 2552 
2549 – 2551 

 
กรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยกำรเงิน 
Finance Director & Business 
Development Manager 
 
Commissioner (กรรมกำร) 
กรรมกำร  
 
กรรมกำร 
Business Performance Manager 
Finance and Investment  
Portfolio Manager 
Senior Auditor 
Auditor 
Sales forecast controller 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน 
และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน) 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั  (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
Devenco Company 
 
Morison Kak & Associés 
Price Waterhouse Coopers, Paris 
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2548 – 2549 L’Oreal, Paris 

นายริก ิอชิิกาม ิ 
กรรมกำร/ 28 เมษำยน 2559 

40 Bachelor of Law, Asia University, 
Tokyo ประเทศญ่ีปุ่น 

0.014 - บริษทัจดทะเบียน 
2559 – ปัจจุบนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 
กย.2559– ปัจจุบนั 

2558– ปัจจุบนั 
 

2558 – สค.2559 
2557 – เมย.2561 
2557 – 2558 

 
2554 – 2557 

 
กรรมกำร  
 
 
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ปฏิบติักำร 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั(ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 

นายยูซุเกะ โคซูมะ 
กรรมกำร/ 28 เมษำยน 2559 

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

0.02 - บริษทัจดทะเบียน 
2559-ปัจจุบนั 
2557- 2561 

ไม่ใช่ บจ. 
2557–ปัจจุบนั 

 
2556-ปัจจุบนั 

 
2554-ปัจจุบนั 

 
กรรมกำร 
ท่ีปรึกษำ 
 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 
 
Back Office Management 
Manager 
กรรมกำรและรองประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นกำรเงิน 
และจดักำรเงินลงทุนอ่ืน) 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
 

นายโตโมฮิโกะ โชจ ิ** 
กรรมกำร/ 26 เมษำยน 2561 

49 Sagamihara High School, Kanagawa-
ken ประเทศญ่ีปุ่น 

- - บริษทัจดทะเบียน 
เมย.2561-ปัจจุบนั 
มิย.2561– ปัจจุบนั 

 
กรรมกำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร, ประธำน

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
Showa Holdings Co., Ltd. 
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กพ.2561–ปัจจุบนั 
 

มิย.2552–มิย.2561 
 

2554 – 2560 
 

2547 – 2551 
 

2544 - 2551 
 
 

ไม่ใช่ บจ.     
สค.2561– ปัจจุบนั 

 
สค.2561– ปัจจุบนั 

 
มค.2555– ปัจจุบนั 

 
ตค.2552–ธค.2554 

 
สค.2553-สค.2561 

 
2544 - 2551 

เจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร และ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำรผูจ้ดักำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และผูจ้ดักำรทัว่ไป
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
ผูส้อบบญัชี และ Supervisor 
Board Member 
 
 
กรรมกำร และ ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และ ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
กรรมกำร และเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 
ผูส้อบบญัชี และ Supervisor 
Board Member 

 
 
Wedge Holdings Co.,Ltd.  
 
Showa Holdings Co., Ltd. 
 
Wedge Holdings Co., Ltd. 
 
Nojima Co., Ltd. 
 
E-net Japan Co., Ltd. 
 
 
 
Nihonbasi Honmachi Kashidokoro Co., Ltd. 
 
Asuka Foods Co., Ltd. 
 
Showa Rubber Co., Ltd. 
 
Showa Rubber Co., Ltd. 
 
Asuka Foods Co., Ltd. 
 
Telemax Co., Ltd. 
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นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ ** 
กรรมกำร/ 26 เมษำยน 2561 

48 Bachelor of Business Administration, 
Kwansei Gakuin University 

- - บริษทัจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบนั 
2557 – 2561 

ตค.2556–มีค.2557 
 

 
ไม่ใช่ บจ.   
กพ.2560– ปัจจุบนั 
กพ.2560–ปัจจุบนั 
กย.2557– ปัจจุบนั 

2551 – 2556 

 
กรรมกำร 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 
Chief of Architecture materials 
Sales Department of East Japan 
 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
Vice President 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
Sekisui Chemical Company Limited 
 
 
 
GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่ำซ้ือ) 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Sekisui (Qingdao) Plastic Company Limited 

นายเฟรดดี ้มารี * 
Group IT Director/ 13 กรกฎำคม 
2558 

37 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 

- - บริษทัจดทะเบียน 
2558 –ตค.2561 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2560-ตค.2561 
2559-ตค.2561 
2553 - 2558 

 
Group IT Director 
 
 
กรรมกำร 
Commissioner (กรรมกำร) 
IT Manager 
 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.(ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย) 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ์) 
Dongfeng Peugeot Citroen Auto Finance Company 
(DPCAFC) 

นายโบริส ซอร์ซ 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
กำรเงิน/ 6 กรกฎำคม 2558 

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

- - บริษทัจดทะเบียน 
2561 – ปัจจุบนั 

 
2558 – ปัจจุบนั 

 
 
ไม่ใช่ บจ. 

 
Non-Executive Director 
Deputy Chief Financial Officer, 
Accounting & Audit 
 
 
Senior Associate 

 
Commercial Credit and Finance Plc. 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
 
 

43

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561โครงสร้�งก�รจัดก�ร



หมายเหตุ :  *ลำออกระหวำ่งปี 2561   
**ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมกำรระหวำ่งปี 2561 
***ไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหำรระหวำ่งปี 2561 

2558 - 2558 
2553 - 2557 

Senior Auditor PricewaterhouseCoopers Singapore 
PricewaterhouseCoopers Luxembourg 

นายวทิวสั อรุณะกสิกร *** 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
กำรเงิน/ 22 กนัยำยน 2559 
 

41 Graduate Diploma in Chartered 
Accountants from  Institute of 
Chartered Accountants in Australia 
and New Zealand, Australia 
 
Master of Commerce major in 
Accounting from The University of 
Sydney, Australia 
Diploma in Accounting from  Sydney 
Institute of Technology TAFE NSW 
 
Master of Engineering Studies major 
in Software Engineering from  The 
University of Technology, Sydney 
 
Bachelor of Engineering major in 
Industrial Engineering, 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

- - บริษทัจดทะเบียน 
ตค.2561 –ปัจจุบนั 

 
กย.2559–กย.2561 

 
กพ.2552–กย.2556 
กค.2544–มิย.2548 
ไม่ใช่ บจ. 
กย.2556–กย.2558 
กค.2548 –กพ.2552 

 
Deputy Group Chief Financial 
Officer 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยวเิครำะห์ทำงกำร
บญัชีและบริหำรควำมเส่ียง 
Financial Accountant 
Shift Supervisor 
 
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 
Senior Accountant/Auditor 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
Harley-Davidson Inc. 
Starbucks Coffee Company Australia 
 
Australian Army 
KPMG Australia 
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 รายละเอยีดเกีย่วกบัเลขานุการบริษัท  
 

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง / วนัทีไ่ด้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั/ประเภทธุรกจิ 

น.ส.ศิริเพญ็ พงศ์ชัยฤกษ์ 
เลขำนุกำรบริษทั/  
22 พฤศจิกำยน 2554 

61 ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ (สำขำ
บริหำรธุรกิจทัว่ไป) มหำวทิยำลยั 
อสัสมัชญั / 
-Company Secretary (CSP 1/2002) 
-Effective Minutes Taking (EMT 
14/2009) 
-Workshop, เปิดเผยอยำ่งไรใหถู้กตอ้ง 
วธีิปฏิบติัเม่ือเกิดรำยกำรไดม้ำจ ำหน่ำย
ไป  หรือ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั  
-กฎหมำยและระเบียบปฏิบติัส ำหรับ
เลขำนุกำรบริษทั ตำมกฎหมำย
หลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยใ์หม่ ปี 
2551  
-กำรอบรม/สมัมนำอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
งำนในบทบำทของเลขำนุกำรบริษทั  
บรรษทั ภิบำล และนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
จดัโดย ตลำดหลกัทรัพย,์ ส ำนกังำน 
กลต.,ชมรมเลขำนุกำรบริษทัไทย 

- - 2559-ปัจจุบนั 
2559-ปัจจุบนั 
2557 – 2559 

 
 

2554- 2559 
 

2534 – 2554 

เลขำนุกำรบริษทั 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
เลขำนุกำรบริษทัและเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
(เลขำนุกำรบริษทั) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ธุรกิจใหสิ้นเช่ือโดยมี ล/ทค ้ำประกนั) 
 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (ธุรกิจโฮลด้ิงและเช่ำซ้ือ) 
 
บริษทัหลกัทรัพย ์ยไูนเตด็ จ  ำกดั (มหำชน)(ธุรกิจ
หลกัทรัพย)์ 
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 ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูมี้อ  ำนำจควบคุมในบริษทั บริษทัยอ่ย และ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ประจ ำปี 2561     

*ลำออกระหวำ่งปี 2561   **ไดรั้บกำรเล่ือนต ำแหน่งเป็นผูบ้ริหำร ระหวำ่งปี 2561   
หมายเหตุ  X   คือ   ประธานกรรมการ        C   คือ   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร     DC   คือ    รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
 /    คือ   กรรมการ       //    คือ   กรรมการบริหาร  ///     คือ    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

  0    คือ   ผู้บริหาร    00  คือ   ผู้จัดการทัว่ไป        000   คือ    กรรมการผู้จัดการ  
  0000   คือ   รองกรรมการผู้จัดการ

รายช่ือกรรมการ / ผู้บริหาร บริษทั 

บริษัทย่อย บริษัทที่เกีย่วข้อง 

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. 

GL-AMMK 
Co. Ltd. 

CSD Co., 
Ltd. 

Engine 
Holdings 
Asia PTE. 

LTD. 

Wedge 
Holdings 
Co., Ltd. 

Commercial 
Credit and 

Finance Plc. 

Cambodian 
People Micro 

Insurance 

1.  นำยสกล หำญสุทธิวำรินทร์ X ///             
2. นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ C // / //  X  /     C   
3. นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ / // / // X /,000 / /   /, 000 /  //   
4. นำยเรจิส มำร์แตง็ /             
5. นำยริกิ อิชิกำมิ /  /, C          X 
6. นำยยซุูเกะ โคซูมะ /  /,DC           
7. นำยอำลนั ดูเฟส / //    /,00 / /,0000 /,0000 / //     
8. นำยพลเดช เทอดพิทกัษว์ำนิช ///             
9. นำยวบูิลย ์อิงคำกลุ  ///             
10. นำงสุมำลี โชคดีอนนัต ์ ///             
11.นำยทรอย สกนูเนอร์แมน ///             
12. นำยโตโมฮิโกะ โชจิ   /          //   
13. นำยคำนำเมะ ฮำชิโมโตะ /    000  000 000      
14. นำยเฟรดด้ี มำรี * 0     / /       
15.นำยโบริส ซอร์ซ 0           /  
16. นำยวทิวสั อรุณะกสิกร** 0             
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย ปี 2561 
 

รายช่ือบริษัทย่อย 
                    
                                            รายช่ือ  
                               กรรมการ 

TNB GLH GLF GLL PT GLFI BGMM GL-AMMK CSD 

1.  นำยมิทซึจิ  โคโนชิตะ   X  X X1 X X  

2.  นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ X /, //   /1    

3. นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่  /, // /, // X / /1   /, /// 
4. นำยริกิ อิชิกำมิ    /, //      
5. นำยยซุูเกะ โคซูมะ   /, //      
6. นำยอำลนั ดูเฟส     /, //// /1 /, // /, // /, // 
7. นำยคำนำเมะ ฮำชิโมโตะ     /, ///  /, /// /, ///  
8. นำยธนชำติ เกำ้วรกำญจน์  /, //       /, // 
9. นำยจรัส เลียงวิทยำคุณ  /, //        
10. นำยชุมพล กิตติชยัสมบติั  /, //        
11. นำยอนุกลู เมธปรีชำกลุ  /, //        

   12. Mr. Fumio Kyuma   / /     
   13. Mr. Nikolay Kosyakov     /, //    

14. Mrs. Laksmi Mustikaningrat *     /1    
15. Mr. Chhuon Sereyvichet *   /      
16. Mr. Uch Sophoan   /      
17. Mr. Daim Ratanak   /      
18. Mr. Leng Vandy *   /      
19. Mr. Yin Pholy   /      
20. Mr. Charlie Ng       /  
21. Mr. Hitoshi Ikeya       /  
22. Mr. Aung Moe Kyaw       /  
23. Mr. Shigeyoshi  Asano     /1    
24. Mr. Didie Soewondho     /1    
25. Mr. Bernad Tjahjadi      /, //    
26. Mr. Benjamin Criballet       / /  
27. Mr. Balasingam 
Ananthatheerthan  

     /   

*กรรมกำรบริษทัยอ่ยท่ีลำออกระหวำ่งปี 2561          
หมำยเหตุ  X   คือ ประธำนกรรมกำร       /    คือ กรรมกำร      //   คือ กรรมกำรบริหำร      ///  คือ กรรมกำรผูจ้ดักำร      //// คือ ผูจ้ดักำรทัว่ไป      X1  คือ President Commissioner       /1   คือ Commissioner 
 TNB : บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั, ไทย   GLH : Group Lease Holdings Pte.Ltd., สิงคโปร์ GLF : Group Lease Finance Plc., กมัพชูำ 
 GLL : GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.,  ลำว GLFI : PT Group Lease Finance Indonesia, อินโดนีเซีย BGMM : BG Microfinance Myanmar Co., Ltd., เมียนมำ 
 GL-AMMK : GL-AMMK Co., Ltd.,  เมียนมำ CSD : บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั, ไทย 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 
(ก)  ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรนั้น เดิมในปี 2560 จะประกอบดว้ยค่ำเบ้ียประชุม และค่ำบ ำเหน็จ
กรรมกำร  อยำ่งไรกดี็ ในปี 2561 คณะกรรมกำรไดพ้จิำรณำน ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2561 ซ่ึงไดรั้บ
กำรพิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหป้ระกอบดว้ยค่ำตอบแทนรำยเดือนส ำหรับกรรมกำรอิสระ และค่ำเบ้ียประชุม  
โดยไม่มีค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร เน่ืองจำกมีกำรเพิ่มอตัรำค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร อีกทั้งยงัเพิ่มใหมี้ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระรำยเดือน  ซ่ึงเป็นอตัรำท่ีมองวำ่เหมำะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบกบัอตัรำท่ีจ่ำยในอุตสำหกรรมเดียวกนั 
ประสบกำรณ์ ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตควำมรับผดิชอบ รวมถึงประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกรรมกำรแต่ละท่ำน  และเพียง
พอท่ีจะรักษำกรรมกำรไวไ้ด ้อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรของบริษทัฯเป็นส ำคญั  ส่วนในปี 2560 ไม่มีกำรจ่ำยค่ำ
บ ำเหน็จกรรมกำรเช่นกนัเน่ืองจำกบริษทัมีผลประกอบกำรขำดทุน โดยมีสำเหตุหลกัจำกกำรตั้งส ำรองค่ำเผือ่กำรดอ้ย
ค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในไตรมำสท่ี 3/2560   

ค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงิน ส ำหรับปี 2561 เป็นดงัน้ี 
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ : อตัรำ 70,000 บำทต่อคนต่อเดือน (ปี 2560: ไม่มีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนรำยเดือน) 

   2. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร: ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม  
- ประธำนกรรมกำรบริษทั 30,000 บำทต่อคร้ัง (ปี 2560: 12,000 บำท) 
- กรรมกำรบริษทั  20,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง (ปี 2560: 10,000 บำท) 

  3. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 

- ประธำน 20,000 บำทต่อคร้ัง (ปี 2560: 12,000 บำท) 
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง (ปี 2560: 10,000 บำท) 

 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร:ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 
   (คณะกรรมกำรชุดน้ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนในปี 2561) 

- ประธำน 20,000 บำทต่อคร้ัง  
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง 

 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง:ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 
   (คณะกรรมกำรชุดน้ีเพิ่งจดัตั้งข้ึนในปี 2561) 

- ประธำน 20,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง 

  ทั้งน้ี  พนกังำนหรือผูบ้ริหำร จะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรชุดยอ่ย 
4. ค่ำตอบแทนอ่ืน  -ไม่มี- 

   รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงิน ส ำหรับปี 2561 เป็นดงัน้ี 
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  หน่วย: บำท 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม 

รวม คณะกรรมกา
รบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การก ากบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรม 
การบริหาร
ความเส่ียง 

1.  นำยสกล  
หำญสุทธิวำรินทร์1/ 

ประธำนกรรมกำร /ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

1,105,000 280,000 - - 1,385,000 

2. นำยทตัซึยะ  โคโนชิตะ กรรมกำร /ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

380,000 - - - 380,000 

3. นำยมุเนะโอะ  ทำชิโร่ กรรมกำรและประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยปฏิบติักำร 

340,000 - - - 340,000 

4. นำยอำลนั ดูเฟส กรรมกำร /ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยกำรเงิน 

340,000 - - - 340,000 

5. นำยเรจิส มำร์แตง็ กรรมกำร 20,000 - - - 20,000 
6. นำยริกิ อิชิกำมิ กรรมกำร 340,000 - - - 340,000 
7 .นำยยซุูเกะ โคซูมะ กรรมกำร 340,000 - - - 340,000 
8. นำยโตโมฮิโกะ โชจิ กรรมกำร 220,000 - - - 220,000 
9.นำยคำนำเมะ ฮำชิโมโตะ กรรมกำร 220,000 - - - 220,000 

10. ดร.พลเดช เทอดพิทกัษว์ำนิช1/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

1,160,000 150,000 - 40,000 1,350,000 

11. นำยวบูิลย ์อิงคำกลุ1/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

1,115,610 130,000 20,000 - 1,265,610 

12.  นำงสุมำลี โชคดีอนนัต์1/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

975,000 140,000 - 20,000 1,135,000 

13.  นำยทรอย สกนูเนอร์แมน1/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

975,000 140,000 40,000 20,000 1,175,000 

รวม  7,530,610 840,000 60,000 80,000 8,510,610 
หมายเหต ุ 1/  เป็นกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือน จ านวน 70,000 บาทต่อคนต่อเดือนไว้แล้ว 
   
 (ข)  ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรใน  ปี 2561 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  ประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั 
ใหก้บัผูบ้ริหำรจ ำนวน  6 รำย รวมทั้งส้ิน  18.29  ลำ้นบำท (รวมผูบ้ริหำรท่ีลำออกระหวำ่งปี จ ำนวน 1 รำยและเขำ้ใหม่
จ ำนวน 1 รำย) 
 

จ านวนผู้บริหารและค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ ำนวนผูบ้ริหำร (คน) 6 6 8* 
เงินเดือนและโบนสั (ลำ้นบำท) 18.29 22.72 31.16 

หมายเหตุ  *ในระหว่างปี 2559 บริษัทมกีารปรับโครงสร้างองค์กร มผีลให้จ านวนผู้บริหารตามค านิยามของ ส านักงาน กลต. ลดลงจากปี 2558 
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 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่ำตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร 
 -ไม่มี- 
 ค่ำตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหำร 

- เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 บริษทัไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหำร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัรำส่วนร้อยละ 2 และ 
ร้อยละ 5 ของเงินเดือน  โดยในปี 2561 บริษทัไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับผูบ้ริหำร  6  
รำย รวมทั้งส้ิน  0.72  ลำ้นบำท 

 

บุคลากร 
บริษทัฯ มีจ ำนวนพนกังำนทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ปี 2561 2560 และ  2559  แบ่งออกตำมสำยงำนได ้ดงัน้ี

                          หน่วย: คน 
ฝ่าย ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ฝ่ำยสินเช่ือและกำรตลำด 441 445 346 

ฝ่ำยบริกำรเรียกเกบ็ 248 263 292 

ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 56 50 46 

ฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 72 70 38 

ฝ่ำยปฏิบติักำร 106 117 129 

ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 76 68 58 

รวม 999 1,013 909 
 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษทัประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส เงินประกนัสังคม  เงินสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  และเงินสวสัดิกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรประกนัสุขภำพหมู่ เป็นตน้    ในปี 2561 บริษทัไดจ่้ำย 
ผลตอบแทนใหแ้ก่พนกังำน รวมจ ำนวนทั้งส้ิน  381.93 ลำ้นบำท   
 นอกจำกน้ี  ในปี 2561 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ มีจ ำนวนพนักงำนและมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่
พนกังำนในลกัษณะเดียวกนักบับริษทั หรือแตกต่ำงกนัไปตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ ดงัต่อไปน้ี   
 

บริษัทย่อย จ านวนพนักงาน ค่าตอบแทน 
GLH 20 60.21 
GLF 510 72.15 
GLL 125 14.47 
GLFI 262 51.21 

BGMM 425 24.82 
GL-AMMK 335 20.70 
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นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน เพื่อส่งเสริมใหพ้นกังำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และ

ควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบติังำน โดยมุ่งเนน้กำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและคุณภำพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัเนน้กำรด ำเนิน
ธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ตำมหลกับรรษทัภิบำลท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบำยส่งเสริมใหพ้นกังำนมี
จรรยำบรรณในกำรปฏิบติังำนโดยปรำศจำกกำรขอ้งเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ จดัให้มีกำรปฐมนิเทศ
ส ำหรับพนกังำนใหม่ เพื่อใหพ้นกังำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำน รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร นอกจำกน้ี บริษทั
ยงัจดัฝึกอบรม ทั้งกำรฝึกอบรมภำยในบริษทัและกำรส่งพนกังำนไปฝึกอบรมภำยนอกอยำ่งสม ่ำเสมอ ในหลกัสูตรต่ำง ๆ 
ตำมควำมเหมำะสมของสำยงำนท่ีพนกังำนนั้นท ำงำนอยู ่
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 
 

คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหก้บับริษทั ท าใหเ้กิดประโยชนต์่อผูถื้อหุน้, พนกังาน, คูค่า้, ลูกคา้ ตลอดจนสงัคมส่วนรวม ในระยะยาว  ทั้งน้ี บริษทัไดมี้
การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียน ปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมาอยา่ง
ต่อเน่ือง และในปี 2561 คณะกรรมการไดมี้มติใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยรวม 2 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือท าหนา้ท่ีช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทัในการก าหนดนโยบายต่าง  ๆและก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมี
การด าเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ    

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบและอยูร่ะหวา่งการทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบั 
หลกัการก ากบัดูกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการ, ผูบ้ริหาร ตลอดจน
พนกังานทุกคนแมจ้ะเห็นวา่ บริษทัฯไดมี้การปฏิบติัตามแนวปฏิบติัท่ีดีดงักล่าวแลว้เป็นส่วนใหญ่ก็ตาม นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการ และการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัในปี 2561 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

1. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น 
บริษัทส่งเสริมและให้ความส าคญัในสิทธิของผูถื้อหุ้น ซ่ึงไม่จ ากัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายก าหนดไว ้และ

ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิพ้ืนฐานของตน ไดแ้ก่ การซ้ือขาย หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งก าไรของบริษทัฯ การไดรั้บ
สารสนเทศของบริษทัฯอยา่งเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มัน่ใจวา่ ผูถื้อหุ้น
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ  

2. การประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัฯ มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อ

หุ้น  โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกสถานท่ีจดัการประชุมท่ีมีความสะดวกในการเดินทาง และไม่จดัประชุมในวนัหยดุหรือนอกเวลาราชการ 
โดยประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ไดจ้ดัข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 ท่ีโรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ซ่ึงอยู่
ใกลก้บัส านกังานใหญ่ของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลกัส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 เวลา 10.00 
น.  นอกจากนั้น ก่อนการประชุมสามญัและวสิามญัผูถื้อหุ้น  บริษทัฯ จะน าขอ้มูลในหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดร้ะบุ วนั เวลา สถานท่ี 
และวาระการประชุมซ่ึงแยกเป็นเร่ือง ๆ อย่างชัดเจนโดยมีค าช้ีแจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตลอดจนความเห็นของ
คณะกรรมการ  รวมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ  อาทิเช่น ขอ้มูลของกรรมการท่ีครบวาระและจะเสนอให้เลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหน่ึง โดยไดร้ะบุช่ือนามสกลุ อาย ุประวติัการศึกษา ประวติัการท างาน โดยแยกเป็นบริษทัจดทะเบียน และบริษทัทัว่ไป ประเภท
ของกรรมการท่ีเสนอ ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา และวนัเดือนปีท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั  ขอ้มูลของ
กรรมการอิสระ ส าหรับการเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และรายละเอียดหลกัฐานท่ีใช้
แสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมรวมทั้งแผนท่ีสถานท่ีจดัการประชุม และแบบฟอร์มใบมอบฉนัทะ แบบ ข และแบบ ค  ซ่ึงมีระบุช่ือ
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กรรมการอิสระจ านวน 3 คนเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้น โดยเอกสารทุกช้ินจะจดัท าเป็นภาษาไทย และองักฤษ 
และน าข้ึนบนเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้มีขอ้มูล และเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ประชุมและการตดัสินใจ 
นอกจากนั้น  ผูถื้อหุ้นหรือผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามค าถามเป็นการล่วงหน้า ทางอีเมล มายงัหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ท่ี 
IR@grouplease.co.th  ซ่ึงมีเปิดเผยอยู่ในเวบ็ไซต์ของบริษทั เม่ือไดรั้บค าถามมา เจา้หน้าท่ีฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์จะพิจารณาค าถาม
ดงักล่าว และประสานงานใหผู้มี้อ  านาจในการตอบค าถามหรือผูแ้ทน ตอบค าถามเหล่านั้น  

 
3. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

ในวนัประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัจะจดัใหมี้การแจง้องคป์ระชุม และช้ีแจงขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัและการแจง้ผลคะแนนเสียง ก่อนเร่ิมวาระการประชุมเสมอ  บริษทัฯไดน้ าคอมพิวเตอร์มาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุ้น 
ทั้งการลงทะเบียนเขา้ประชุม  และการนบัคะแนนเสียง  ท าให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง 
และแม่นย  า นอกจากนั้น บริษทัสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใชห้นังสือมอบฉันทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้และไดเ้สนอช่ือกรรมการอิสระจ านวน 3 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้น และจดัเตรียม
อากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บมอบฉันทะมาประชุมโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย และไม่มีการจ ากดัสิทธิ
ในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุ้นท่ีมาสาย ในการประชุมผูถื้อหุ้น   และในวาระการแต่งตั้งกรรมการ นั้น บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มี
การลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล  โดยบริษทัไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีไดรั้บ
คืนจากผูถื้อหุ้นทั้งหมด ไวเ้ป็นหลกัฐานโดยเฉพาะบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพ่ือความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  บริษทัได้มอบหมายให้ตวัแทนของผูส้อบบัญชีเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ท่ี
ประชุมทราบพร้อมบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม  

นอกจากเอกสารท่ีจดัท าเป็น 2 ภาษาคือ ภาษาไทย และ ภาษาองักฤษแลว้  เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกคน ทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติสามารถเขา้ใจโดยเท่าเทียมกนั บริษทัจึงด าเนินการประชุมเป็น 2 ภาษา เช่นกนั นอกจากนั้น ในท่ีประชุม ประธาน
ไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอใหผู้ถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม
หรือเก่ียวขอ้งกบับริษทั อยา่งเตม็ท่ีในแต่ละวาระก่อนการลงคะแนนเสียง  และยงัสามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดอี้กหลงัจากท่ีการประชุม
ด าเนินไปจนเสร็จส้ินครบทุกวาระแลว้ 
 

4. การจดัท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมตกิารประชุมผู้ถือหุ้น 
ในรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกคร้ัง จะมีการบนัทึกรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม และ

กรรมการท่ีลาประชุม  โดยในปี 2561 มีกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารลาประชุม 1 ท่านเน่ืองจากติดภารกิจในต่างประเทศ ท าให้
มีสดัส่วนของกรรมการท่ีเขา้ประชุมทั้งส้ินร้อยละ 90.9  มีการบนัทึกค าช้ีแจงขั้นตอนการลงคะแนน และวธีิการนบัคะแนน
เสียง รวมทั้งประเด็นหรือขอ้ซกัถามท่ีส าคญัจากผูถื้อหุน้และค าตอบพร้อมทั้งระบุช่ือผูถ้ามและผูต้อบ และผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระวา่ มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้นหรือไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงเป็นอยา่งไร  และไดเ้ปิดเผยใหส้าธาณชน
ทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในวนัเดียวกนัหลงัจากการประชุม ผา่นช่องทางข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และ
เปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 หรือภายใน 14 วนัหลงัจากวนั
ประชุม 
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หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

คณะกรรมการสนบัสนุนให้ผูถื้อหุน้ทุกราย ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ และผูถื้อหุน้รายยอ่ย ผูถื้อหุน้สถาบนัและผูถื้อ
หุน้บุคคล ผูถื้อหุน้ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ตามแนวปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 บริษทัไดแ้จง้มติคณะกรรมการเร่ืองการก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบ

วาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย ์และไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารแนบต่าง ๆ  ทางเวบ็ไซต์
ของบริษทั เป็นการล่วงหน้าทั้งภาษาไทยและองักฤษเม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2561 หรือ 30 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถื้อหุ้น  บริษทัได้
จดัส่งหนงัสือเชิญประชุม รวมทั้งรายงานประจ าปีให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2561 หรือ 14 วนัล่วงหนา้ก่อนวนันดัประชุม  
บริษทัก าหนดวิธีการลงคะแนนเสียงในทุกวาระโดยใชบ้ตัรลงคะแนน และใชว้ธีินบัคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ส าหรับผูถื้อ
หุน้ทุกราย   ท่ีประชุมจะไดรั้บแจง้ถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และการนบัคะแนนเสียงดงักล่าว รวมทั้งจ านวนคะแนนเสียงเห็นดว้ย 
ท่ีตอ้งการเพ่ือใหม้ติในวาระนั้น ๆ  ไดรั้บการอนุมติั ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ 
 

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย สามารถเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 เป็นการล่วงหนา้ 
โดยแจง้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และไดแ้สดงรายละเอียดหลกัเกณฑ ์และวิธีการไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยผูถื้อหุ้น
สามารถด าเนินการดงักล่าวได ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม ใด ๆ  
หรือรายช่ือบุคคลเพื่อให้บริษทัพิจารณาส าหรับการประชุมสามญัประจ าปี 2561 และกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิใน
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  บริษทัไม่ไดเ้พ่ิมวาระการประชุมหรือสลบัวาระการประชุมจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ปี 2561 
 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
บริษทัฯ ไดร้ะบุหลกัปฏิบติัเร่ืองการรักษาความลบัของบริษทัฯ และการไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไวใ้นจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยถือเป็นวนิยัอยา่งหน่ึงท่ีกรรมการและพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติั
ตามอย่างเคร่งครัด พนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบขอ้บังคับของบริษทัฯ ส าหรับ
พนกังานวา่ดว้ยเร่ืองวนิยัและโทษทางวนิยั 

 
4. การมส่ีวนได้เสียของกรรมการ 

บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารตามค านิยามของ ส านกังาน กลต. มีหนา้ท่ีจดัท ารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียของตนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด เม่ือเขา้มาด ารงต าแหน่งคร้ังแรก ตามมาตรา 89/14 ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และใหป้รับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยัเม่ือมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทัโดยรวม  และกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะท่ีอาจท าใหก้รรมการรายดงักล่าวไม่
สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ จะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาตดัสินใจในวาระนั้น  ตลอดจนก าหนดให้กรรมการทุก
คนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยต์ามกฎหมาย จัดส่งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครอง
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หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการท่ีส านกังาน กลต. ก าหนดและแจง้ให้เลขานุการบริษทัทราบเพื่อจดัท าสรุปแจง้ให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบใน
การประชุมคร้ังถดัไป เม่ือมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานประจ าปี 
 
หมวดที ่3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัใหค้วามส าคญัและเคารพในสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง  ๆ ซ่ึงผูท่ี้นบัวา่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียของ
บริษทั ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนกังาน คู่คา้ เจา้หน้ี คู่แข่ง ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม เป็นตน้ คณะกรรมการและผูบ้ริหารจึงมีแนวปฏิบติั 
เก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงัน้ี 

 
แนวปฏิบัตทิีม่ต่ีอผู้มส่ีวนได้เสีย 
บริษทัค านึงถึง การปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่ 

กรรมการ ผูบ้ริหารพนกังานและลูกจา้ง ของบริษทั หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก เช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ เจา้หน้ี คู่คา้ คู่แข่ง 
สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมท่ีดี โดยระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

 
ผูถื้อหุน้: บริษทัมุ่งมัน่เป็นตวัแทนท่ีดีของผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ปฏิบติัต่อผูถื้อ

หุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น โดยการบริหารกิจการของบริษทัให้มีความเจริญเติบโตอย่าง
มัน่คงย ัง่ยืน เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง รวมทั้ งยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

พนกังาน: บริษทัตระหนกัดีวา่ พนกังานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็จของบริษทัฯ จึงไดมุ่้งพฒันา
เสริมสร้างวฒันธรรมและบรรยากาศการท างานท่ีดี ดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น
ของพนกังานอยูเ่สมอตลอดจนยดึมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัดในการวา่จา้ง การจ่ายค่าจา้ง การแต่งตั้ง และ
การโยกยา้ยพนกังาน ซ่ึงบริษทัไดพิ้จารณาบนพ้ืนฐานของคุณธรรม โดยปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียม เป็นธรรม และให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม  พร้อมทั้งพฒันาส่งเสริมใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง โดยส่งเสริมให้
พนกังานเขา้รับการฝึกอบรมทกัษะในหลกัสูตรต่าง  ๆ รวมทั้งอบรมการใชภ้าษาองักฤษ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ การภาษี 
บญัชีและการเงิน ภาวะผูน้ า ตลอดจนความรู้ในงานดา้นปฏิบติัการต่าง  ๆ ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมพนูศกัยภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือ
ความกา้วหนา้ในเสน้ทางอาชีพของตนและน ามาพฒันาบริษทัโดยรวม โดยในปี 2561 บริษทัมีการจดัอบรมภายในจ านวน 48 
หลกัสูตร และส่งพนกังานไปอบรมภายนอกจ านวน 59 หลกัสูตร   และมีพนกังานเขา้รับการอบรม จ านวนทั้งส้ิน 1,199 คน เฉล่ีย
คนละประมาณ 8.7 ชัว่โมง นอกจากนั้น บริษทัไดจ้ดัใหมี้สวสัดิการทั้งดา้นสุขภาพ และนนัทนาการต่าง  ๆอยา่งเหมาะสม เช่น จดั
ใหมี้ การประกนัชีวติและสุขภาพพนกังาน การตรวจสุขภาพประจ าปี จดัใหมี้เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีเงินช่วยเหลือในกรณี
แต่งงาน คลอดบุตร และงานศพ มีโครงการใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดี มีการท าประกนั
รถจกัรยานยนตใ์หก้บัพนกังานท่ีตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการปฏิบติังาน  และจดัใหมี้สวสัดิการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นอตัรา
ดอกเบ้ียต ่าใหก้บัพนกังาน เป็นตน้ นอกจากน้ี บริษทัไดจ้ดักิจกรรมเสริมสร้างความสามคัคีและความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในบริษทั 
ตลอดจนรณรงคใ์หพ้นกังานออกก าลงักายใหม้ากข้ึน โดยการจดักิจกรรม การแข่งขนัลดน ้ าหนกัภายใน 12 สปัดาห์ เพ่ือชิงเงิน
รางวลัจากบริษทั รวมทั้งการจดัใหมี้ กิจกรรมการออกก าลงักาย เช่น แอโรบิค โยคะ ฯลฯ หลงัเลิกงาน และการจดัตั้งชมรมฟตุบอล  
เป็นตน้ 
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ลูกคา้ : บริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ใหไ้ดรั้บการบริการอยา่งมีคุณภาพท่ีดีเลิศ ภายใตค้วาม
ปลอดภยัและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม รวมทั้งยกระดบัมาตรฐานใหสู้งข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั   โดยเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบัการบริการใหลู้กคา้ทราบอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัต่อเหตุการณ์ และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงรวมทั้งรักษาสมัพนัธภาพท่ี
ดีและยัง่ยนืกบัลูกคา้ ด าเนินกิจการโดยใหมี้ตน้ทุนท่ีเหมาะสมเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ โดยยงัรักษาคุณภาพของการใหบ้ริการท่ีได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ  สะดวก และ รวดเร็วเพือ่ใหเ้ป็นไปตามปรัชญาการด าเนินธุรกิจของบริษทั คือ First, Fast and Forward บริษทั
มีนโยบายการรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลดงักล่าวมาใชเ้พ่ือผลประโยชนข์องตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ใหผ้ลประโยชน์ใด  ๆท่ีไม่สุจริตกบัลูกคา้  

คู่คา้: 
 
 
 
เจา้หน้ี : 

การคดัเลือกคู่คา้เป็นไปอยา่งยติุธรรมโดยค านึงถึงความเสมอภาคในการด าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกนักบัคู่คา้ 
หลีกเล่ียงคู่คา้ท่ีมีพฤติกรรมท่ีส่อไปในทางท่ีอาจท าให้เกิดการทุจริตต่อกิจการของบริษทั  ปฏิบติัต่อคู่คา้ตามเง่ือนไข
ทางการคา้และ หรือสญัญาท่ีมีการลงนามกนัอยา่งเป็นธรรม ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สุจริตกบั
คู่คา้ 
บริษทัฯยดึมัน่ในสญัญาและถือปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสญัญากบัเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด ทั้งการช าระคืน
หน้ีตามก าหนด และการปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืน ๆ   ในสญัญา 

คูแ่ข่ง : บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมต่อบริษทัอ่ืน  ๆ ท่ีด าเนินธุรกิจเดียวกนัโดยประพฤติปฏิบติัตาม
กรอบกติกาการแข่งขนัท่ีอุตสาหกรรมหรือผูก้  ากบัดูแลจากทางการก าหนดไว ้ ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง
การคา้ ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม 

ชุมชน 
สงัคม 
และส่ิง
แวด 
ลอ้ม 

มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติ และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ ใหค้วามช่วยเหลือ
ชุมชน ดว้ยการบริจาคทรัพยห์รือส่ิงของ และสนบัสนุนใหพ้นกังานจดักิจกรรม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็น
การช่วยเหลือสังคมและอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกการรับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดล้อมให้กับ
พนกังาน  
ในปี  2561 บริษทั ร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ไดจ้ดักิจกรรมช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การให้การสนบัสนุนการจดังาน
วนัเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ในจงัหวดั นครราชสีมา การมอบเคร่ืองเล่นสนาม บริจาคอุปกรณ์ของเล่น และชุดอุปกรณ์ฝึก
พฒันาเด็กเล็ก ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด และศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลปลายบาง 
จงัหวดันนทบุรี การบริจาคโต๊ะเกา้อ้ี เฟอร์นิเจอร์ใชแ้ลว้แต่อยูใ่นสภาพดี ให้กบัวดัสวนแกว้ และไดร่้วมกบัพนัธมิตร
ทางธุรกิจ บริจาคส่ิงของ เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่ม รวมทั้งอาหาร ให้แก่มูลนิธิหลวงตานอ้ย ซ่ึงเป็นองคก์รสาธารณกุศล ช่วย
ผูด้อ้ยโอกาส ท่ี อ.พุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม รวมทั้ง การจดัโครงการบริจาคโลหิตโดยใหส้ภากาชาดมารับบริจาคท่ี
ส านกังานใหญ่ของบริษทั เป็นตน้  

 
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและห้ามจ่ายหรือรับสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกจิของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติก าหนดใหบ้ริษทัมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ข้ึน ตั้งแต่ปี 2559 โดยแตเ่ดิมบริษทั  
ไดก้ าหนดเป็นขอ้หา้มไวแ้ลว้ในระเบียบขอ้บงัคบัของพนกังาน และระบุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการ
ไดน้ านโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว มาปรับปรุงเพ่ิมเติมในรายละเอียดใหม่เพ่ือให้ชดัเจนเป็นปัจจุบนัมากข้ึน โดย
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่น้ี ถือเป็นส่วนเพ่ิมเติมในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัดว้ย  

นโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั ระบุวา่ :  
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“กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษทัย่อย จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในการทุจริต คอร์รัปชัน การให้ 
หรือการรับสินบน กบัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือ เอกชน ไม่ว่าในรูปแบบใด ท้ังทางตรงและทางอ้อม เพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์โดยมิชอบแก่ตนเอง ครอบครัว เพ่ือน และคนรู้จัก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษทัฯ หรือ การ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั และจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ และกฎหมายในประเทศไทย ท่ี
เกี่ยวข้องกบัการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปช่ัน“ 

กระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอรัปชัน่ และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลและการควบคุมดูแลเพ่ือป้องกนัและ
ติดตามความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

1) บริษทัมีการจดัตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน  ซ่ึงเป็นผูท้  าหนา้ท่ีประเมินความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัท าแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี ซ่ึงครอบคลุมการตรวจสอบรายการต่าง  ๆ ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต ทั้งจากพนกังานท่ีกระท าต่อ
บริษทัฯ ในหนา้ท่ี หรือต่อบุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ หรือองคก์รของราชการ เป็นตน้ และรายงานผลการตรวจสอบ
ใหก้บั คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพ่ือด าเนินการตามกฏระเบียบของบริษทัฯ หรือตามกฎหมายแลว้แต่กรณี  ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน จะตอ้งท าการประเมินความเส่ียงจากการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชัน่ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานใน
แต่ละฝ่ายอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียง และระเบียบต่าง  ๆ ใหมี้ความเหมาะสมท่ีจะควบคุม
ความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ลอดจนติดตามการน านโยบายฉบบัน้ีไปปฏิบติั 

2) หากพบวา่มีการทุจริตเกิดข้ึน บริษทัฯ จะจดัตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือหาขอ้เทจ็จริง และหากพบวา่มีความผดิจริง 
ผูก้ระท าผดิ จะตอ้งไดรั้บโทษทางวนิยัตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  

3) เพ่ือความเป็นธรรมต่อผูท่ี้ถูกกล่าวหาวา่ไดก้ระท าคอร์รัปชัน่ ในกรณีท่ีเห็นวา่ตนเองมิไดก้ระท าความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา  
พนกังานดงักล่าวสามารถยืน่ค  าร้องทุกขต์ามวธีิและขั้นตอนการร้องทุกขท่ี์ระบุไวใ้นระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

4) บริษทัฯ ไดส่ื้อสารนโยบายการตอ่ตา้นคอร์รัปชัน่น้ี ใหพ้นกังานทุกคนรับทราบ โดยไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดข้ึนไวบ้น
ระบบงานภายใน (intranet) ของบริษทัทั้งภาษาไทยและองักฤษ และบรรจุไวใ้นการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ เพื่อเป็นการ
แสดงเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการยุง่เก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ 

 
นโยบาย และช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Whistle Blowing Policy) รวมทั้งการจดัการกบั
ข้อร้องเรียน และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน เม่ือพบพฤติกรรมของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ท่ีอาจเขา้ข่ายการกระท า
ทุจริต คอร์รัปชัน่ ทั้งทางตรง และทางออ้ม การกระท าผดิกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี และการกระท าท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ  โดยท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรแจง้ช่ือนามสกลุ ท่ีอยูห่รือหมายเลข
โทรศพัท ์หรือช่องทางอ่ืน ๆ  ท่ีติดตอ่ได ้แจง้รายละเอียดของเบาะแสการทุจริต พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานมาทางไปรษณียล์งทะเบียน 
ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

ประธานคณะกรรมการ 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
ตูป้ณ. 149  ปณศ. บางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 

ซ่ึงเป็นตู ้ป.ณ.ท่ีเปิดข้ึนเป็นพิเศษเพ่ือรับเฉพาะการร้องเรียนและแจง้เบาะแสการทุจริตโดยเฉพาะ และมีผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นผูรั้บผิดชอบดูแล  เม่ือมีผูร้้องเรียนหรือแจง้เบาะแสเขา้มา บริษทัจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือสอบสวนขอ้เท็จจริง  และ
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ให้สิทธิแก่ผูถู้กกล่าวหาในการช้ีแจงแกข้อ้กล่าวหา ก่อนจะสรุปผลการสอบสวนและการลงโทษให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ 

บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสการทุจริต โดยจะใชค้วามระมดัระวงัในการปกปิดช่ือ ท่ีอยู ่ หรือขอ้มูลท่ีสามารถ
ระบุตวัผูร้้องเรียนหรือผูใ้หข้อ้มูลไวเ้ป็นความลบั และพนกังานผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนโดยสุจริต จะไม่ถูกลงโทษทางวนิยั 
หรือลดต าแหน่ง ถูกพกังาน หรือใหอ้อกหรือถูกด าเนินการใด  ๆ ท่ีเกิดผลร้ายตอ่พนกังานดงักล่าวพนกังานท่ีใหข้อ้มูลหรือแจง้
เบาะแสท่ีเป็นเท็จ จะตอ้งไดรั้บบทลงโทษตามนโยบายการลงโทษทางวนิยัของบริษทัอยา่งเคร่งครัดเช่นกนั 
 ส าหรับการแจง้ขอ้ร้องเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ  เช่น มีปัญหาการให้บริการ หรือถูกละเมิดสิทธิ หรือการร้องเรียนเร่ืองอ่ืน ๆ  ท่ี
นอกเหนือจากการทุจริตคอร์รัปชัน่  สามารถแจง้ไดท่ี้ glpcl@grouplease.co.th หรือ โทร. 0 2580 7555   ติดต่อหน่วยงาน ลูกคา้สมัพนัธ์  
หรือเขา้จากเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.grouplease.co.th นกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยเร่ืองร้องเรียนดงักล่าว จะถูกส่งต่อไปยงัผูบ้ริหารใน
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือรีบคน้หาขอ้เท็จจริง และด าเนินการอยา่งดีท่ีสุดเพ่ือแกไ้ขและปรับปรุงขอ้บกพร่องต่อไป 
 
หมวดที ่4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษทัฯมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ
และผลประกอบการของบริษทัฯ ท่ีตรงต่อความเป็นจริง ครบถว้น และทนัเวลา โดยปฎิบติัใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย ์ และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใส และขอ้มูล 
ต่าง  ๆ ท่ีบริษทัฯไดเ้ปิดเผยผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย ์ (SET Portal) แลว้ จะถูกน าข้ึนบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ดว้ย ภายใตห้วัขอ้  
“นกัลงทุนสมัพนัธ์” เพ่ือใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัในการรับขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ  

นอกจากการเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑท่ี์ก าหนดและผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยฯ์ แลว้ บริษทัฯยงัมีการเปิดเผยขอ้มูล
ส าคญัต่าง  ๆในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี รวมทั้งเปิดเผยผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดย
จดัท าทั้งภาษาไทย และองักฤษ และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใหน้กัลงทุนตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย อ่ืน  ๆ
สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นไปใชใ้นการตดัสินใจในการลงทุน ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเท่าเทียมกนั  โดยนกัลงทุนหรือผูส้นใจทัว่ไป
สามารถเขา้มาเยีย่มชมเวบ็ไซตข์องบริษทัไดต้ลอดเวลาท่ี www.grouplease.co.th  นอกจากนั้น เม่ือปลายปี 2561 บริษทัไดเ้พ่ิมเติม URL 
www.grouplease.international  เพ่ืออ านวยความสะดวกใหน้กัลงทุนสามารถเขา้ถึงเครือข่ายทัว่โลกของบริษทั (global network) ได้
โดยตรงอยา่งง่ายดายและรวดเร็ว 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ และไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูท้  าหน้าท่ีส่ือสารกบันักลงทุน ผูถื้อหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง และจดัการประชุมกับนักวิเคราะห์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้การเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมผูส่ื้อข่าวและนักวิเคราะห์หลักทรัพย ์จ านวน 4 คร้ัง ในเดือน มีนาคม  
พฤษภาคม  สิงหาคม และพฤศจิกายน 2561 หรือไตรมาสละ 1 คร้ังหลงัจากประกาศงบการเงินของบริษทัฯ  

นโยบายการเปิดเผยขอ้มูล ของบริษทั เป็นดงัน้ี 
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ หรือผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ี 

ประธานเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ สามารถพิจาณาและตดัสินใจเก่ียวกบัเน้ือหาของขอ้มูลส าคญั เพ่ือการพิจารณา
เปิดเผย โดยจะช้ีแจงขอ้มูลดว้ยตนเองหรืออาจมอบหมายใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผูช้ี้แจงก็ได ้

• ขอ้มูลของบริษทัท่ีเปิดเผย จะตอ้งมีความถูกตอ้ง โปร่งใส เท่าเทียม ภายในก าหนดเวลา ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
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• บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลภายใน และขอ้มูลอ่ืนท่ีตอ้งเปิดเผยตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์ ผา่นระบบของตลาด
หลกัทรัพย ์(SET Portal) ก่อนหรือพร้อมกบัการเปิดเผยขอ้มูลนั้นในเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสและ
เท่าเทียมกนัของการรับข่าวสาร   

• บริษทัจะเปิดเผยข่าวประชาสมัพนัธ์ของบริษทั บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการ    
• พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญั คณะกรรมการของบริษทัมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ และ

ภารกิจ กลยุทธ์เป้าหมายแผนธุรกิจนโยบายในการด าเนินการ และงบประมาณของบริษทัตลอดจนให้ค าแนะน า 
ควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนท่ีก าหนดไว ้โดยจะมีการจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน
แจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯทราบทุกเดือน 

• นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการจดัให้มีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบนโยบาย
ดงักล่าว ตั้งแต่ เม่ือปี 2550 เป็นตน้มา และมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
และหลกัปฏิบติัของทางการอยูเ่สมอ โดยมีการรายงานการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี โดยเผยแพร่
ไวใ้นรายงานประจ าปี และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

• จรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรมการไดจ้ดัท าแนวทางเก่ียวกบัขอ้ควรปฏิบติัของกรรมการผูบ้ริหารและพนกังานตาม
จริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณ (Business Code of Ethics) เป็นลายลกัษณ์อกัษร กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทุก
คนรับทราบและไดป้ฏิบติัตามแนวทางท่ีก าหนดไวแ้ละมีการเผยแพร่ให้พนกังานทุกคนรับทราบโดยรวมอยูใ่นการ
ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ และน าข้ึนบนระบบภายในของบริษทั (intranet) ตลอดจนเผยแพร่ใหบุ้คคลภายนอกทราบบน
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากนั้น บริษทัไดจ้ดัท าระเบียบขอ้บงัคบัในการท างานเพ่ือให้พนกังานบริษทัยดึถือเป็น
แนวทางปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยแ์ละมีระเบียบวินัยท่ีดี รวมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบติัตามดว้ย 

• การพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ของผลประโยชน์ คณะกรรมการไดน้ าเสนอแนวทางในการป้องกนัความขดัแยง้ของ
ผลประโยชน์ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและผูถื้อหุน้ดว้ยความรอบคอบซ่ือสตัยสุ์จริตอยา่งมีเหตุมีผลและเป็นอิสระภายในกรอบ
จริยธรรมอนัดีเพ่ือประโยชน์โดยรวมของบริษทัเป็นส าคญัโดยมีแนวทางการป้องกนัในเร่ืองต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1) การท ารายการระหวา่งกนัท่ีส าคญัระหวา่งบริษทักบับุคคลท่ีมีความขดัแยง้ตอ้งไดรั้บการพิจารณาอนุมติั
จากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยในท่ีประชุมตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาและ
อนุมติัการท ารายการระหว่างกันด้วย รวมทั้ งองค์ประชุมขั้นต ่าในขณะท่ีคณะกรรมการจะลงมติในท่ี
ประชุมตอ้งมีกรรมการอยูไ่ม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดโดยตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละขอ้บังคบัประกาศค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนไดเ้สียในการท ารายการระหวา่งกนัจะไม่
มีสิทธิออกเสียง  ลงมติในการท ารายการระหวา่งกนันั้น 

(2) ท าการเปิดเผยรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนให้แก่ผูถื้อหุ้นรับทราบและจัดให้มีการให้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนถึงความ
เหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหวา่งกนัดว้ย (ตามเกณฑท่ี์ก าหนด) 
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(3) คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายหา้มมิใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษทัน าขอ้มูลของบริษทัไปใชไ้ม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้มในการหาผลประโยชน์ส่วนตน 

(4) ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 8 เม่ือ วนัท่ี 21 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมติัในหลกัการให้
ฝ่ายจดัการสามารถอนุมติัการท าธุรกรรมดงักล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้น มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะ
เดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ี
ปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี บริษทั
จะจดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมท่ีมีขนาดเกินกวา่ 1 ลา้นบาท เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ซ่ึงเป็นการด าเนินการตามขอ้แนะน าของ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
ตาม หนังสือท่ี กลต.จ.(ว) 38/2551 เร่ืองค าแนะน าในการปฏิบติัตามมาตรา89/12 (1) แห่งพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 

• ระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการได้ให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในทุกระดับ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงานและมีกระบวนการตรวจสอบความเพียงพอและเหมาะสมกบัขั้นตอนการท างาน
ในแต่ละระบบโดยจดัใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ซ่ึงรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทัก าหนดภาระหนา้ท่ีอ านาจในการด าเนินงานรวมถึงอ านาจในการเขา้ถึงขอ้มูลภายในของ
ผูป้ฏิบติังานและผูบ้ริหารในระดบัตา่งๆไวแ้ละใชร้หสัพนกังานในการเขา้สู่ระบบขอ้มูลซ่ึงพนกังานแต่ละคนต่างมี
ขอบเขตในการเขา้สู่ฐานขอ้มูลของบริษทัต่างกนั   นอกจากน้ี บริษทัยงัไดแ้บ่งหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังานและ ผู ้
ประเมินผล ออกจากกนัอยา่งเด่นชดั ส าหรับการควบคุมในสายการเงินนั้น บริษทัไดก้ าหนดขั้นตอนการตรวจสอบ
ของการควบคุมทางการเงินโดยจดัใหมี้ระบบการรายงานทางการเงินเสนอใหแ้ก่ผูบ้ริหารในสายงานท่ีรับผดิชอบเป็น
ประจ าทุกเดือนและจดัใหมี้การประชุมคณะผูบ้ริหารเม่ือไดรั้บรายงานประจ าเดือน เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาดท่ีไดพ้บจากรายงานดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัยงัจดัใหมี้การควบคุมการบริหารความเส่ียงโดยก าหนดให้
มีการจดัท ารายงานการบริหารลูกหน้ีเป็นประจ าทุกเดือนโดยมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามประวติัในการช าระหน้ีและจดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบตามกลุ่มของลูกหน้ีดงักล่าว 

• นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง บริษทัมีนโยบายท่ีใหทุ้กหน่วยงานปฎิบติัตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมี
การก าหนดนโยบายและวธีิการปฎิบติังาน ตลอดจนอ านาจในการด าเนินงานต่าง  ๆ และก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
รวมทั้งมีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะท าหนา้ท่ีร่วมกบั
ผูบ้ริหารหน่วยงานในการประเมินความเส่ียงของกิจการ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรับทราบและเป็น
ส่วนหน่ืงของการวางแผนการตรวจสอบภายใน นอกจากน้ีในการประเมินความเส่ียงท่ีจะกระทบต่อกิจการจะมีการ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษทั เพ่ือใหรั้บทราบความเส่ี่ยงและแนวทางท่ีจะจดัการความเส่ียงนั้น   

• การก ากับดูแลบริษทัย่อย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทัฯในบริษทัย่อย คณะกรรมการได้
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลท่ีเหมาะสมไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยเพ่ือควบคุมการบริหารงานของบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายของบริษทัฯ และการท ารายการต่าง ๆ  ใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องแต่ละประเทศ โดยจะมี
การรายงานผลการปฎิบติังานของบริษทัยอ่ยใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
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2. การถ่วงดุลของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้สดัส่วนของกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารอยา่งเหมาะสม เพ่ือ
เป็นการถ่วงดุลไม่ใหมี้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงสามารถตดัสินใจไดโ้ดยล าพงั  โดย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการของ
บริษทัฯ ประกอบดว้ย สมาชิกรวม 13 คน แบ่งเป็น กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 3 คน และท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารจ านวน 5 คน 
โดยมีกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 38 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็น
กรรมการตรวจสอบดว้ย 

3. การรวมหรือการแยกต าแหน่ง 
ปัจจุบนั บริษทัมีประธานกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ และมิไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยมีการ
แยกบทบาทจากกนัอยา่งชดัเจน เพ่ือสร้างดุลยภาพระหวา่งการบริหารและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. การประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 คร้ังและจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบไตร

มาสละ 1 คร้ัง โดยในเดือนธนัวาคมของทุกปี จะมีการก าหนดตารางเวลาประชุมของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดรวมทั้งก าหนด
วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีหน้าเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีความ
จ าเป็นหรือมีวาระเร่งด่วนซ่ึงประธานกรรมการ หรือกรรมการท่านอ่ืนตอ้งการให้น าเขา้มาพิจาณาในท่ีประชุมก็สามารถ
ก าหนดใหมี้การประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็นได ้ โดยในปี 2561 บริษทัฯมีการจดัประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 
17 คร้ัง เป็นการประชุมประจ าเดือน 12 คร้ัง และเป็นประชุมพิเศษ 5 คร้ัง  และการเขา้ร่วมประชุมของคณกรรมการแต่ละคน 
โดยเฉล่ียทั้ งปี 2561 มีสัดส่วน ประมาณร้อยละ 91  โดยเลขานุการบริษทัจะด าเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเพียงพอในการศึกษา
ขอ้มูลในการเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง รวมทั้งหากกรรมการตอ้งการเอกสารหรือรายงานเพ่ิมเติม ก็สามารถขอไดจ้าก
ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้สมอ และในการประชุมทุกเดือน จะมีวาระประจ าเร่ือง การรายงานผลการด าเนินงานในเดือนท่ีแลว้ 
ของบริษทัและบริษทัย่อยทั้ งในประเทศไทย และต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะตลาด สภาวะการแข่งขนั และประเด็นท่ี
สาคญัอ่ืน ๆ  เพ่ืออพัเดทขอ้มูลให้ท่ีประชุมรับทราบอยา่งสม ่าเสมอ ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอส าหรับ
การประชุมในแต่ละคร้ัง และกรรมการทุกคนก็ให้ความส าคญัและให้เวลาอยา่งเพียงพอกบัประเด็นทุกเร่ืองท่ีน าเขา้สู่วาระ
การประชุมตามความเหมาะสม 

นอกจากนั้น คณะกรรมการมีนโยบายท่ีจะให้กรรมการตรวจสอบซ่ึงเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร ประชุม
ร่วมกับผูส้อบบญัชีของบริษทัฯโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการ
จดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ และมีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ โดย
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยูด่ว้ย จ านวน 2 คร้ัง 

5. การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในรายงานงบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี  รายงานงบการเงินดงักล่าวไดถู้กจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบ
บญัชี จะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีท่ีถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจ า  เพ่ือใหมี้ความถูกตอ้ง รวมทั้ง
มีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  โดยคณะกรรมการไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าวไดป้รากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงอยูใ่นรายงานประจ าปีแลว้ และ
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คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ งบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561เป็นรายงานท่ีถูกตอ้ง 
ครบถว้น และเช่ือถือได ้ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมข้ึนอีก 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง รวมเป็น 3 คณะ จากเดิมท่ีมีเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วย
ก ากบัดูแลกิจการของบริษทัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  รายละเอียดของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ รวมจ านวน 5 คน
หรือเป็นสดัส่วนร้อยละ 38 จากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งส้ิน  13 คน  โดยมี นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์เป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ี
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
และ กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้ งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยมติ
คณะกรรมการบริษทั  ปัจจุบนั บริษทัฯ ยงัไม่มีการพิจารณาก าหนดจ านวนวาระท่ีกรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัได้
นานท่ีสุด  อยา่งไรก็ตาม  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 น้ี  จะมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ ดร.พลเดช เทอดพิทกัษ์
วานิช ท่ีจะครบวาระ และหากไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งจากผูถื้อหุน้ ก็จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปี ใน
การน้ี คณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ ดร.พลเดช ยงัคงมีคุณสมบติัของกรรมการอิสระและมีความเป็นอิสระในการ
ให้ความเห็นอยา่งครบถว้น แมจ้ะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษทัมาเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม นอกจากนั้น ขอ้มูล
ต่าง ๆ  เก่ียวกับบริษทั ประวติัความเป็นมา และ ขอ้มูลธุรกิจของบริษทั ซ่ึงท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่านอ่ืนๆท่ีเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่
ในบริษทัเม่ือปี 2561 โดยขอ้มูลดงักล่าวจะเอ้ือประโยชน์ให้เกิดความต่อเน่ืองของการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ป็นอยา่งดี   จึงไดเ้สนอให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้ง ดร.พลเดช กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีก
วาระหน่ึง   

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และ จ านวนคร้ังของการเขา้ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561   มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุม 

1. นายสกล  หาญสุทธิวารินทร์ /1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ/ 
11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62 

14 14 

2. นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์/2 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62 

14 14 
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3.  ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษว์านิช  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค.60-11 พ.ค. 62 

16 15 

4. นายวบูิลย ์ อิงคากลุ /3 กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค. 60-11 พ.ค. 62 

15 13 

5. นายทรอย  สกนูเนอร์แมน /4 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/  
23 ก.พ. 61-23 ก.พ. 63 

14 14 

/1 แทนวาระท่ีเหลือของ พล.อ.สืบสันต์ ทรรทรานนท์ 
/2 แทนวาระท่ีเหลือของนายกฤษณ์ พันธ์รัตนมาลา 
/3 แทนวาระท่ีเหลือของนายโศณิต พิชญางกูร 
/4ได้รับแต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 

  คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

คุณสมบติักรรมการอิสระ  บริษทัก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
• ถือหุน้ไม่เกิน 1 % ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั* ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้

เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 
• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้

อ านาจควบคุมของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร

บริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกั
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี   

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือไม่
เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน 1%ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี
สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

* รวมถึงบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  
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 กรรมการอิสระทุกท่านของบริษทั มีคุณสมบติัตามประกาศวา่ดว้ยคุณสมบติัของกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือใหเ้ป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 
 
 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ 
ดงัต่อไปน้ี 

1.  สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั้งโยกยา้ย หรือเลิกจา้ง
หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแตง่ตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและเสนอ
ค่าตอบแทนส าหรับบุคคลดงักล่าวรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฏหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
• รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.  ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลส าเร็จดว้ยดี  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมี

อ านาจในการเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือขอ้เทจ็จริง หรือร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือจ าเป็น  รวมทั้งมีอ านาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือค าปรึกษากรณีจ าเป็น 
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 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2561 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าการประเมินตนเองประจ าปี และมีผลการประเมินรวม ร้อยละ 95.31 

หรือนบัเป็นผลการประเมินดีเยีย่ม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

หัวข้อประเมนิ 
 

คะแนนเตม็ คะแนน 
ทีไ่ด้ % ผลการ

ประเมนิ 

 
รวม 

 
64 

 
61.00 

 
95.31 

 
ดเียีย่ม 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 12 12.00 100.00 ดีเยีย่ม 
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 24 23.60 98.33 ดีเยีย่ม 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 28 25.40 90.71 ดีเยีย่ม 

 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

 โครงสร้างคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
เพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งใหค้วามเห็น เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ การด าเนิน
ธุรกิจและการประกอบกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร  พนกังาน ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย ใหป้ระกอบดว้ย กรรมการจ านวน  3 คน และเลขานุการ 1 คน  โดยใหก้รรมการส่วน
ใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระคราวละ 3 ปีและสามารถไดรั้บการแตง่ตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
ไดอี้ก   ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัการแตง่ตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ การต่อวาระของคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ  
 รายช่ือ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการเขา้ประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ใน
ปี 2561 เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ 
ก ากบัดูแลกจิการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม 

1. นายทรอย สกูนเนอร์แมน ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ/  
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

2. นายวิบูลย ์อิงคากุล กรรมการก ากบัดูแลกิจการ /  
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

3. น.ส.ศิริเพญ็ พงศช์ยัฤกษ ์ กรรมการก ากบัดูแลกิจการและเลขานุการ /  
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 
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   อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ   
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งให้

ค  าแนะน า  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษทัฯ  การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษทัฯ  ผูบ้ริหาร พนกังาน  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน กลต. (หรือท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขในภายหลงั) เป็นแนวทางในการด าเนินการ  

 
1. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใตก้รอบของกฎหมาย 
หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กระทรวงการคลงั และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามมาตรฐานสากล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณา
อนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ฝ่าย        บริหารและพนกังานในทุกระดบัชั้น 

2. ก ากับดูแล เสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ปฏิบัติหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบ ให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑข์องนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายการต่อตา้นการ
คอร์รัปชัน่และนโยบายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ ลูกจา้งของบริษทัฯ 

3. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่หลกัการ แนวทาง ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจของ
ผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบั ใหมี้ผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

4. ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ของบริษทัฯ  
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามเห็นชอบ 

5. ก ากบัดูแล ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบตอ่สงัคมน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ 

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมทั้ งกฎบัตรคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ อย่าง
สม ่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือให้มีความทันสมยัและสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 
รวมทั้งกฎหมาย หลกัเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัต่าง  ๆเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั และ 
เปิดเผยในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปีดว้ย 

7. จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี  เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพร้อมทั้งเสนอแนะ 
แนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการก ากบัดูแลท่ีดีและอาจเขา้รับการ
อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหากมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนบริษทัฯ จะเป็นผูรั้บผิดชอบ 

9. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  
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คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติใหจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ข้ึนเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
พร้อมกนักบัการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  แนวทาง มาตรการในการบริหารความ
เส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ือป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลเสียหายต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน ทั้งน้ี กรรมการอยา่งนอ้ย 3 คนตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการท่ีออกตามวาระสามารถไดรั้บการ
แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก   ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัการแตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ การต่อวาระของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 รายช่ือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  วาระการด ารงต าแหน่ง และการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ใน
ปี 2561 เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่เข้า
ร่วมประชุม 

1. ดร.พลเดช เทอดพิทกัษว์านิช ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/  
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

2. นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

3.นายทรอย สกูนเนอร์แมน กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

4.นายอาลนั ดูเฟส กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

5.นายมุเนะโอะ ทาชิโร่ กรรมการบริหารความเส่ียง/ 
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

6.นายวิทวสั อรุณะกสิกร กรรมการบริหารความเส่ียง และเลขานุการ/ 
16 มี.ค. 61-16 มี.ค. 64 

2 2 

 
 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเพ่ือลดความ

เส่ียงหรือยติุความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบเสียหายต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เสนอต่อ คณะกรรมการบริษทัฯ 
และฝ่ายบริหารเพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. ทบทวนปรับปรุงโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเส่ียงใหเ้หมาะสมทนัสมยัเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

3.    ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ ในการประเมินความเส่ียง  และก าหนดระดบัความเส่ียงในขั้นต่าง ๆ เสนอให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ และฝ่ายบริหารด าเนินการต่อไป 

4.   ปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ รวมทั้งฝ่ายปฏิบติัการ เพ่ือประเมินความเส่ียง ของการด าเนิน
กิจการ  การปฏิบติัการ ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ในดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นบญัชี  การเงิน บุคลากร การ
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พสัดุ. ความมัน่คงปลอดภยัของระบบไอที  ฐานขอ้มูลต่าง ๆ  รวมทั้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย วา่มีช่องท่ีเป็นปัจจยัใหเ้กิดความเส่ียงหรือไม่ 

5.   ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายประเมินความเส่ียง ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ     
    คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มาให้

ถอ้ยค า หรือส่งมอบเอกสารหลกัฐานเพ่ือประโยชนใ์นการปฏิบติัตามกฎบตัรน้ีได ้ และหากมีความ
จ าเป็นตอ้งปรึกษา หารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นประเมินความเส่ียง หรือเขา้รับการฝึกอบรม ก็ใหก้ระท าได ้และ
หากมีค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนใหเ้ป็นภาระของบริษทัฯ 

 
 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1)  กรรมการอิสระ 
ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาจากผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม โดยขั้นต ่าจะตอ้งมี

คุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้
ท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบติัขั้นต ่าดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการ
บริษทัฯจะพิจารณา คุณสมบติัเพ่ิมเติม โดยอาจเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับทางสงัคม หรือ มีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์
ของกรรมการตรวจสอบ  หรือมีคุณสมบติัอ่ืน ท่ีเป็นประโยชนต์่อบริษทั  อาทิเช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ 
ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ฯลฯ เป็นตน้  ทั้งน้ีทั้งนั้น คณะกรรมการจะค านึงถึง 
คุณสมบติัในดา้นความเป็นอิสระเป็นส าคญั และจะเสนอใหท่ี้ประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณาอนุมติั 
แลว้แต่กรณี 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดของบริษทัฯ (ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร)  คณะกรรมการจะร่วมกนัพิจารณาจากความสามารถประสบการณ์
วสิยัทศัน์และความน่าเช่ือถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทกัษะ ท่ีเป็นประโยชนต์่อกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
รวมทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือใกลเ้คียงในธุรกิจเดียวกนักบั บริษทัเป็นส าคญั 
ซ่ึงจะท าใหส้ามารถบริหารงานใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษทัฯก าหนดไวไ้ด ้ และควรเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศ
เวลาใหก้บับริษทัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  แลว้น าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป
แลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น  บริษทัฯจะค านึงถึงความหลากหลายใน
โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ดว้ย   โดยแหล่งท่ีมา อาจมาจากรายช่ือท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอเขา้มา
หรือจากผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือจากการแนะน าโดยกรรมการปัจจุบนั หรือบุคคลอ่ืน  ๆหรือตวัแทน
จากผูถื้อหุน้ใหญ่ เป็นตน้ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3) เป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งใหล้งเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)    ให้
กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็
ได ้
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การเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมากโดยให้ถือวา่ผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้น
ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานท่ีประชุมออกเสียงได้
เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมี
คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของ
กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกวา่ 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ี
ยงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

 
 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯมีบริษทัฯหรือบริษทัยอ่ยถือหุน้ 100%  ดงันั้น ท่ีผา่นมาบริษทัฯไดพิ้จารณาคดัเลือก กรรมการ
ของบริษทัฯ ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม และให้ มีหน้าท่ีด าเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของ
บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมนั้น ๆ      ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ของบริษทัฯ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัฯ ตอ้งดูแลให้บริษทัยอ่ยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว 
ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของแต่ละประเทศ  รวมถึงไดก้ ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชี
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงินรวมได้ทันก าหนดด้วย  ทั้ งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
บริษทัฯ มีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ใน  จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้
พนกังานทุกคนไดรั้บทราบโดยทัว่กนั  โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

• ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพ่ือประโยชนข์องตนในการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯหรือใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอ่ืน
เพ่ือประโยชนใ์นการซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯ 

• ไม่ซ้ือหรือขายหุน้ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 7 วนัก่อนท่ีบริษทัฯ จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ
บริษทัฯ รวมถึงขอ้มูลส าคญัอ่ืนๆ 
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• พนกังานท่ีใกลชิ้ดกบัขอ้มูลส าคญัของบริษทัฯตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ และ หรือ ส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนดเพ่ือป้องกนัการซ้ือหรือ
ขายหุน้โดยใชข้อ้มูลภายใน 

ทุกคร้ังท่ีมีกรรมการ หรือผูบ้ริหารรายใหม่ ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ ตามเกณฑ ์ ของส านกังาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษทั จะแจง้ให ้บุคคลเหล่านั้น ทราบถึง หนา้ท่ีในการรายงานการถือครอง และการเปล่ียนแปลงการ
ถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
พ.ศ. 2535 และประกาศส านกังาน กลต. ท่ี สจ. 38/2561 เร่ือง การจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 และ เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยใ์หแ้จง้ใหเ้ลขานุการบริษทัรับทราบ เพื่อจดัท าบนัทึกการเปล่ียนแปลง และสรุปจ านวน
หลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบในการประชุมคร้ังถดัไป   

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัตามประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย น าเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั เพ่ือขออนุมติัผูถื้อหุน้แต่งตั้ง ใหบ้ริษทัส านกังาน อี วาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชีของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 6.35 ลา้นบาท ค่า
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวม จ านวน 1.35 ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ จ านวนรวม 676,647.60 บาท 
ประกอบดว้ย ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกัและค่าถ่ายเอกสาร โดยไม่มีค่าใชจ่้ายอ่ืน (non-audit fee) 
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ความรับผดิชอบต่อสังคมของกจิการ 
 
 
 

 เน่ืองจาก ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้ม  ดงันั้น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสงัคมของบริษทัฯ จึงมุ่งเนน้ท่ี ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบติัต่อพนกังาน ลูกคา้ คูแ่ข่ง ฯลฯ ดว้ยความเป็น
ธรรม และซ่ือสตัยสุ์จริต และไม่สนบัสนุนการกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการคอรัปชัน่  คณะกรรมการบริษทัฯมีแนว
ทางการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
 

การประกอบกจิการด้วยความเป็นธรรม 
• บริษทัฯด าเนินธุรกิจการแข่งขนัทางการคา้กบัคู่แขง่อยา่งเป็นธรรม ไม่โจมตี ใส่ร้ายบิดเบือนขอ้มูลเพือ่

ประโยชนข์องบริษทัโดยปราศจากเหตุผล 
•  สนบัสนุนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมในการใหบ้ริการทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคอยา่งสูงสุด

โดยไม่มีการร่วมมือกบัคู่แข่งขนัเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคไดรั้บความ
เสียหาย 

• ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคูแ่ข่งโดยวธีิการท่ีไม่สุจริตหรือขดัต่อจรรยาบรรณทางการคา้  
• บริษทัฯ ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมทั้งส่งเสริมให้

พนกังานใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
 
การต่อต้านการทุจริต 

 บริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตและรับสินบน เพ่ือผลประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อตนเอง
ครอบครัวเพ่ือนและคนรู้จกัไม่วา่จะอยูใ่นฐานะเป็นผูรั้บผูใ้ห้หรือผูเ้สนอให้สินบนทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่เป็นตวั
เงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชนท่ีบริษทัได้ด าเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามแนวการ
ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัดโดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

• ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้ง กบับริษทัเช่น 
กระท าการใด ๆ เพื่อขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทั หรือแข่งขนักบับริษทัหลีกเล่ียงการรับเล้ียงจาก
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัหรือจากผูอ่ื้น ซ่ึงอาจไดป้ระโยชนจ์ากการปฏิบติังานของพนกังาน 

• ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มหรือประโยชน์อ่ืนใด เพ่ือให้
ไดม้าซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใชป้ระโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการประกอบ
ธุรกิจ 

• พนกังานท่ีกระท าการทุจริตอนัเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวนิยัตาม
ระเบียบท่ีบริษทัฯก าหนดไวน้อกจากน้ีอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

• พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ตอ้ง
แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆหากมีขอ้สงสยัหรือขอ้ซกัถามใหป้รึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 
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การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯใหค้วามส าคญัต่อการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยมีแนวปฏิบติัเช่น ไม่เลือกปฏิบติัต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกนัไม่ว่า ดว้ยความ
แตกต่างใดๆไดแ้ก่ เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ความเช่ือ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อาย ุสงักดัทางการเมืองชาติก าเนิด 
ความเบ่ียงเบนทางเพศ สภาพร่างกายหรือเร่ืองอ่ืนๆ ไม่ใชแ้ละไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานท่ีท างานหรือใหบ้ริการ
ดว้ยการบงัคบัไม่วา่ทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่วา่จะลงโทษ เป็นตน้  ตวัอยา่งเช่น ปัจจุบนับริษทัมี
พนกังานท่ีพิการทางการไดย้นิ จ านวน 10 คน ซ่ึงทุกคนจะไดรั้บค่าจา้ง และสวสัดิการต่าง ๆ เท่าเทียมกบัพนกังาน
ปกติทุกประการรวมทั้งไดรั้บการมอบหมายงานดา้นเอกสาร ซ่ึงเหมาะสมกบัสถานภาพทางร่างกาย 

 
การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ ท่ีส าคญัคือ 

• หนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน 
• สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องพนกังาน 
• อตัราการจ่ายค่าจา้งและสภาวะการจา้งงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั 
• แนวโนม้การเจริญเติบโตของธุรกิจและความสามารถในการจ่ายของบริษทัฯ ตวัอยา่งเช่น คณะกรรมการ

บริษทัไดมี้มติเพ่ิมเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพใหก้บัพนกังานบริษทัฯทุกระดบัชั้นจากรัอยละ 3 เป็น 
ร้อยละ 5  

• บริษทัมีการพิจารณาปรับข้ึนอตัราเงินเดือนให้กบัพนกังานประจ า เป็นประจ าในเดือนกรกฎาคมของทุกปี 
โดยพนกังานจะไดรั้บการประเมินผลการปฏิบติังานจากหัวหนา้หน่วยงานและไดรั้บการปรับเงินเดือน
มากนอ้ยตามผลการประเมินนั้น โดยท่ีการประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการปฏิบติังาน
แลว้ ยงัค  านึงถึงประวติัการมาท างาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจยัในการประเมินดว้ย 

 
ความรับผดิชอบต่อผู้บริโภค 

 ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯ ไดย้ดึถือปฏิบติัในดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บนพ้ืนฐานของความซ่ือสตัยแ์ละ
จรรยาบรรณอนัดีงามเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด ซ่ึงโดยเฉพาะบริษทัฯเป็นผูใ้หบ้ริการทางการเงินเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ใหก้บัผูบ้ริโภคและเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืบริษทัฯจึงมีแนวปฏิบติัในการใหสิ้นเช่ืออยา่งรับผิดชอบ ดงัน้ี 

• การพิจารณาความสามารถในการผอ่นช าระของลูกคา้ (Capability) บริษทัฯจะประเมินรูปแบบในการให้
สินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละรายโดยค านึงถึงพ้ืนฐานความตอ้งการของลูกคา้ และความสามารถใน
การช าระคืนรวมถึงไม่ให้สินเช่ือกบัลูกคา้ท่ีมีแนวโนม้วา่จะมีปัญหาในการช าระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือ
ลูกคา้ไม่ใหป้ระสบกบัปัญหาท่ีอาจเกิดภายหลงัหากตอ้งมีภาระหน้ีท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

• การน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีชดัเจน บริษทัฯ  จะน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ
ตลอดจนเง่ือนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อยา่งชดัเจน โปร่งใสเพ่ือความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดกบัลูกคา้ 

• การช่วยเหลือลูกคา้ท่ีประสบภาวะวกิฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษทัฯอาจช่วยเหลือลูกคา้หาก
พบวา่ลูกคา้ประสบปัญหาทางการเงินอนัเกิดจากภาะวกิฤตท่ีไม่อาจควบคุมไดอ้าทิ ภยัธรรมชาติ การ
ชุมนุมทางการเมือง เป็นตน้โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 
 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือท าหนา้ท่ีประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ยา่งเต็มท่ี บริษทัจึงก าหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2562   ซ่ึงมีกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ซกัถามฝ่ายบริหารถึงขอ้มูลการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็น
วา่บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบของระบบควบคุมภายใน 
5 ดา้น ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบติังาน  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลและระบบการติดตาม สรุปไดด้งัน้ี 

 
1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม 
บริษทัฯตระหนกัดีวา่ปัจจยัส าคญัท่ีจะท าใหบ้ริษทัมีความมัน่คงและพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยนื นัน่คือ

การด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้พึง
ปฏิบัติท่ีดีในการท างานไวใ้นหลกัจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ ให้ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ ท าความเขา้ใจ        
และ ยึดถือปฏิบติัเคร่งครัด มุ่งเนน้ให้มีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม 
ไม่น าขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯไปหาผลประโยชน์ใหต้นเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง และไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการขดั
ต่อผลประโยชน์ของบริษทั พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษทางวนิยัท่ีชดัเจนหากมีการฝ่าฝืน  

มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพ่ือท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดา้นการควบคุม
ภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีข้ึนตรงกบักรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานท่ีชดัเจน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และ
ดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ เพ่ือใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร มีการให้
แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย เช่นการ
ฝึกอบรม หรือใหค้  าปรึกษา เป็นตน้ 

2. ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษทัฯให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง การจดักระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริต หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดย
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององค์กร 
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ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและส่ือสารเร่ืองความเส่ียงให้ผูบ้ริหารพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 
ประเมินผลการจดัการความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  

บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจ 
โดยแสดงไดว้่ารายการในรายงานทางการเงินมีตวัตนจริง ครบถว้นแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพนัของบริษทัและเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
บริษัทฯก าหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคลอ้งกับการด าเนินธุรกิจ 

ขั้นตอนวิธีปฏิบติังาน มีระบบการตรวจสอบซ่ึงกนัระหวา่งหน่วยงาน ฝ่ายงาน ทั้งการจดัท า การสอบทานและการอนุมติั 
และ บริษทัฯไดท้บทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ เพ่ือก าหนดวงเงินและอ านาจอนุมติัของผูบ้ริหารในทุกระดบัไวอ้ยา่งชดัเจน 
รวมทั้งทบทวนระเบียบ/ค าสั่ง     ให้เหมาะสมกบัวิธีการปฏิบติังานในปัจจุบนั  มีลกัษณะของการสอบยนังานระหวา่งกนั
เพ่ือป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน หรือป้องกนัการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากปัจจยัภายในและ
ภายนอกต่างๆเช่นกฏหมายใหม่ท่ีใช้บงัคบักบัธุรกิจ     การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อบริษทั โดย
รายการต่างๆจะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัและผูส้อบบญัชีเพ่ือให้มัน่ใจไดว้า่บริษทัไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั  

4. ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯให้ความส าคญัในดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือใหป้ระมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งทนัเวลา รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือควบคุมดูแลการเขา้ถึงขอ้มูล การน าไปใช ้และระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจ โดยบริษทัมี 
Intranet , email  เพ่ือการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายและระเบียบค าสั่งต่างๆ ของบริษทัให้พนักงานไดรั้บทราบ มี
ช่องทาง IR เพื่อส่ือสารขอ้มูลบริษทัให้กบันักลงทุนและบุคคลทัว่ไป มีระบบการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี
ต่าง ๆ ไวอ้ยา่งครบถว้น เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นขอ้มูลหลกัฐานการท ารายการ มีระบบ
ขอ้มูลเชิงบริหารจดัการเพ่ือช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั เพ่ือให้สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งรวดเร็ว ทั้งในดา้นการแกไ้ขปัญหาและการวางแผนงานเพ่ือการเติบโตของบริษทัในอนาคต  

5. ด้านระบบการติดตาม 
 บริษทัไดจ้ดัประชุมคณะผูบ้ริหารเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ และเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนจากปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัยอ่ย  โดยฝ่ายบริหารตอ้ง
รายงานเหตุการณ์ท่ีเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฏหมาย หรือผลกระทบท่ีเกิดจากบังคบัใชก้ฏหมายใหม่กบัธุรกิจบริษทั หรือ
รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะการเงินและการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานแนวทาง 
หรือส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาไปแลว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งความคืบหนา้ของ
การปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงานในบริษทั เพื่อใหค้วาม
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มัน่ใจไดว้่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เหมาะสมกบัธุรกิจและพนักงานมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างครบถว้น รวมทั้ งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีท่ีจดัท าข้ึนตามหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และแนวทางการ
ตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread  way 
Commission (COSO) โดยไดรั้บการสอบทานและอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นายชิษณุพงศ ์  ชินณะ ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                
1 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นวา่ “นายชิษณุพงศ์  ชินณะ”  เป็นผูท่ี้มีคุณวฒิุเหมาะสม   ใน
ต าแหน่ง “ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน”  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดบั ปริญญาโท สาขาการบญัชี จากมหาวิทยาลยั
รามค าแหง และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินมากกวา่ 20 ปี      โดยเป็นประสบการณ์
โดยตรงจากธุรกิจเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ กิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษทัฯเป็นอย่างดียิ่ง รวมทั้งท่ีผ่านมาไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบจากสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผูต้รวจสอบภายในธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานในต าแหน่งหนา้ท่ีดงักล่าว ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีศกัยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 
                ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน        ของ
บริษทัฯ จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรุณาดูรายละเอียด หัวหน้างานผูต้รวจสอบภายใน ปี 
2561 ดา้นล่าง ) 
 
การบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 บริษทัฯ ก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจยัเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือ
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยน้ี ช่วยใหฝ่้ายจดัการสามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้
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  รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปี 2561 

ช่ือ/ต าแหน่ง/
วนัทีรั่บต าแหน่ง อายุ การศึกษา/การอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพนัธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง

กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายชิษณุพงศ ์ 
ชินณะ 
ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
(1 เมษายน 2559) 

45 ประวตักิารศึกษา 
- ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม/การสัมนา 
- ร่าง TFRS9 ส าหรับธุรกิจเช่าซ้ือและลีสซ่ิง 
- การท า KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี 2562

และแนวปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และอนุบญัญติัฯ ฉบบัใหม่ปี 2562ส าหรับผูบ้ริหารสถาบนั
การเงินและผูป้ระกอบการตามมาตรา 16(3) 

- แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตามหลกั apply or explain 
- Enterprise Risk Management Integrating with strategy and COSO 

2017 
- Tools and Techniques for the audit manager 
- การบริหารความเส่ียงและการควบคุมการใชบ้ริการจากภายนอก 
- CEO & Integrated Management Audit 
- การบริหารทรัพยสิ์นและหน้ีสินส าหรับสถาบนัการเงิน 
- การตรวจสอบความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- Fraud Risk Management 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – ปัจจุบนั 
 
 

2551 – 2559 
 
 
 

2546 – 2551 
 
 

2539 – 2546 
 
 
 

2538 – 2539 
 
 

ผูจ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 
รองผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 

 
 

Assistant Manager 
ส่วนตรวจสอบทัว่ไป 

 
Senior Auditor 

 
 
 

เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ
สาขา 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
 

บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 
(ธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือและ

สินเช่ือแบบลีสซ่ิง) 
 

ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจธนาคารพาณิชย)์ 

 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 

(ธุรกิจธนาคารพาณิชย)์ 
 

บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

(ธุรกิจสินเช่ือแฟคตอร่ิง) 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง



- Significant Activities & Possible Impaired Loan 
- การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO 
- วธีิการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ 
- มาตรฐานการบญัชีเร่ืองสญัญาเช่าระยะยาว 
- นโยบายความปลอดภยัของสารสนเทศ 
- การจดัสรรหน้ีในระบบเช่าซ้ือ 
- KPI FOR  AUDITOR และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ก�รควบคุมภ�ยในและก�รบริห�รคว�มเสี่ยง



รายการระหว่างกนั 
 

จากงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายการธุรกิจท่ี
ส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
Group Lease Holding 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) 
บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte.,Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
Engine Holding Asia Pte. Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/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 
(กรรมการไดล้าออกจากบริษทัฯในระหวา่งไตรมาสหน่ึงปี 2561) 

Wedge Holding Co.,Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
Showa Holding Co.,Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมการร่วมกนักบั GL-AMMK 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



รายละเอยีดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

GL Finance Plc. บริษทัฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - 16 ตามสญัญา บริษทัไดท้ าสญัญาใหเ้ช่าซ้ือ
เคร่ืองจกัรทางการเกษตรกบั GL 
Finance Plc. เพื่อน าไปบริจาคให้
สถานศึกษา โดยอตัราดอกเบ้ียท่ี
คิดระหวา่งกนัเป็นราคาตลาดซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขตามการคา้ปกติ
ทัว่ไป 

เจา้หน้ีอ่ืน  
 
 

16 
 
 

156                    
 

 
 
 

ค่าใชจ่้ายท่ี GL Finance Plc  
ทดรองจ่ายแทนบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามการประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป 

Group Lease 
HoldingsPte. Ltd. 

บริษทัฯ เงินฝันผลรับ - 
 

343,768 
 

ตามท่ีประกาศจ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค่าใชจ่้ายในการบริการและ
บริหาร 

655 662 ตามสญัญา บริษทัไดท้ าสญัญาลิขสิทธ์ิการใช้
โปรแกรมกบั Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. โดยคิดค่า 
ลิขสิทธิตามราคาตลาด ซ่ึงเป็นไป
ตามเง่ือนไขตามการคา้ปกติทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ 371,652 401,008 อตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี 

บริษทัใหกู้ย้ืมกบั  Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. เพื่อสนบัสนุน
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ และ
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียปกติซ่ึงบริษทักูย้มืจาก
ธนาคาร 

เงินใหกู้ย้ืม  
และดอกเบ้ียคา้งรับ 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

5,511,143 
315,905 

(270,499) 
(38,774) 

5,517,775 

 
 

5,198,254 
2,111,377 

(1,457,196) 
(341,292) 
5,511,143 

 

ลูกหน้ีอ่ืน 8,262 4,706  ค่าใชจ่้ายซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ดรอง
จ่าย เพือ่การด าเนินธุรกิจตามปกติ 

เจา้หน้ือ่ืน 543 107,906  Group Lease Holdings Pte. Ltd. ทด
รองจ่ายแทนบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไป
ตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

GL Leasing (Lao) 
Company Limited. 

บริษทัฯ เงินฝันผลรับ - 71 ตามท่ีประกาศ
จ่าย 

 

  ลูกหน้ีอ่ืน - เงินปันผลคา้งรับ - 71 
 

  

  เจา้หน้ีอ่ืน - 567  GL Leasing (Lao) Company 
Limited.ทดรองจ่ายแทนบริษทัฯ 
ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 

บริษทั ธนบรรณ 
จ ากดั 
 

บริษทัฯ 
 

รายไดอ่ื้น 
 

88,189 91,487 ตามสญัญา บริษทัไดท้ าสญัญาบริหารงานกบั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั เพื่อ
ใหบ้ริการบริหารงานต่าง  ๆซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและก่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

  ดอกเบ้ียจ่าย 1,273 10,435 อตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี 

 

บริษทักูย้ืมบริษทั ธนบรรณ จ ากดั 
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึง
บริษทักูย้ืมจากธนาคาร 

 
 
 
 

 ลูกหน้ีอ่ืน 29,127 7,879 ตามสญัญา บริษทัไดท้ าสญัญาบริหารงานกบั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั เพื่อ
ใหบ้ริการบริหารงานต่าง  ๆซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและก่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้ง
จ่ายแก่บริษทัยอ่ย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

130,000 
2,129 

(135,129) 
- 

อตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี 

 

บริษทักูย้ืมบริษทั ธนบรรณ จ ากดั 
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึง
บริษทักูย้ืมจากธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้ง
จ่ายแก่บริษทัยอ่ย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

40,000 
1,273 

(41,273) 
40,000 

 
 

53,300 
125,306 

(138,606) 
40,000 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

บริษทั ธนบรรณ 
จ ากดั 
 

บริษทัฯ 
 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 562 898  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนเป็นเงินรับ
ล่วงหนา้จากบริษทั ธนบรรณ 
จ ากดั จากการใหบ้ริการระบบ
โทรศพัท ์ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ ไๆปและ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ
บริษทั 

PT. Group Lease 
Finance Indonesia 

บริษทัฯ ลูกหน้ีอ่ืน 42 
 

298 
 

 เงินทดรองจ่าย ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

  เจา้หน้ีอ่ืน - 255  PT.Group Lease Finance Indonesia 
ทดรองจ่ายแทน  
บริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

บริษทั พฒันาบริการ
สบาย จ ากดั 

บริษทัฯ เจา้หน้ีอ่ืน 2 -  บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั
ทดรองจ่ายแทน บริษทัฯ ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



รายละเอยีดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(พนับาท) นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

JTrust  Asia Pte. Ltd. บริษทัฯ ดอกเบ้ียจ่าย 292,428 286,601 อตัราร้อยละ 5.00 
ต่อปี 

บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
ออกใหแ้ก่ JTrust  Asia Pte. Ltd. 
ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนใหบ้ริษทั
ฯ มีแหล่งเงินทุนในการขยาย
ธุรกิจ อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึงบริษทั
กูย้ืมจากธนาคาร และเพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อ
บริษทั  

  หุน้กูแ้ปลงสภาพ  5,844,051  5,885,348 

  เจา้หน้ีอ่ืน 402,786 111,526 

Creation Investment 
Sri Lanka LLC. 
(กรรมการได้
ลาออกจากบริษทัฯ
ในระหวา่งไตรมาส
หน่ึงปี 2561) 

บริษทัฯ ดอกเบ้ียจ่าย - 25,223 อตัราร้อยละ 5.00 
ต่อปี 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลง
สภาพเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
ออกใหแ้ก่Creation Investments 
Sri Lanka LLC ซ่ึงเป็นการ
สนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ มีแหล่ง
เงินทุนในการขยายธุรกิจ อตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียปกติซ่ึงบริษทักูย้มืจาก
ธนาคาร และเพื่อก่อใหเ้กิด
ประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 654,423 

เจา้หน้ีอ่ืน - 8,170 

Engine Holding 
Asia Pte. Ltd. 

บริษทัฯ เจา้หน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะ
สูญ – เจา้หน้ีอ่ืน 
สุทธิ 
 

461 
 

(461) 
- 

461 
 

(461) 
- 

 บริษทัฯไดท้ าสญัญากบั Engine 
Holding Asia Pte. Ltd. เพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียน โดยบริษทัฯ รับรู้
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
ตามสญัญาฉบบัน้ีในเจา้หน้ีอ่ืน 
ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะ
ยกเลิกขอ้ตกลงน้ีในปี 2560 

 

 

  

82

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



รายละเอยีดรายการระหว่างกันอ่ืนๆ ระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้

ให้บริการ 
ลกัษณะรายการ มูลค่าของรายการ (พนับาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 
กรรมการของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย 

GL Finance Plc. ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

1,863 
 

(1,863) 
- 

8,044 
 

(7,838) 
206 

 GL Finance Plc. ทดรอง
จ่ายแทน กรรมการของ
บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 
 

 -                       - 

 
 

248 
- 

(226) 
 

 (22)  
                      - 

อตัราร้อยละ  
  10 ต่อปี 

GL Finance Plc กูย้มื
จากกรรมการของ
บริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย เพื่อใชใ้นการขยาย
ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตใ์น
ประเทศกมัพูชาและมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียปกติ 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - หน้ีสิน
หมุนเวยีนอ่ืน 
สุทธิ 

82 
 

(82) 
- 

- 
 

- 
- 

 กรรมการของบริษทั
ยอ่ยทดรองจ่ายแทน 
GL Finance Plc.ซ่ึง
เป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

A.P.F. Group Co., Ltd. GL Finance Plc. ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

4,333 
 

  (4,333) 
                      - 

4,363 
 

  (4,363) 
                      - 

 GL Finance Plc. ทดรอง
จ่ายแทน A.P.F. Group 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 

  ดอกเบ้ียจ่าย - 286 อตัราร้อยละ   5.25 
ต่อปี 

GL Finance Plc.  
กูย้ืมเงินจาก A.P.F. 

  เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 
 

 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
350,468 

(350,468) 
- 

 Group Co., Ltd. เป็นไป
เพื่อ สนบัสนุนการ
ขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ  และมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียปกติ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ (พนับาท) 

นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

Asia Partnership Fund 
Pte., Ltd. 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

- 
 

- 
                       - 

12 
 

(12) 
                                - 

 Group Lease Holdings 
Pte Ltd ทดรองจ่ายแทน  
Asia Partnership Fund 
Pte., Ltd. ซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 

Cambodian People 
Micro Insurance PLC. 
 

GL Finance Plc. ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

8,193 
 

(8,193) 
             - 

4,361 
 

(3,259) 
                        1,102 

 GL Finance Plc.ทดรอง
จ่าย แทนCambodian 
People Micro Insurance 
PLC. ซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 

 ดอกเบ้ียจ่าย - 206 อตัราร้อยละ           6 
- 10 ต่อปี 

GL Finance Plc. กูย้มื
จาก Cambodian People 
Micro Insurance PLC. 
เพื่อใชใ้นการขยาย
ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตใ์น
ประเทศกมัพูชาและมี
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียปกติ 

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ีย
คา้งจ่าย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มข้ึน 
ลดลง 
ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 
 

- 
- 

 
 

4,148 
260 

(4,028) 
 

(380) 
- 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

รายไดอ่ื้น 3,877 4,321  Group Lease Holdings 
Pte Ltd ไดท้ าสญัญา
ใหบ้ริการทางดา้น  IT 
กบั Cambodian People 
Micro Insurance PLC. 
เพื่อใหบ้ริการดา้น IT 
ต่าง  ๆซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ไป 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ (พนับาท) 

นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 

APF Trading Plc. 
 

GL Finance Plc. ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

160,184 
 

(160,184) 
           - 

180,263 
 

(181,675) 
                     (1,412) 

 GL Finance Plc.ทดรอง
จ่ายแทน APF Trading 
Plc. ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

 สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
สุทธิ 

76,470 
  

- 
- 

126,063 
  

(38,025) 
           88,038 

 GL Finance Plc. จ่ายเงิน
ล่วงหนา้เพื่อให ้APF 
Trading Plc. จดัหา
รถจกัรยานตย์นต์
ใหก้บั GL Finance PLc 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

รายไดอ่ื้น 1,939 2,280 ตามสญัญา Group Lease Holding 
Pte.Ltd. ไดท้ าสญัญา
ใหบ้ริการทางดา้น IT 
กบั AFP Trading Plc. 
เพื่อใหบ้ริการดา้น  IT 
ต่างๆซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ไป 

 ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ี
อ่ืน 
สุทธิ 

4,175 
 

(4,175) 
-                                

2,243 
 

(1,687) 
556                                

 Group Lease Holding 
Pte.Ltd. ทดรองจ่าย
แทน AFP Trading Plc.
ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

Century Finance 
Company Limited 
 
 
 
 

GL-AMMK 
Co.,Ltd. 

ลูกหน้ีอ่ืน 6,590 4,577  GL-AMMK Co.,Ltd. 
ทดรองจ่ายแทน 
Century Finance 
Company Limited. ซ่ึง
เป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

2,199 926  Century Finance 
Company Limited. ทด
รองจ่ายแทน GL-
AMMK Co.,Ltd. ซ่ึง
เป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ (พนับาท) 

นโยบายราคา 
ความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

Century Finance 
Company Limited 
 

Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 192,718 192,718 อตัราร้อยละ  
  6.50 ต่อปี 

Group Lease Holdings 
Pte. Ltd. ไดล้งทุนใน
เงินใหกู้ย้ืมแปลงสภาพ 
ของ Century Finance 
Company Limited. ซ่ึง
เป็นการสนบัสนุนใน
การขยายธุรกิจใน
ประเทศพม่า และอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
ใกลเ้คียงกบัอตัรา
ดอกเบ้ียปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งรับจาก
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

6,160 6,204 

  ดอกเบ้ียรับ 11,974 6,299 

  ลูกหน้ีอ่ืน - เงินทดรองจ่าย - 1,805  Group Lease Holdings 
Pte. Ltd. ทดรองจ่าย
แทน Century Finance 
Company Limited. ซ่ึง
เป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

Showa Holding Co.,Ltd. Group Lease 
Holdings Pte Ltd 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ-หน้ีสิน
หมุนเวยีนอ่ืน 
สุทธิ 

1,254 
 

(1,254) 
                     - 

1,158 
 

(1,157) 
                     1 

 Showa Holding Co.,Ltd. 
ทดรองจ่ายแทน Group 
Lease Holdings  Pte. 
Ltd. ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั: 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนัท่ีเกิดข้ึนและการบนัทึกรายการส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตาม รายละเอียด
ขา้งตน้ เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีมีความจ าเป็น มีเง่ือนไขและราคาท่ียุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกบั ธุรกรรมท่ีท ากบับุคคลภายนอก 
(Arm’s length basis) ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากฝ่ายจดัการหรือคณะกรรมการบริษทัตามนโยบายของบริษทัก่อนการท ารายการแลว้ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยก�รระหว่�งกัน



ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
 
 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาบริษทัตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็นในรายงานการ
ตรวจสอบของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงิน
ตรวจสอบ บริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 
ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2561 บริษทั ส านกังาน อีวายจ ากดั นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 4521 มีเง่ือนไข 
ปี 2560 บริษทั ส านกังาน อีวายจ ากดั นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 3182 มีเง่ือนไข 
ปี 2559 บริษทั ส านกังาน อีวายจ ากดั นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 3182 *มีเง่ือนไข 

 

* ผูส้อบบญัชีด าเนินการถอนรายงานการสอบบญัชีเดิมต่องบการเงินปี 2559 ซ่ึงเป็นรายงานแบบไม่มีเง่ือนไขแต่มีการ
เปิดเผยและเนน้เหตุการณ์ และไดด้ าเนินการออกรายงานการสอบบญัชีใหม่เป็นแบบไม่แสดงความเห็นแทน ต่อมาสถานการณ์มีความ
ชดัเจนมากข้ึนผูส้อบบญัชีจึงเปล่ียนความเห็นเป็นแบบมีเง่ือนไขแทนส าหรับรายงานการสอบบญัชีของปี 2559 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ข้อมูลท�งก�รเงินที่สำ�คัญ ก�รวิเคร�ะห์และคำ�อธิบ�ยของฝ่�ยจัดก�ร



ตารางสรุปงบการเงนิ 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

  หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
สินทรัพย์               
สินทรัพย์หมุนเวียน               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,745.00 25.63 3,079.90 21.42 2,551.22 14.98 409.89 2.92 119.94 0.88 468.72 2.97 
เงินลงทนุชัว่คราว 18.05 0.12 47.80 0.33 - - - - - - - - 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่นช าระ             
    ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3,324.92 22.75 3,194.77 22.21 3,198.88 18.43 2,123.04 15.12 2,024.73 14.8 1,946.22 12.33 
ลกูหนีส้ินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้             
    ประกนัท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 230.73 1.58 269.60 1.88 226.27 1.33 - - - - - - 
ลกูหนีส้ินเช่ือรายยอ่ยท่ีถงึก าหนดช าระ 
    ภายในหนึง่ปี 

554.32 3.79 378.43 2.63  
- 

 
- - - - - - - 

ลกูหนีส้ินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้             
    การจดัการสนิเช่ือร่วมทางการเงินท่ีถงึ             
    ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 5.35 0.04 14.08 0.1 11.95 0.07 - - - - - - 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถงึ             
    ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 42.12 0.29 0.55 0.01 767.5 4.51 - - - - - - 
สินค้าคงเหลอื 0.28 0.00 0.04 0.00 0.28 0.00 - - - - - - 
สินทรัพย์รอการขาย  61.28 0.42 87.95 0.61 50.89 0.3 8.67 0.06 12.31 0.09 24.95 0.16 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับ 
    จากบริษัทยอ่ย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 209.98 1.50 165.55 1.21 5,198.25 32.95 

ลกูหนีอ้ืน่ 89.33 0.61 82.41 0.57 186.25 1.09 42.18 0.3 22.39 0.16 34.43 0.22 
สินทรัพย์หมนุเวียนอื่น 141.58 0.97 247.71 1.72 297.77 1.75 37.14 0.26 92.42 0.67 83.43 0.53 
รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 8,212.97 56.20 7,403.24 51.48 7,230.24 42.46 2,830.90 20.16 2,437.34 17.81 7,756.00 49.16 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค า้ประกนั 5.85 0.04 11.65 0.08 0.33 0.01 0.34 0 0.34 0 0.33 0.01 
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย - - - - - - 3,590.30 25.56 3,590.30 26.24 6,017.12 38.14 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1,976.90 13.53 2,022.55 14.06 2,545.43 14.95 - - - - - - 
เงินลงทนุระยะยาวอืน่ 671.00 4.59 671.00 4.67 476.35 2.79 - - - - - - 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้เงินลงทนุในบริษัท     
    ย่อย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
285.52 

 
1.68 - - - - - - 

ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้และขายผอ่น             
    ช าระท่ีถงึก าหนดช าระเกินกวา่หนึง่ปี  2,886.84 19.76 3,358.40 23.35 3,128.91 18.37 2,096.96 14.93 2,094.61 15.32 1,797.54 11.39 
ลกูหนีส้ินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสนิทรัพย์ค า้             
    ประกนัสว่นท่ีถงึก าหนดช าระภายใน     
    หนึง่ปี 

 
64.55 

 
0.44 

 
76.82 

 
0.53 

 
55.48 

 
0.32 - - - - - - 

ลกูหนีส้ินเช่ือรายยอ่ยท่ีถงึก าหนดช าระ 
    เกินกวา่หนึง่ปี 

  
6.72 

 
0.05 

  
39.53 

 
0.28 

 
- 

 
- - - - - - - 

ลกูหนีส้ินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้             
    การจดัการสนิเช่ือร่วมทางการเงินท่ีถงึ             
    ก าหนดช าระภายเกินหนึง่ปี 19.31 0.13 42.51 0.30 16.68 0.10 - - - - - - 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมภายใต้ข้อพิพาทท่ีถงึ             
    ก าหนดช าระเกินกวา่หนึง่ปี - - - - 1,815.81 10.66 - - - - - - 
ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับท่ีถงึ             
    ก าหนดช าระเกินกวา่หนึง่ปี - - 40.84 0.28 938.61 5.51 - - - - - - 
เงินให้กู้ ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ             
    จากบริษัทยอ่ย      - - - - - - 5,307.79 37.79 5,345.59 39.07 - - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  118.88 0.81 135.52 0.94 130.67 0.77 60.85 0.43 71.49 0.52 75.37 0.48 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 116.81 0.80 116.00 0.81 139.79 0.82 79.03 0.56 74.48 0.54 35.83 0.23 
คา่ความนิยม 336.77 2.30 338.66 2.35 122.16 0.72 - - - - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 122.46 0.84 53.06 0.37 35.52 0.21 44.19 0.32 32.89 0.24 24.24 0.15 
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  หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 75.07 0.51 72.21 0.50 107.38 0.63 34.48 0.25 35.13 0.26 70.24 0.44 
รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,401.16 43.80 6,978.75 48.52 9,798.64 57.54 11,213.94 79.84 11,244.83 82.19 8,020.67 50.84 
รวมสนิทรัพย์ 14,614.13 100.00 14,381.99 100.00 17,028.87 100.00 14,044.85 100.00 13,682.17 100.00 15,776.67 100.00 
หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น             
หนีส้นิหมุนเวียน             
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม 
ระยะสัน้ จากสถาบนัการเงิน 

 
- 

 
- 

 
65.24 

 
0.45 

 
556.26 

 
3.27 - - - - 448.77 2.85 

เจ้าหนีก้ารค้า 10.21 0.07 4.92 0.03 11.56 0.07 1.50 0.01 1.49 0.01 3.94 0.03 
เงินรับฝาก 40.62 0.28 22.90 0.16 - - - - - - - - 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่             
    กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 19.60 0.13 - - 4.40 0.03 - - - - 130.00 0.82 
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระภายใน             
    หนึง่ปี 22.39 0.15 102.76 0.72 585.74 3.44 - - - - 402.99 2.55 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากบริษัทยอ่ยท่ีถงึ  
    ก าหนดช าระในหนึง่ปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- - - 40.0 0.29 53.30 0.34 

หุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - - - 499.13 2.93 1486.81 10.59 - - 499.13 3.16 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 84.40 0.57 75.64 0.53 87.09 0.51 27.57 0.20 14.92 0.11 16.43 0.10 
เจ้าหนีค้า่เบีย้ประกนั 9.45 0.06 9.16 0.06 11.60 0.07 8.27 0.06 4.79 0.04 7.55 0.05 
เจ้าหนีอ้ื่น 539.40 3.36 266.32 1.85 204.98 1.20 440.33 3.13 255.44 1.87 187.47 1.19 
หนีต้ราสารอนพุนัธ์ - - 0.61 - - - - - - - - - 
หนีส้นิหมนุเวยีนอื่น 129.37 0.89 129.11 0.90 155.54 0.91 63.13 0.45 76.40 0.55 41.55 0.26 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,342.25 16.09 676.66 4.70 2,116.30 12.43 2,027.61 14.44 393.04 2.87 1,791.13 11.35 
หนีส้นิไม่หมุนเวยีน             
เงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถงึก าหนดช าระเกินกวา่ - - 19.49 0.14 212.39 1.25 - - - - 174.14 1.10 
    หนึง่ปี             
หุ้นกู้ ท่ีถงึก าหนดช าระเกินกวา่หนึง่ปี - - 1,469.59 10.22 1,453.09 8.53 - - 1,469.59 10.74 1,453.09 9.21 
หุ้นกู้แปลงสภาพ-องค์ประกอบท่ีเป็นหนีส้ิน 6,429.94 44.00 6,473.46 45.01 4,506.28 26.46 6,429.94 45.78 6,473.45 47.31 4,506.28 28.56 
เงินรับลว่งหน้าจากการออกหุ้นกู้  
แปลงสภาพ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
465.80 

 
2.74 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
465.80 

 
2.96 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนกังาน 11.77 0.08 11.77 0.08 8.72 0.05 11.77 0.09 11.77 0.09 8.72 0.06 
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี 3.23 0.02 3.23 0.02 - - - - - - - - 
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเชา่ซือ้ 2.18 0.02 2.18 0.02 2.18 0.01 2.07 0.02 2.07 0.02 2.07 0.01 
รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 6,493.73 44.43 7,979.72 55.49 6,648.46 39.04 6,450.40 45.92 7,956.88 58.16 6,610.10 41.90 
รวมหนีส้นิ 8,835.98 60.46 8,656.38 60.19 8,764.76 51.47 8,478.01 60.36 8,349.92 61.03 8,401.23 53.25 
             
ส่วนของผู้ถือหุ้น             
ทนุท่ีออกและช าระแล้วมลูคา่หุ้นละ 0.50บาท 762.77 5.22 762.77 5.30 762.75 4.48 762.76 5.43 762.76 5.57 762.76 4.83 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,192.67 35.53 5,192.67 36.11 5,191.56 30.48 5,192.67 36.97 5,192.67 37.95 5,191.56 32.91 

        เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น - - - - 0.37 0.01 - - - - 0.37 0.01 
สว่นทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ - - - - - - - - - - - - 
ก าไรสะสม             
จดัสรรแล้วส ารองตามกฎหมาย 92.25 0.63 92.25 0.64 92.25 0.54 92.25 0.66 92.25 0.67 92.25 0.58 
ยงัไม่ได้จดัสรร 131.91 0.91 (144.40) (1.00) 1,867.65 10.97 (540.32) (3.85) (774.89) (5.66) 1,318.46 8.36 
องค์ประกอบอืน่ของสว่นของผู้ ถือหุ้น (525.50) (3.60) (303.13) (2.11) 257.24 1.51 59.47 0.43 59.46 0.44 10.04 0.06  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,654.10 38.69 5,600.17 38.94 8,171.82 47.99 5,566.84 39.64 5,332.25 38.97 7,375.44 46.75  
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อ านาจควบคมุของ
บริษัทยอ่ย 

 
124.05 

 
0.85 

 
125.44 

 
0.87 

 
92.29 

 
0.54 - - - - - -  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,778.15 39.54 5,725.61 39.81 8,264.11 48.53 5,566.84 39.64 5,332.25 38.97 7,375.44 46.75 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,614.13 100.00 14,381.99 100.00 17,028.87 100.00 14,044.85 100.00 13,682.17 100.00 15,776.67 100.00 
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 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทกรุ๊ปลสีจ ากดั (มหาชน) 
    หน่วย : ล้านบาท 

  

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2561 
ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รายได้จากการด าเนินงาน              
รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 2,055.27 72.05 2,070.08 69.50 1,946.51 72.40 1,330.32 68.22 1,226.68 54.40 1,193.98 66.17 
รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมี             
    สินทรัพย์ ค า้ประกนั 160.59 5.63 164.65 5.53 116.93 4.35 - - - - - - 
รายได้ดอกผลจากสินเช่ือรายย่อย 159.21 5.58 51.59 1.73 - - - - - - - - 
รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผู้บริโภครายยอ่ย             
    ภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 44.92 1.57 47.79 1.6 3.18 0.12 - - - - - - 
รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืม 1.87 0.07 201.71 6.77 251.08 9.34 - - - - - - 
รายได้จากการขาย 8.44 0.3 0.87 0.03 - - - - - - - - 
รายได้อ่ืน             
รายได้ดอกเบีย้อ่ืน 60.63 2.13 39.75 1.33 25.03 0.93 372.39 19.1 402.27 17.84 324.9 18.01 
รายได้ค่าบริการท่ีปรึกษา - - 20.41 0.69 63.06 2.35 - - - - - - 
รายได้ค่าบริหารจดัการ - - - - - - 84 4.31 84 3.73 84 4.65 
รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซือ้ 318.04 11.15 227.07 7.62 218.79 8.14 128.05 6.57 128.33 5.69 143.5 7.95 
รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการให้บริการสินเช่ือรายย่อย 10.75 0.38 4.61 0.15 - - - - - - - - 
เงินปันผลรับ - - - - - - - - 343.84 15.25 - - 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - - 120.57 4.06 - - 13.35 0.68 46.05 2.04 - - 
อ่ืน  ๆ 33.00 1.16 29.26 0.99 63.78 2.37 21.84 1.12 23.64 1.05 58.09 3.22 
รวมรายได้ 2,852.72 100.00 2,978.36 100.00 2,688.36 100.00 1,949.95 100.00 2,254.81 100.00 1,804.47 100.00 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน             
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 1,278.05 44.80 1,144.95 38.44 887.37 33.01 596.51 30.59 583.58 25.88 506.85 28.09 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 560.31 19.64 323.04 10.85 313.27 11.65 366.22 18.78 200.58 8.9 220.95 12.25 
ต้นทนุขาย 7.64 0.27 0.76 0.03 - - - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยั 
   จะสญูของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมภายใต้ข้อพพิาท 

            

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยั 
   จะสญูของลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

- - 603.18 20.25 - - - - - - - - 

ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย             
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ    
   สญูของลกูหนีอ่ื้น 

- - 956.64 32.12 - - - - - - - - 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ของสินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 

329.16 11.54 245.35 8.24 232.25 8.64 271.82 13.94 216.5 9.6 214.6 11.89 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการด้อยค่า             
   ของเงินลงทนุในบริษัทย่อย -20.37 -0.7 208.88 7.01 - - - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการด้อยคา่             
   ของเงินลงทนุในบริษัทร่วม -38.83 -1.36 38.82 1.3 - - - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการด้อยคา่    
   ของสญัญาสิทธิพเิศษ 

            

รวมค่าใช้จ่าย 2,115.97 74.17 4,159.64 139.66 1,432.89 53.30 1,234.56 63.31 3,427.48 152.01 942.4 52.23 
ก าไรก่อนสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

736.75 25.83 (1,181.28) (39.66) 1,255.47 46.70 715.39 36.69 (1,172.67) (52.01) 862.07 47.77 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม     110.94 3.89 171.95 5.77 48.35 1.80 - - - - - - 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (396.48) (19.30) (445.35) (14.95) (272.75) (10.15) (388.44) (19.92) (424.15) (18.81) (261.14) (14.47) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (161.67) (5.67) (152.37) (5.12) ((202.03) (7.52) (88.54) (4.54) (81.45) (3.61) (119.00) (6.59) 
ก าไรสุทธิส าหรับปี 289.54 10.15 (1,607.05) (53.96) 829.04 30.84 238.41 12.23 (1,678.27) (74.43) 481.93 26.71 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.19  (1.05)  0.54  0.17  (1.10)  0.32  
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 อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
  ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
อตัราดอกเบีย้รับ (%) 34.27 28.96 24.34 31.90 31.20 31.31 
อตัราดอกเบีย้จ่าย (%) 5.50 5.48 5.09 5.42 5.31 5.03 
สว่นต่างอตัราดอกเบีย้ (%) 28.77 23.11 19.25 26.49 25.89 26.28 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 10.15 *(53.96) 30.84 12.23 *(74.43) 26.71 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 5.15 *(23.34) 10.53 8.57 *(26.41) 6.65 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.00 *(10.23) 5.97 3.39 *(11.39) 3.74 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.20 0.19 0.19 1.52 0.15 0.14 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ (Financial Policy Ratio)       
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.53 1.51 1.07 1.35 1.57 1.14 
อตัราสว่นเงินให้กู้ต่อเงินกู้  (เท่า) 0.98 1.08 1.78 1.19 1.19 1.62 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A N/A 50.07 N/A N/A 86.13    
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       
อตัราสว่นค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม (%) 5.14 19.91 2.61 7.57 4.62 4.71 
อตัราสว่นหนีส้ญูต่อสินเช่ือรวม (%) 3.71 3.39 3.93 4.83 4.30 8.31 
อตัราสว่นเงินให้สินเชื่อท่ีหยดุรับรู้รายได้ตอ่สินเช่ือรวม (%) 20.22 19.00 2.10 6.79 4.78 5.05 

 
*กลุ่มบริษทัมีอตัราก าไรสุทธิ  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยท่ี์ลดลงในปี 2560 จากการตั้ง ประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญของลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีของลูกหน้ีอ่ืน และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน อย่างไรก็ตามการตั้งส ารองเป็น
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ  
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

บริษทัฯ เขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทัยอ่ยในปีท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลใหฐ้านะการเงินและผลการด าเนินงานในปี 
2559-2561 ส าหรับงบการเงินรวมมีความแตกต่างโดยผลของปัจจยัดงักล่าว นอกเหนือจากผลจากการด าเนินงานปกติ ดงัน้ี 

- ปี 2555 เป็นปีแรกท่ีเร่ิมมีการเขา้ซ้ือบริษทั Group Lease Holdings Pte., Ltd. และไดเ้ร่ิมรวมงบการเงินตั้งแต่ส้ิน
ปี 2555 

- ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ไดมี้การเขา้ซ้ือ บริษทั GL Finance Plc. (บริษทั ยอ่ยในประเทศกมัพชูา) และไดเ้ร่ิมรวม
งบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 3/2556 

- ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 ไดมี้การเขา้ซ้ือ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั และไดเ้ร่ิมรวมงบการเงินตั้งแต่ไตรมาส 3/2557 
- ไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 เป็นไตรมาสแรกท่ีรวมเอาผลประกอบการของบริษทั GL Leasing (Lao) Company Limited 

(บริษทัยอ่ยในประเทศลาว) เขา้มาในงบการเงินรวม  
- ไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 เป็นไตรมาสแรกท่ีไดร้วมงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั PT. Group Lease Finance 

Indonesia (บริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย) เขา้มาในงบการเงินรวม 
- ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 ไดมี้การเขา้ซ้ือ บริษทั Commercial Credit and Finance PLC. (บริษทั ร่วมในประเทศศรี

ลงักา) และไดเ้ร่ิมน าหุน้เขา้มาในงบการเงินรวมตั้งแต่ไตรมาสท่ี 4 ปี 2559 
- ไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 ไดมี้การเขา้ซ้ือ บริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.และ บริษทั GL-AMMK Co., 

Ltd. (บริษทัยอ่ยในประเทศพม่า) และไดเ้ร่ิมเขา้มาในงบการเงินในไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) มีความช านาญดา้นการใหบ้ริการเช่า-ซ้ือ รถจกัรยานยนตแ์บบครบวงจร โดยมีบริการหลงั
การจ าหน่ายดา้นอ่ืน  ๆอาทิเช่น รับต่อพรบ.,ต่อภาษีป้ายทะเบียนหรือรับต่อประกนัภยัรถจกัรยานยนต ์บริษทัฯ มุ่งเนน้ท่ีจะ
กระจายความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์โดยการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อกระจายฐานลูกคา้อยา่งต่อเน่ืองและเพื่อกระจาย
ความเส่ียงดา้นผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลายหลายท าใหส้ามารถเขา้ถึงและตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท์างการเงินท่ี
แตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศไดดี้ยิง่ข้ึน  
นอกจากน้ียงัไดมี้การลงทุน คิดคน้และพฒันาเทคโนโลยใีหม่  ๆเพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆดา้นการเงิน เพื่อท่ีจะ
กา้วสู่การเป็นบริษทัชั้นน าดา้นการใหบ้ริการสินเช่ือในภูมิภาคเอเชีย  
 
ภาพรวมธุรกิจในต่างประเทศ  
ปัจจุบนับริษทัฯ ใหบ้ริการทางการเงินท่ีมีเครือข่ายครอบคลุม 6 ประเทศในเอเชีย คือ สิงคโปร์ กมัพชูา สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อินโดนีเซีย ศรีลงักา และพม่า ในแต่ละประเทศบริษทัใหบ้ริการทางการเงินท่ีแตกต่างกนั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการทางการเงินท่ีแตกต่างกนัของประชากรในแต่ละประเทศ  
 
ภาพรวมธุรกิจในประเทศไทย  
บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและบางพื้นท่ีใน
ต่างจงัหวดั ซ่ึงรายไดห้ลกัมาจากการให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ภาพรวมธุรกิจจึงไดรั้บอิทธิพลจากอุตสาหกรรมการผลิต
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และจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์โดยจ านวนรถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนใหม่ทั้งประเทศในปี 2561 มีจ านวน 1,942,494 คนั 
โดยลดลงร้อยละ 2.93 จากปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 2,001,130 คนั แมว้่าภาวะเศรษฐกิจจะสามารถทรงตวัอยูไ่ด ้แต่ดว้ยปัจจยั
หลาย  ๆประการท าให้เศรษฐกิจยงัไม่ฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะการตกต ่าของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ส าหรับในปี 2561 
สถานการณ์ทางการเมืองยงัมีความสงบ และการเลือกตั้งเพิ่งจดัข้ึนในตน้ปี 2562 จึงเป็นโอกาสท่ีรัฐบาลจะสามารถด าเนิน
นโยบายต่างๆ เพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการอนุมติัโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถ
กระตุน้เศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศได ้และการออกกฎระเบียบใหม่ และปรับปรุงกฎระเบียบเดิม ซ่ึงจะเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต และการออกกฎระเบียบใหม่ และปรับปรุงกฎระเบียบเดิม ซ่ึงจะเป็น
รากฐานส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  
 
อยา่งไรกต็ามเม่ือพิจารณาถึงภาพรวมของตลาดรถจกัรยานยนตซ่ึ์งมีแนวโนม้ชะลอตวั จากสภาวะเศรษฐกิจ แต่เม่ือพิจารณา
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของงบการเงินเฉพาะบริษทัในปีท่ีผา่นมาพบวา่บริษทัยงัคงขยายสินเช่ือในอตัราท่ี
เพิ่มข้ึนและเน้นการคดักรองคุณภาพลูกหน้ีโดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือสุทธิเท่ากับ 
4,220.00 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 100.66 ลา้นบาท จากส้ินปี 2560 เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.44 อยา่งไรก็ตามบริษทัมีรายได้
ดอกผลเช่าซ้ือเท่ากบั 1,330.32 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 103.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 จากปี 2560  ซ่ึงรายไดด้อกผลเช่า
ซ้ือเท่ากบั 1,226.68 ลา้นบาท  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมีลูกหน้ีสินเช่ือเช่าซ้ือสุทธิเท่ากบั 4,119.34 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 375.58 ลา้นบาท จาก
ส้ินปี 2559 เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.03 อย่างไรก็ตามบริษทัมีรายไดร้วมท่ีแ โดยในปี 2560 บริษทัมีรายไดร้วมเท่ากบั 
2,254.81 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559  ซ่ึงรายไดร้วมเท่ากบั 1,804.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.96 

 

รายได้ 

งบการเงินรวม 

 งบการเงนิรวม 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

รายได้ดอกผลเชา่ซือ้ 2,055.27 72.05 2,070.08 69.5 1,946.51 72.41 
รายได้ดอกผลจากสนิเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมทีรัพย์สนิ 
    ค า้ประกนั 160.59 5.63 164.65 5.53 116.93 4.35 
รายได้ดอกผลจากสนิเช่ือรายยอ่ย 159.21 5.58 51.99 1.75 - - 
รายได้ดอกเบีย้จากเงนิให้กู้ ยืม 1.87 0.07 201.71 6.77 251.08 9.34 
รายได้ดอกผลจากสนิเช่ือแก่ผู้บริโภครายย่อย     
    ภายใต้การจดัการสนิเช่ือร่วมทางการเงนิ 44.92 1.57 47.79 1.6 3.18 0.12 
รายได้จากการขาย 0.87 0.3 0.87 0.03 - - 
รายได้อ่ืน 429.99 14.8 441.27 14.82 370.66 13.78 
รวม 2,852.72 100 2,978.36 100 2,488.70 100 
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ส าหรับปี 2561 รายไดด้อกผลเช่าซ้ือในงบการเงินรวมเป็น 2,055.27 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจ านวน 14.83 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 0.72 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยรายละเอียดของรายไดด้อกผลเช่าซ้ือสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
- GLF (บริษทัยอ่ยในกมัพชูา) ลดลงจ านวน 168.67 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26.46 เป็นผลมาจากการแขง็ค่าของเงินบาท
เทียบกบัดอลลาร์สหรัฐโดยเฉล่ียร้อยละ 4.79 เม่ือเทียบปี2561กบัปี2560 อีกทั้งบริษทัมีการปรับกลยทุธ์ใหม่ในการเพิม่
ความระมดัระวงัมากข้ึน โดยลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือในประเทศกมัพชูา และเพิ่มความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้ท่ีมี
ศกัยภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินเช่ือและเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั   
- GL Leasing (Lao) Ltd. (บริษทัยอ่ยในประเทศลาว) ลดลง จ านวน 9.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.54  เป็นผลมาจากการ
แขง็ค่าของเงินบาทเทียบกบัลาวกีบโดยเฉล่ียร้อยละ 6.61 เม่ือเทียบปี2561กบัปี2560 
- บริษทัฯ และบริษทั ธนบรรณ จ ากดั “TNB” (บริษทัยอ่ยในประเทศ) เพิ่มข้ึนจ านวน 103.64 ลา้นบาท และ 47.36 ลา้นบาท
ตามล าดบั เน่ืองจากการออกผลิตภณัฑใ์หม่และกลยทุธ์ท่ีจะขยายพอร์ตสินเช่ือในประเทศไทย   
 
ส าหรับปี 2560 รายไดส่้วนใหญ่เป็นดอกผลเช่าซ้ือเท่ากบั 2,061.19 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 69.21 ของรายไดร้วม) เพิ่มข้ึน
จากปี 2559 ซ่ึงรายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,946.52 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.89 ส่วนใหญ่เกิดจากบริษทัยอ่ยใน
กมัพชูา ลาว จ านวน 21.96 ลา้นบาท และ 36.28 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเพิ่มข้ึนควบคู่กบัการขยายตวัของสินเช่ือใน
ต่างประเทศและการเพิ่มข้ึนยงัมาจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศจ านวน 32.70 ลา้นบาท และ 23.73 ลา้นบาท 
ตามล าดบั  
 
สัดส่วนของรายไดจ้ากการให้เช่าซ้ือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 69.50 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 72.05 ในปี 2561 อีกทั้งสัดส่วนของ
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีทรัพยสิ์นค ้าประกนั รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพื่อรายยอ่ย รายไดค้่าบริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือ เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในปี 2561 แต่มีสัดส่วนรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืท่ีลดลง ในปี 2561 
- รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีทรัพยสิ์นค ้าประกนัซ่ึงเกิดจากความส าเร็จในการขยายธุรกิจของบริษทั

ยอ่ยในประเทศไทยและบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูา  
- รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพื่อรายยอ่ย ซ่ึงเป็นรูปบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ท่ีเร่ิมตน้ในประเทศพม่า เป็นการให้

สินเช่ือขนาดยอ่ยแก่กลุ่มสตรีห้าคน โดยมีระยะเวลาการให้สินเช่ือเฉล่ีย 50 สัปดาห์ สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความ
รับผดิชอบร่วมกนัต่อสินเช่ือกอ้นน้ี นบัเป็นบริการทางการเงินท่ีประสบความส าเร็จ ในปี2560 บริษทัยอ่ยในประเทศ
อินโดนีเซียในเร่ิมตน้ท ารูปแบบผลิตภณัฑท์างการเงินน้ีไปใหบ้ริการในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงไดรั้บกระแสตอบรับ
เป็นอยา่งดี 

- รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน สินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคจดัเป็น
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินอีกประเภทหน่ึงภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินเพื่อใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบั
ผูบ้ริโภครายยอ่ยซ้ือเคร่ืองจกัรทางการเกษตร เร่ิมตน้โดยบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียซ่ึงไดร่้วมมือทางการเงิน
กบัธนาคารพาณิชยท์อ้งถ่ิน บริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียจะรับรู้รายไดใ้นส่วนตวัเองหลงัจากหักรายไดส่้วนท่ี
เป็นของธนาคารพาณิชยท่ี์เป็นหุน้ส่วนแลว้ 

- รายไดค้่าบริการสินเช่ือเช่าซ้ือเกิดจากการใหบ้ริการดา้นการปฏิบติัการสินเช่ือเช่าซ้ือโดย บริษทัยอ่ยในประเทศพม่า
(GL-AMMK)กบับริษทัพนัธมิตรท่ีเป็นสถาบนัทางการเงินในประเทศพม่า(Century Finance) 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายได้ดอกผลเช่าซือ้ 1,330.32 68.22 1,226.68 54.4 1,193.98 66.17 
รายได้อื่น 619.63 31.78 1,028.13 45.6 610.49 33.83 
รวม 1,949.95 100 2,254.81 100 1,804.47 100 

 
จากโครงสร้างรายไดข้องบริษทัรายไดห้ลกัของบริษทัมากจากรายไดด้อกผลเช่าซ้ือ โดยในปี 2561 รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ
เท่ากบั 1,330.32 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของรายไดร้วม) เพิ่มข้ึน103.64 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 จากปี 
2560 ซ่ึงรายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,226.68 ลา้นบาท  
 
โดยในปี 2560 รายไดด้อกผลเช่าซ้ือเท่ากบั 1,226.68 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 54.40 ของรายไดร้วม) เพิ่มข้ึนจากปี 2559 
ซ่ึงรายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,193.98 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.74  
 
รายไดอ่ื้นๆส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัยอ่ย รายไดค้่าบริหารจดัการ และรายไดอ่ื้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือเช่น เบ้ียปรับผดินดัช าระค่างวด รายไดห้น้ีสูญรับคืน รายไดจ้ากงานทะเบียน 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 619.63 ลา้นบาทลดลงจากปี 2560 ซ่ึงรายไดอ่ื้นเท่ากบั 1,028.13 ลา้นบาท โดย
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.73 ซ่ึงรายไดท่ี้ลดลงจากเงินปันผล 
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีรายไดอ่ื้นเท่ากบั 1,028.13 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงรายไดอ่ื้นเท่ากบั 610.49 ลา้นบาท 
โดยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 68.41 ซ่ึงรายไดท่ี้เพิ่มข้ึนจากเงินปันผลจ านวน 343.84 ลา้นบาท 
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ค่าใช้จ่าย 

งบการเงินรวม 

 งบการเงนิรวม 

ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 
และส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 1,278.05 44.8 1,144.95 38.44 887.37 30.37 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 560.31 19.64 323.04 10.85 313.27 10.72 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 329.16 11.54 245.35 8.24 232.25 7.95 
ต้นทนุขาย 7.64 0.27 0.76 0.03 - - 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ 
    ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมภายใต้ข้อพิพาท 

- - 603.18 20.25   

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ 
    ลกูหนีเ้งินให้กู้ ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

- - 956.64 32.12 - - 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ 
    ลกูหนีอ่ื้น -20.37 -0.71 208.88 7.01 - - 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของ 
    สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -38.82 -1.36 38.82 1.3 - - 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือด้อยค่าของเงินลงทนุ
ในบริษัทร่วม 

- - 582.08 19.54 - - 

ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือด้อยคา่ของสญัญา  
    สิทธิพิเศษ 

- - 55.94 1.88 - - 

รวม 2,115.97 74.17 4,159.64 139.66 1,432.89 49.04 
 

ส าหรับปี 2561 ค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมี
จ านวน 2,115.97 ลา้นบาทลดลง 2,043.68 ลา้นบาทหรือร้อยละ 49.13 จาก 4,159.64 ลา้นบาทในปี 2560 ค่าใชจ่้ายก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับ ปี 2561 ลดลง เน่ืองจาก
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
- ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารมีจ านวน 1,278.05 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 133.10 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.62 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทัและ
ขาดทุนจากภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 

- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 237.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 73.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญเพิ่มข้ึนจากบริษทัในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการตั้งส ารองหน้ีสงสัย
จะสูญเพิ่มข้ึนจากบริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูา ลาว และอินโดเนเซีย ทั้งน้ีผูบ้ริหารตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน
เพื่อเตรียมตวัส าหรับมาตรฐานการบญัชี TFRS9 ท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคต 
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- ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายเพิม่ข้ึนจาก 245.35 ลา้นบาท เป็น 329.16 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 83.81 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการยดึสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนของบริษทัฯ 

- ตน้ทุนขาย เพิ่มข้ึน 6.89 ลา้นบาท เน่ืองมาจากบริษทั ธนบรรณ จ ากดั ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่น้ีในไตรมาสท่ี 4/2560   
- กลบัรายการค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน และกลบัรายการค่าใชจ่้ายจากการ

ประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน จ านวน 20.37 ลา้นบาทและ 38.83 ลา้นบาท ตามล าดบั 
เน่ืองจากจ านวนลูกหน้ีลดลงจากการไดรั้บช าระคืน 

ส าหรับปี 2560 ค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมี
จ านวน 4,159.64 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 2,726.75 ลา้นบาทหรือร้อยละ 190.30 จาก 1,432.89 ลา้นบาทในปี 2559 ค่าใชจ่้ายก่อน
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับ ปี 2560 เพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
ปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
- ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารจ านวน 1,144.95 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 257.58 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

29.03 ส่วนใหญ่เกิดจากการลงทุนเพื่อการขยายตวัของธุรกิจเชิงกลยทุธ์ในต่างประเทศ     ในปี 2559 บริษทัขยายธุรกิจ
ไปในประเทศพม่าโดยซ้ือบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงและจดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ในประเทศพม่า อีกทั้งบริษทัยอ่ยในอิน
โดเซียไดข้ยายสาขาไปคลอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศอินโดนีเซีย อยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร
เพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต ่ากวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของรายไดร้วม ซ่ึงแสดงถึงการบริหารจดัการค่าใชจ่้ายท่ีมีประสิทธิภาพ  

- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน 9.77 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.12 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัของพอร์ตสินเช่ือในงบการเงินร้อยละ 11.32 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้ั้งส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญเพิ่มข้ึนเพื่อตามหลกัความระมดัระวงั อยา่งไรกต็ามหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต ่ากวา่อตัราการ
เพิ่มข้ึนของพอร์ตสินเช่ือ ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพของสินเช่ือท่ีดีข้ึน  

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายเพิม่ข้ึนจาก 232.25 ลา้นบาท เป็น 245.35 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 13.10  ลา้นบาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.64 เป็นผลจากการปริมาณสินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึนจากการขยายสินเช่ือ 

- ตน้ทุนขาย เพิ่มข้ึนทั้งจ านวน 0.76 ลา้นบาท จากบริษทัยอ่ยในประเทศท่ีเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่น้ีในไตรมาสท่ี 4/2560 
- ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ

ของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจ านวน 1,559.82 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2559 ทั้งจ านวน จากการตั้งส ารอง
พิเศษเต็มจ านวนส าหรับเงินให้กูย้ืมเพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัความระมดัระวงัและเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกบั 
ก.ล.ต ในระหว่างท่ีคดียงัไม่ถึงท่ีสุด อย่างไรก็ตามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่ีไดรั้บเงินจาก
ลูกหน้ีดงักล่าวในอนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 

- ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินมดัจ า มีจ านวน 208.88 
ลา้นบาท 38.82 ลา้นบาท และ 55.94 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเป็นการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีตั้งส ารองเต็มจ านวน
ส าหรับลูกหน้ีอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสุทธิ อย่างไรก็ตามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่ี
ไดรั้บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวในอนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
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- ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม มีจ านวน 582.09 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 
ทั้งจ านวน ผูบ้ริหารพิจารณาตั้งส ารองภายใตห้ลกัความระมดัระวงั อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงิน
สด บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนส ารองค่าเผือ่การดอ้ยท่ีเคยตั้งไว ้

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ค่าใช้จ่ายก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้และส่วนแบ่งก าไรจาก
เงนิลงทนุในบริษัทร่วม 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ

รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหาร 596.51 30.59 583.58 25.88 583.58 25.88 
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 366.22 18.78 200.58 8.9 200.58 8.9 
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์รอการขาย 271.82 13.94 216.5 9.6 216.5 9.6 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการด้อย             
   ค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย - - 2,426.82 107.63 2,426.82 107.63 
รวม 1,234.56 63.31 3,427.48 152.01 942.4 52.23 

 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 1,234.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2560 ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ เท่ากบั 3,427.48 ลา้นบาท โดยลดลง 2,192.92 ลา้น
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.98 ทั้งน้ีหากพิจารณารายละเอียดพบวา่สาเหตุของการลดลงมาจาก 
- ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารเพิ่มข้ึนจาก 583.58 ลา้นบาท เป็น 596.51 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 12.93  ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 2.21 โดยการเพิ่มข้ึนส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทั 
- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 366.22 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 165.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.59 เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีเกินก าหนดช าระในประเทศไทยสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้ริหารไดด้ าเนินการโดยเพิ่มความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้เพื่อเพิ่มคุณภาพของสินเช่ือ 

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายมีจ านวน 271.82 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 55.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.55 ซ่ึงเป็นผลมาจากวงเงินสินเช่ือต่อคนัและปริมาณลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีเกินก าหนดช าระเพิ่มข้ึน  

- ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยลดลงทั้งจ านวน 2,426.82 ลา้นบาทจาก
ปี2560 และไม่มีการตั้งส ารองเพิ่มภายหลงัไตรมาสท่ี 3/2560 

 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม เท่ากบั 3,427.48 ลา้นบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2559 ซ่ึงมีค่าใชจ่้าย เท่ากบั  942.40 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 2,485.08ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 263.70 การเพิม่ข้ึนของค่าใชจ่้ายก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงิน ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ละส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนในบริษทัเน่ืองจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 
- ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหารเพิ่มข้ึนจาก 506.85  ลา้นบาท เป็น 583.58 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 76.73 ลา้นบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 15.14 การเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายเกิดจากการลงทุนเพื่อการขยายตวัของธุรกิจเชิงกลยทุธ์  
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- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญลดลงจาก 220.95 ลา้นบาทเป็น 200.58 ลา้นบาท โดยลดลง 20.37 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 9.22 ซ่ึงเป็นผลมาจากคุณภาพลูกหน้ีท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองจากความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือและการพฒันา
ระบบการติดตามหน้ี  

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึนจาก 214.60 ลา้นบาท เป็น 216.50 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 1.90 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.88 เป็นผลจากการปริมาณสินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึนจากการขยายสินเช่ือท่ีเพิ่มข้ึน อยา่งไร
กต็ามขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต ่ากวา่อตัราการเพิ่มข้ึนของสินเช่ือรวม ซ่ึงแสดง
ถึงสินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

- ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย มีจ านวน 2,426.82 ลา้นบาท ซ่ึงตั้งส ารอง
ตามจ านวนส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและจ านวนส ารองของหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับในงบการเงินรวมของบริษทัฯ อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่ี
ไดรั้บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวในอนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ  

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

งบการเงินรวม 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 396.48 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 48.87 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10.97 
จาก 445.35 ลา้นบาทในปีก่อน ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้มืจากธนาคารของบริษทัและบริษทัยอ่ยในกมัพชูา 
(GLF)  
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 445.35 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 63.28ส่วนใหญ่เกิด
จากดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 70 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่ีออกในระหวา่งใน
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2559 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินจ านวน 388.44 ลา้นบาท ลดลง 35.71 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.42 จาก 
424.15 ลา้นบาทในปีก่อน ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้มืจากธนาคาร 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีค่าใชจ่้ายทางการเงินเท่ากบั 424.15 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 62.42 ส่วนใหญ่เกิด
จากดอกเบ้ียจ่ายจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐและ 70 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่ีออกในระหวา่งใน
ไตรมาสท่ีสามปี 2559 และไตรมาสท่ี 1 ปี 2560 เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 
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ก าไรสุทธิ 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
เท่ากบั 847.69 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 1,918.03 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 162.37 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากไม่มี
การตั้งประมาณการค่าเผือ่เพิ่มเติม  
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 451.21 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 131.02 
จากปี 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 1,454.68 ลา้นบาท  
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม ค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงิน
ไดเ้ท่ากบั 1,181.28 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 ซ่ึงเป็นก าไรคิดเป็นร้อยละ 194.09 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของ
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญและค่าเผือ่การดอ้ยค่า จ านวน 2,445.55 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ซ่ึงโดยแทจ้ริงแลว้การตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็น
รายไดต้ามจ านวนส ารองค่าเผือ่การดอ้ยท่ีเคยตั้งไว ้ ส่ิงส าคญัท่ีควรทราบหากไม่รวมการตั้งส ารองน้ี รายไดร้วมและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 1,607.05 ลา้นบาท มีผลขาดทุนเพิ่มข้ึนจากปี 
2559 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 829.04 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 293.84 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 715.39 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
1,888.05 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 161.01 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากไม่มีการตั้งประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเพิม่เติม  
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินแลว้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 326.95 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
120.48 จากปี 2560 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 1,596.81 ลา้นบาท  
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 238.41 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
114.21 จากปี 2560 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 1,678.27 ลา้นบาท  
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีขาดทุนก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 1,172.67 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2559 ซ่ึงเป็นก าไรคิดเป็นร้อยละ 236.03 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย 2,426.82 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 100.00 
เม่ือหกัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2560 เท่ากบั 1,678.27 ลา้นบาท มีผลขาดทุนเพิ่มข้ึนจากปี 
2559 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 481.93 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 448.24 
หากไม่รวมการตั้งส ารองน้ี ผลการด าเนินงานของบริษทัดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจาก 481.93 ลา้นบาท เป็น 
748.55 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 266.63 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 55.32 เม่ือเทียบกบัผลการด าเนินงานในปีก่อนหนา้ 
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อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
     หน่วย:ร้อยละ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

Effective Interest Rate ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

ปี 2559 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

อตัราดอกเบีย้รับ 34.27 28.96 24.34 31.90 31.20 31.31 
อตัราดอกเบีย้จ่าย 5.50 5.48 5.09 5.42 5.31 5.03 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้ 28.77 23.11 19.25 26.49 25.89 26.28 
อตัราก าไรสทุธิ 10.15 (53.96) 30.84 12.23 (74.43) 26.71 

 
 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น 

งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดจ้ านวน 289.54 ลา้นบาท มีหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้เตม็จ านวน 
1,525.54 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ก าไรต่อหุน้คิดเป็น 0.19 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียเท่ากบั 1,525.54 
ลา้นหุน้)  
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีขาดทุนสุทธิหลงัภาษีเงินไดจ้ านวน 1,607.05 ลา้นบาท มีหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้เตม็
จ านวน 1,525.54 ลา้นหุน้มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ขาดทุนต่อหุน้คิดเป็น 1.05 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียเท่ากบั 
1,525.54 ลา้นหุน้) โดยมีก าไรต่อหุน้ลดลงเป็นขาดทุนต่อหุน้ในปี 2560 จากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในปี 2560 อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด บริษทัสามารถกลบัรายการส ารอง และ
รับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัค่าใชจ่้ายภาษีจ านวน 238.41 ลา้นบาทมีหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้เตม็
จ านวน 1,525.54 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาทก าไรต่อหุน้คิดเป็น 0.16 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียเท่ากบั 
1,525.54 ลา้นหุน้)  
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีขาดทุนสุทธิหลงัค่าใชจ่้ายภาษีจ านวน 1,678.27 ลา้นบาทมีหุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้เตม็
จ านวน 1,525.54 ลา้นหุน้มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ขาดทุนต่อหุน้คิดเป็น 1.10 บาทต่อหุน้ (จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียเท่ากบั 
1,525.54 ลา้นหุน้) โดยมีก าไรต่อหุน้ลดลงเป็นขาดทุนต่อหุน้ในปี 2560 จากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่า
เผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในปี 2560 อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด บริษทัสามารถกลบัรายการ
ส ารอง และรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
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ฐานะทางการเงนิ 
สินทรัพย์รวม 
งบการเงินรวม  
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 14,614.13 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 14,381.99 
ลา้นบาทเป็นจ านวน 232.14 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยมีสินทรัพยห์ลกัคือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและ
ขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน จ านวนรวม 7,092.75 ลา้นบาท  
(คิดเป็นร้อยละ 48.53 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 281.38  ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.82จากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 
7,374.14 ลา้นบาท การลดลงของปริมาณพอร์ตสินเช่ือเป็นการปรับกลยทุธ์ใหม่ในการเพิ่มความระมดัระวงัมากข้ึน โดยลด
ปริมาณพอร์ตสินเช่ือและเพิ่มความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพของสินเช่ือและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั  
เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 1,976.90 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.53 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 45.65  ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 2.26 จากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 2,022.55 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแขง็ค่าของเงินบาทเม่ือเทียบ
กบัรูปีศรีลงักา  
 
ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 14,381.99 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 17,028.87 
ลา้นบาทเป็นจ านวน 2,646.88 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.54 โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินเป็นสินทรัพยห์ลกัเป็นจ านวน 7,374.14 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 51.27 ของสินทรัพย์
รวม) เพิ่มข้ึนจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้า
ประกนั และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินสุทธิเท่ากบั 6,577.68 ลา้นบาท 
เพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 796.46 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.11 จากการขยายธุรกิจจากบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
กมัพชูา ลาว อินโดนีเซีย พม่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยในประเทศ รวมถึงกลุ่มบริษทัมีบริการรูปแบบใหม่ท่ีเร่ิมตน้ใน
ประเทศพม่าเป็นสินเช่ือรายยอ่ยแก่กลุ่มสตรีหา้คน โดยมีระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือเฉล่ีย 50 สัปดาห์ เงินลงทุนในบริษทัร่วม
จ านวน 2,022.55 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.06 ของสินทรัพยร์วม) ลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เท่ากบั 2,545.43 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 14.74 ของสินทรัพยร์วม) ลดลงจ านวน 522.88 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
20.54 เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตั้งประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (CCF) ภายใต้
หลกัความระมดัระวงั ถึงแมว้า่การทดสอบการดอ้ยคา่ไม่ปรากฎวา่เงินลงทุนใน CCF เกิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด อยา่งไรก็
ตามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด บริษทัสามารถกลบัรายการส ารอง และรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนส ารองค่าเผือ่
การดอ้ยค่าท่ีเคยตั้งไว ้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 14,044.85 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 362.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 จาก
ส้ินปี 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 13,682.18 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระเป็นสินทรัพยห์ลกัเป็น
จ านวน 4,220.00 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของสินทรัพยร์วม) เพิ่มข้ึน 100.66 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 
2.44 จากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 4,119.34 ลา้นบาท นอกจากน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัเป็นจ านวน 
5,517.78 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 39.29 ของสินทรัพยร์วม) เพิ่มข้ึน 6.63 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 จาก 5,511.14 
ลา้นบาท จากส้ินปี 2560 และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 3,590.30 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 25.56 ของสินทรัพย์
รวม) ไม่เปล่ียนแปลงจากส้ินปี 2560  
 
ณ ส้ินปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 13,682.17 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 15,776.67 
ลา้นบาท เป็นจ านวน 2,094.50 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.28 โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ
เป็นสินทรัพยห์ลกัเป็นจ านวน 4,119.34 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.11 ของสินทรัพยร์วม) เพิ่มข้ึนจ านวน 375.58 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 10.03 จากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 3,743.76 ลา้นบาท เป็นไปตามแผนการของบริษทัฯ ท่ีจะขยาย
พอร์ตสินเช่ือในประเทศและการคดักรองคุณภาพสินเช่ือ เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัเป็นจ านวน 5,511.14 
ลา้นบาท  (คิดเป็นร้อยละ 40.28 ของสินทรัพยร์วม) เพ่ิมข้ึนจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีจ านวน 5,198.25 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
312.89 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 6.02 และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวน 3,590.30 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 
26.24 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง2,426.82 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 40.33 จาก 6,017.12 ลา้นบาท ณ ส้ินปี เน่ืองจาก
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ตามจ านวนส ารองคา่
เผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม และจ านวนส ารองของหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับใน
งบการเงินรวมของบริษทัฯ  อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่ีไดรั้บเงินจากลูกหน้ีดงักล่าวใน
อนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารองและรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
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คุณภาพลูกหนีแ้ละการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 

งบการเงินรวม 
บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระซ่ึงเป็นลูกหน้ีหลกัของบริษทั โดยมียอดรวม ณ ส้ินปี 2561 จ านวน 6,211.76 ลา้น
บาทคิดเป็นร้อยละ 42.51 ของสินทรัพยร์วม โดยบริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 

 

อายุของลูกหนี ้
ค้างช าระ 

ยอดลูกหนีแ้ละรายได้ค้างรับ
หลังหกัดอกผลเช่าซือ้และขาย
ผ่อนช าระภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เงนิประกนัความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ 
ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

(ล้านบาท) 
อัตราร้อยละของค่าเผื่อ

หนีส้งสัยจะสูญ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 5,436.10 5,844.66 5,601.39 81.8 85.9 85.85 42.69 42.23 40.54 1 1 1 
ค้างช าระ                         
1 เดือน 416.3 400 364.62 6.26 5.88 5.59 29.86 26.48 24.45 7 7 7 
2-3 เดือน 328.84 245.47 268.83 4.95 3.61 4.12 77.39 40.24 46.05 24 16 17 
4-6 เดือน 204.65 135.65 128.48 3.08 1.99 1.97 98.32 43.5 44.16 48 32 34 
7-9 เดือน 146.87 95.33 94.92 2.21 1.4 1.45 99.49 45.06 50.61 68 47 53 
10-12 เดือน 106.1 80.93 63.81 1.6 1.19 0.98 79.68 51.63 48.94 75 64 77 
มากกว่า12 เดือนขึน้ไป    6.68 2.04 2.44 0.1 0.03 0.04 6.35 1.77 2.44 95 87 100 
รวม 6,645.54 6,804.08 6,524.49 100 100 100 433.8 250.91 257.19 6.53 3.69 3.94 

 
ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ณ ส้ินปี 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี: หน้ีท่ียงัไม่ถึง

ก าหนดช าระ ลดลงจากร้อยละ 81.80 เป็นร้อยละ 85.85 หน้ีคา้งช าระ 1 เดือนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5.88เป็นร้อยละ 6.26 หน้ีท่ี
คา้งช าระ 2 – 3 เดือนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.61 เป็นร้อยละ 4.95 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 4 - 6 เดือน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.99 เป็น
ร้อยละ 3.08 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 7 – 9 เดือน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.40 เป็น ร้อยละ 2.21 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 10 – 12 เดือน 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.19 เป็นร้อยละ 1.60 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 12 เดือน ข้ึนไปเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 0.03 เป็นร้อยละ 0.10  

 
ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ณ ส้ินปี 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี: หน้ีท่ียงัไม่ถึง

ก าหนดช าระ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 85.85 เป็นร้อยละ 85.90 หน้ีคา้งช าระ 1 เดือนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5.59เป็นร้อยละ 5.88 หน้ีท่ี
คา้งช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 4.12 เป็นร้อยละ 3.61 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 4 - 6 เดือน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.97 เป็นร้อย
ละ 1.99 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 1.45 ป็นร้อยละ 1.40 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 10 – 12 เดือน เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 0.98 เป็นร้อยละ 1.19  หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 12 เดือน ข้ึนไปลดลงจากร้อยละ 0.04 เป็นร้อยละ 0.03 แสดงถึง
คุณภาพลูกหน้ีท่ีดีข้ึน 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงินรวม 

ณ ส้ินปี 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 433.80 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 250.91 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อย
ละ 72.89 ซ่ึงส ารองเพิ่มข้ึนในทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งช าระ 2-3 เดือน กลุ่มคา้งช าระ 4-6 เดือน กลุ่มคา้งช าระ 7-9 
เดือน กลุ่มคา้งช าระ 10-12 เดือน เป็นผลจากการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมตวัส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
TFRS9 ท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคต  

ณ ส้ินปี 2560 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 250.91ลา้นบาท ลดลงจาก 257.19 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
2.44 ซ่ึงส ารองลดลงในหลายระดบัชั้น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งช าระ 2-3 เดือน ซ่ึงตั้งส ารองร้อยละ 20 มีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
เท่ากบั 40.24 ลา้นบาท ลดลงจาก 46.05 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 12.62 กลุ่มคา้งช าระ 7-9 เดือน ซ่ึงตั้งส ารอง
ร้อยละ 60 มีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเท่ากบั 45.06 ลา้นบาท ลดลงจาก 50.61 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2559 หรือลดลงร้อยละ 10.97 
และบริษทัมีอตัราร้อยละของค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อลูกหน้ีลดลงจากร้อยละ 3.94 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 3.69 ในปี 2560 
โดยมุ่งเนน้การคดักรองคุณภาพลูกหน้ีจากความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือ และการพฒันาระบบการติดตามหน้ี 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ  

บริษทัตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ของลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระซ่ึงเป็นลูกหน้ีของการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 2560 และ 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 

อายุของลูกหนี ้
ค้างช าระ 

ยอดลูกหนีแ้ละรายได้ค้างรับ
หลังหกัดอกผลเช่าซือ้และขาย
ผ่อนช าระภาษีมูลค่าเพิ่มและ
เงนิประกนัความเสียหาย 

(ล้านบาท) 

ร้อยละ ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
(ล้านบาท) 

อัตราร้อยละของค่าเผื่อ
หนีส้งสัยจะสูญ 

 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 2561 2560 2559 
ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 3,795.19 3,740.93 3,352.81 83.13 86.61 85.34 37.05 36.88 33.05 1 1 1 
ค้างช าระ 256.62 229.13 228.88 5.62 5.3 5.83 25.23 22.7 22.7 10 10 10 
1 เดือน 256.62 229.13 228.88 5.62 5.3 5.83 25.23 22.7 22.7 10 10 10 
2-3 เดือน 208.98 158.8 176.05 4.58 3.68 4.48 61.64 31.49 34.97 30 20 20 
4-6 เดือน 136.46 79.89 76.37 2.99 1.85 1.94 80.6 31.72 30.36 60 40 40 
7-9 เดือน 93.07 56.25 59.84 2.04 1.3 1.52 73.61 33.56 35.72 80 60 60 
10-12 เดือน 72.87 52.56 32.57 1.6 1.22 0.83 65.06 41.87 25.97 90 80 80 
มากกว่า12 เดือนขึน้ไป    2.27 1.52 2.3 0.04 0.04 0.06 2.27 1.52 2.3 100 100 100 
รวม 4,565.46 4,319.08 3,928.82 100 100 100 345.46 199.74 185.06 7.57 4.62 4.71 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เม่ือเปรียบเทียบ ณ ส้ินปี 2561 และ ณ ส้ินปี 2560 สัดส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระซ่ึงแบ่งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ ลดลงจากร้อยละ 86.61 เป็นร้อยละ 83.13 หน้ีคา้งช าระ 1 เดือนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5.30เป็นร้อยละ 5.62 หน้ีท่ี
คา้งช าระ 2 – 3 เดือนเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 3.68  เป็นร้อยละ 4.58 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 4 - 6 เดือน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.85 เป็น
ร้อยละ 2.99 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 7 – 9 เดือน เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.30 เป็น ร้อยละ 2.04 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 10 – 12 เดือน 
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.22 เป็นร้อยละ 1.60 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 12 เดือน ข้ึนไปคงท่ีร้อยละ 0.04  
 
เม่ือเปรียบเทียบ ณ ส้ินปี 2560 และ ณ ส้ินปี 2559 สัดส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระซ่ึงแบ่งเป็นหน้ีท่ียงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 85.34 เป็นร้อยละ 86.61 หน้ีคา้งช าระ 1 เดือนลดลงจากร้อยละ 5.83เป็นร้อยละ 5.30 หน้ีท่ี
คา้งช าระ 2 – 3 เดือนลดลงจากร้อยละ 4.48  เป็นร้อยละ3.68หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 4 - 6 เดือน ลดลงจากร้อยละ 1.94 เป็นร้อย
ละ 1.85 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 7 – 9 เดือน ลดลงจากร้อยละ 1.52 เป็น ร้อยละ 1.30  หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 10 – 12 เดือน เพิ่มข้ึน
จากร้อยละ 0.83 เป็นร้อยละ 1.22 หน้ีท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 12 เดือน ข้ึนไปลดลงจากร้อยละ 0.06 เป็นร้อยละ 0.04 แสดงถึง
คุณภาพลูกหน้ีท่ีดีข้ึน 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ส้ินปี 2561 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 345.46 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 199.74 ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 72.95 ซ่ึงเพิ่มข้ึนในทุกระดบัชั้น เป็นผลจากการปรับเพิ่มอตัราการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ กลุ่มคา้ง
ช าระ 2-3 เดือนจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 กลุ่มคา้งช าระ 4-6 เดือนจากร้อยละ 40เป็นร้อยละ 60 กลุ่มคา้งช าระ 10-12 
เดือนจากร้อยละ80 เป็นร้อยละ 90 ทั้งน้ีผูบ้ริหารตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มข้ึนเพื่อเตรียมตวัส าหรับมาตรฐานการ
บญัชี TFRS9 ท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคต  

ณ ส้ินปี 2560 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 199.74ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 185.06ลา้นบาทหรือเพิ่มข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 7.93 ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ข้ึนในกลุ่มคา้งช าระ 10-12 เดือน ซ่ึงตั้งส ารองร้อยละ 80 มีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
เท่ากบั 41.87 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาก 25.97 ลา้นบาทจาก ณ ส้ินปี 2559 แต่อยา่งไรกต็าม บริษทัมีอตัราร้อยละของค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญต่อลูกหน้ีลดลงจากร้อยละ 4.71 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 4.62 ในปี 2560 เกิดจากการขยายพอร์ตสินเช่ือใน
ประเทศไทย โดยมุ่งเนน้การคดักรองคุณภาพลูกหน้ี  

 
หนีสิ้น 
งบการเงินรวม 

ณ ส้ินปี2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน  8,835.92 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,656.38 ลา้น
บาทเป็นจ านวน 179.61 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.07 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุน้กู ้และหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
 
ณ ส้ินปี2560 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 8,656.38 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,764.76 ลา้น
บาทเป็นจ านวน 108.39 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ1.24 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้น
เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และ 70 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่ีออกระหวา่งไตรมาสท่ี 3/2559 และไตรมาสท่ี 1/2560 ตามล าดบั 
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในภูมิภาคและต่างประเทศ 
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ส้ินปี2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 8,478.01 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,349.92 ลา้น
บาทเป็นจ านวน 128.10 ลา้นบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.53 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุน้กู ้และหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
ณ ส้ินปี2560 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 8,349.92 ลา้นบาทลดลงจากส้ินปี 2559 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,401.23 ลา้น
บาทเป็นจ านวน 51.32 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.61 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ 130 ลา้นเหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐ และ 70 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่ีออกระหวา่งไตรมาสท่ี 3/2559 และไตรมาสท่ี 1/2560 ตามล าดบั เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจเช่าซ้ือของบริษทัและกลุ่มบริษทัฯ ไปยงัตลาดในประเทศก าลงัพฒันา 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวม 

ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,654.10 ลา้นบาทประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ และก าไรสะสม 224.17 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 279.30 ลา้นบาท จากปี 2560 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
ใหญ่เพิ่มข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 232.14 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.61  
 
ณ ส้ินปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,600.18 ลา้นบาทประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ส่วนเกิน
มูลคา่หุน้ และขาดทุนสะสม 52.14 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ซ่ึงเป็นก าไรสะสม 1,959.90 ลา้นบาท โดยรวมส่วนของผู ้
ถือหุน้ของบริษทัใหญ่ลดลงจากปี 2559 เป็นจ านวน 2,571.64 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31.47 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก
ขาดทุนสะสมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงในปี 2560 เป็นขาดทุนสะสมจากการตั้งประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้
พิพาท ค่าเผือ่หน้ีสยัจะสูญในลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ และค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม อยา่งไรก็
ตามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด ในกรณีท่ีไดรั้บเงินจากลูกหน้ีในอนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารอง 
และรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,566.83 ลา้นบาทประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ และก าไรสะสม 762.77 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5,192.67ลา้นบาทและขาดทุนสะสม 480.86 ลา้นบาท ซ่ึง
เพิ่มข้ึน จากก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 234.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.27 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุน้ของ
บริษทัใหญ่เพิ่มข้ึนจากปี 2560 เป็นจ านวน 234.58 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.40 จากปี 2560 
 
ณ ส้ินปี 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 5,332.25 ลา้นบาทประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้เท่ากบั 762.77 ลา้นบาท 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5,192.67ลา้นบาทและขาดทุนสะสม 715.44 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจากปี 2559 
เป็น 2,043.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 27.70 โดยส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนสะสมท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงในปี 2559 เป็นก าไรสะสม
จากการส ารองตามจ านวนส ารองคา่เผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมและจ านวนส ารองของหน้ีสงสยัจะสูญของ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับในงบการเงินรวมของบริษทัฯ อยา่งไรกต็ามการตั้งส ารองเป็นรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
ในกรณีท่ีไดรั้บเงินจากลูกหน้ีในอนาคต บริษทัสามารถกลบัรายการส ารอง และรับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บ 
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สภาพคล่อง  
งบการเงินรวม 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึนสุทธิ 665.10 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 3,745.00 ลา้นบาทซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆดงัน้ี  

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 917.58 ลา้นบาทโดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,603.20 ลา้นบาท ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินเพิ่มข้ึน 269.40 ลา้นบาท ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
ลดลง 11.92 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 84.45 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 54.92 ลา้นบาทโดย 29.75 ลา้นบาทเกิดจากการลดลงของเงินลงทุน
ชัว่คราว จ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55.42 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 58.98 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ 13.79 ลา้น
บาท  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 153.55 ลา้นบาทโดยเป็นช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 107.05 ลา้น
บาท ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 65.24 ลา้นบาท และช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
18.74 ลา้นบาท  
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึนสุทธิ 528.68 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 3,079.90 ลา้นบาทซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆดงัน้ี 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,715.15 ลา้นบาทโดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,760.18 ลา้นบาท ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินเพิ่มข้ึน 1,066.03 ลา้นบาท ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้ง
รับลดลง 1,929.15 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 404.19 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 316.01 ลา้นบาทโดยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18.58    ลา้นบาท ซ้ือ
เงินลงทุนระยะยาว 192.72 ลา้นบาท เงินลงทุนชัว่คราว 47.80 ลา้นบาท จ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 106.54 ลา้น
บาท ดอกเบ้ียรับ 34.01 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ 32.08 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 83.59 ลา้นบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 889.58 ลา้น
บาท จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344.50 ลา้นบาท จากการหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,959.55 ลา้นบาท ช าระคืน
เงินกูย้มืระยะยาว 1,560.01 ลา้นบาท ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 347.84 ลา้นบาทช าระคืนหุน้กู ้
500.00 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 415.09 ลา้นบาท 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มข้ึนสุทธิ 289.95 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 409.89 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆดงัน้ี 
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เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 240.84 ลา้นบาทโดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,005.28 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์พิม่ข้ึน 466.88 ลา้น
บาท สินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึน 267.03 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 76.27 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 89.11 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินรับจากการหกักลบลบหน้ีภายใน
กลุ่มบริษทั 111.89 ลา้นบาท เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23.69 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ 0.74 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 40.00 ลา้นบาทโดยเป็นเงินสดรับช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจาก
บริษทัยอ่ย 40.00 ลา้นบาท  
 
ส าหรับปี 2560 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 348.78 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้งินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีมีจ านวน 119.94 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่าง  ๆดงัน้ี 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 196.17 ลา้นบาทโดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 926.96 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์พิ่มข้ึน 576.16 ลา้น
บาท สินทรัพยร์อการขายเพิ่มข้ึน 197.12 ลา้นบาท เจา้หน้ีอ่ืน  ๆเพิ่มข้ึน 53.30 ลา้นบาทและจ่ายดอกเบ้ีย 286.03 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน23.71ลา้นบาทโดยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 1,770.52ลา้นบาท 
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 866.06 ลา้นบาทจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43.29 ลา้นบาท เงิน
ฝันผลรับ 343.77 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ 579.94 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 128.91 ลา้นบาทโดยเป็นเงินสดรับจากเงินกูร้ะยะยาว 730.00 ลา้น
บาท ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว 1,307.13 ลา้นบาทจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 120.00 ลา้นบาท จากการหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 1,959.55 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 415.09 ลา้นบาท  
 

โครงสร้างเงินทุน 
งบการเงินรวม 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 2560 และ 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 1.53 เท่า 
1.51 เท่า และ 1.07 เท่า ตามล าดบั ตั้งแต่ปี 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ลดลงจากการตั้งส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ส่วนหน้ีสินรวมนั้นเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยจากปี 
2559 ถึง ปี2561  
 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ ส้ินปี 2561 2560 และ 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 1.35 เท่า 
1.57 เท่า และ 1.14 เท่า ตามล าดบั ตั้งแต่ปี 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากส่วนของผูถื้อหุน้ท่ี
ลดลงจากการตั้งส ารองค่าเผือ่การดอ้ยค่าและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ส่วนหน้ีสินรวมนั้นเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยจากปี 
2559 ถึง ปี2561  
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ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
1. สถานการณ์เศรษฐกิจและทางการเมือง 

การขยายตวัของธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือจกัรยานยนต ์ ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอุตสาหกรรมการผลิต
รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงมกัจะมีทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมของเศรษฐกิจ ส าหรับในปี  2561  สถานการณ์ทางการเมือง
ยงัมีความสงบ และการเลือกตั้งเพิ่งจดัข้ึนในตน้ปี  2562  จึงเป็นโอกาสท่ีรัฐบาลจะสามารถด าเนินนโยบายต่าง  ๆ
เพื่อการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการอนุมติัโครงการขนาดใหญ่ซ่ึงสามารถกระตุน้
เศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศได ้  สถาณการณ์ปัจจบนัส่งเสริมการเติมโตของธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือ
จกัรยานยนต ์

 

2. ความตอ้งการใชร้ถจกัรยานยนต ์

ความตอ้งการของใชร้ถจกัรยานยนตอ์าจเกิดภาวะอ่ิมตวัไดใ้นอนาคต เม่ือพิจารณาจากแนวโนม้ของปริมาณ
รถจกัรยานยนตท่ี์จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางพื้นท่ีในต่างจงัหวดั ตลอดจนนโยบาย
รัฐบาลบางอยา่ง ซ่ึงอาจส่งเสริมใหเ้กิดการใชพ้าหนะทดแทนรถจกัรยานยนตโ์ดยทางออ้ม แต่อยา่งไรกต็ามเม่ือ
พิจารณาจากสภาพการจราจรและวถีิการด าเนินชีวติของคนไทยในปัจจุบนั เช่ือวา่จกัรยานยนตจ์ะยงัเป็นท่ีตอ้งการ
ต่อไปอีกหลายปี  
 

3. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ 

บริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การขยายการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตสิ์นเช่ือ
เช่าซ้ือยานพาหนะอ่ืนๆและการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขยายฐานลูกคา้ เพิ่มผลก าไร และ
กระจายความเส่ียง เน่ืองจากตลาดของการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือรายยอ่ยในหลายประเทศของภูมิภาค
อาเซียนยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และมีโอกาสเติบโตสูง  
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
Group Leasing (Lao) Company Limited (“GLL”) 
บริษทัฯ ไดข้ยายธุรกิจไปยงัประเทศลาว โดยก่อตั้งบริษทัGL Leasing (Lao) Co., Ltd. หรือ GLL เพื่อประกอบ
ธุรกิจใหบ้ริการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ และ รถแทรคเตอร์ คูโบตา้ในประเทศ สปป. ลาวโดยบริษทัฯ ถือหุน้
ผา่น Group Lease Holding Pte, Ltd.ปัจจุบนัไดเ้ปิดจุดใหบ้ริการสินเช่ืออยูใ่นร้านของตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ฮอนดา้ จ านวน 53 แห่ง ซ่ึงครอบคลุมทุกจงัหวดัของประเทศลาว ส่วนจุดใหบ้ริการสินเช่ือของผลิตภณัฑคู์โบตา้ 
นั้น GLL มีจุดใหบ้ริการอยูทุ่กร้านของตวัแทนจ าหน่ายคูโบตา้ในประเทศลาว รวมจ านวน 14 แห่ง ส่งผลให ้GLL 
สามารถท าไดถึ้งจุดคุม้ทุนหลงัเปิดด าเนินงานเพียง 10 เดือนเท่านั้น  
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GL Finance Plc. (“GLF”)  
บริษทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาไดข้ยายศูนยบ์ริการ (POS – Point of Sales) ทัว่ประเทศกมัพูชา โดยใหบ้ริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ 159 แห่ง และใหสิ้นเช่ือเคร่ืองจกัรกลการเกษตรคูโบตา้ 22 แห่ง ซ่ึงดว้ยสิทธิในการ
ให้บริหารสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศกมัพูชาท าให้การขยายธุรกิจเป็นไปได้
อยา่งรวดเร็ว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยในประเทศกมัพูชาสร้างผลก าไรใหก้บักลุ่มบริษทัเป็นอยา่งมากและยงัมีศกัยภาพ
ท่ีจะเติบโตไดอี้กมาก  

PT. Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) 
ในปี 2559 บริษทัไดข้ยายตลาดไปยงัประเทศอินโดนีเซียโดยเป็นการร่วมทุนระหวา่งบริษทัยอ่ย GLH กบับริษทั J 
Trust Asia Pte. Ltd. และคู่คา้ชาวอินโดเนเซีย โดย GLH สามารถรวมงบการเงินของ GLFI ได ้ 80% ซ่ึงปัจจุบนั 
GLFI ขยายจุดใหบ้ริการสินเช่ือจ านวน 29 แห่งอยูใ่นร้านของตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑคู์โบตา้ ซ่ึงครอบคลุม
พื้นท่ีทั้งหมดของประเทศอินโดเนเซีย จุดใหบ้ริการสินเช่ือจ านวน 57 แห่งอยูใ่นร้านของตวัแทนจ าหน่าย
ผลิตภณัฑฮ์อนดา้ และจุดใหบ้ริการสินเช่ือจ านวน 12 แห่งอยูใ่นร้านของตวัแทนจ าหน่ายผลิตภณัฑท์าทา 
มอเตอร์ส ไม่เพียงแต่บริการใหเ้ช่าซ้ือแต่ในปี 2560 GLFI ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจปลอ่ยสินเช่ือรายยอ่ย ปัจจุบนั GLFI 
ขยายจุดใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย จ านวน 26 แห่ง ซ่ึงไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีและประสบความส าเร็จอยา่งยิง่  

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") 
ในปี 2560 บริษทัขยายธุรกิจสู่ตลาดการเงินในพม่า บริษทัไดซ้ื้อ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (“BGMM”) 
100% ในตน้เดือนมกราคม 2560 BGMM เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าและด าเนิน
ธุรกิจปลอ่ยสินเช่ือรายยอ่ย โดยปลอ่ยสินเช่ือรายยอ่ยใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญิงในพม่าท่ีรวมสมาชิกได ้ 5 คนและสินเช่ือ
ส่วนบุคคลใหก้บัเจา้ของธุรกิจรายยอ่ยและขนาดกลาง (SMEs) 

GL-AMMK Co., Ltd. (“GL-AMMK”) 
บริษทัจดัตั้งบริษทั GL-AMMK ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดย
ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ ใหบ้ริการบริหารงาน การจดัการดา้นเทคนิค และใหบ้ริการดา้นการด าเนินงาน 
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560  
 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) 
ในปี 2559 บริษทัซ้ือหุน้สามญัของ บริษทั Commercial Credit Finance PLC (“CCF”) จ านวน 29.99% และบนัทึก
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCFเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละจดัตั้งข้ึนในประเทศศรีลงักาโดย
มีธุรกิจหลกัคือธุรกิจเช่าซ้ือสินเช่ือรายยอ่ยและสินเช่ือเช่าซ้ือ บริษทัสามารถรับรู้ก าไรจาก CCF ในสัดส่วนร้อย
ละ 29.99  
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 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 
ในปี 2559 บริษทัลงทุนเขา้ซ้ือร้อยละ 20 ของหุน้สามญัของบริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. 
Ltd. ("BiT") ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ พฒันาซอฟตแ์วร์และเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดิจิตอลคอนเทนตแ์ละโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

PT Bank JTrust Indonesia Tbk 
ในปี 2559 บริษทัลงทุนเขา้ซ้ือร้อยละ 3.12 หุน้ของ PT Bank JTurst Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  

เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ - Century Finance Company Limited (“CFCL”) 
ในปี 2559 บริษทัไดล้งทุนในเงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพท่ีออกโดยเฉพาะเจาะจงของ Century Finance Company 
Limited (“CFCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินใหกู้ย้มืน้ี
สามารถแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัของ CFCL ได ้และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ บริษทัจะมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อย
ละ 57 อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี  
 
บริษทัมีกลยทุธ์ในการขยายธุรกิจและตลาด ในขณะเดียวกนักล็ดความเส่ียงในบางส่วนลง เพื่อเป็นการ
สร้างความมัน่คงให้กบัการด าเนินงานของบริษทัโดยรวม โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างพื้นฐานธุรกิจใน
ประเทศไทย และอาเซ่ียนใหแ้ขง็แกร่งยิง่ข้ึน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนั และ
สามารถขยายตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
 

 คณะกรรมการบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูรั้บผิดชอบตอ่งบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎ
ในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีซ่ึงเป็นท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ตลอดจนการประมาณการท่ีผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบและสอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยค านึงถึง
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ และตลาดหลกัทรัพย ์ งบ
การเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 
 เพ่ือให้ขอ้มูลทางบัญชีมีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เพียงพอ และเพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการด าเนินงาน 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย
คณะกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงอยูใ่นรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 
 คณะกรรมการจึงมีความเห็นวา่งบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) สามารถ
ใหข้อ้มูลทางการเงินท่ีมีความโปร่งใส และเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายตา่งๆ  
 

 

 

           คณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 

28 กมุภาพนัธ์ 2562 
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รายงานผู้สอบบัญชี และ งบการเงิน
31	ธันวาคม	2561



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 

1. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 
ก) กำรทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำ 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ก.ล.ต. ได้กล่ำวโทษอดีตประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำท่ี
บริหำรของบริษทัฯ (”อดีตผูบ้ริหำร”) ว่ำกระท ำทุจริตเขำ้ข่ำยเป็นธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก และ
ยินยอมให้ลงบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง และไดแ้จง้เร่ืองแก่ดีเอสไอเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีต่อไป 
ทั้ งน้ี รูปแบบกำรกระท ำดังกล่ำวท ำผ่ำนกำรหมุนเวียนเงินให้กู ้ยืมผ่ำนเข้ำและออกในบัญชีของ            
กลุ่มบริษทั เพื่อช ำระเงินต้นและค่ำดอกเบ้ีย เพื่อให้ก ำไรของกลุ่มบริษทัสูงเกินจริงจำกดอกเบ้ียท่ี
ก ำหนดข้ึนเองในอตัรำท่ีสูง 

 ตำมท่ีระบุในค ำกล่ำวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรสืบสวนเพิ่มเติม
ของ ก.ล.ต.โดยอำศยัขอ้สังเกตท่ีเนน้ไว้ในรำยงำนกำรสอบบญัชีของผูส้อบบญัชีเก่ียวกบักำรให้กูย้ืม
เงินกบักลุ่มผูกู้ใ้นไซปรัสและสิงคโปร์ในจ ำนวนเงินท่ีสูงมำกท่ีมีเง่ือนไขและลกัษณะพิเศษท่ีผิดปกติ 
และ ก.ล.ต. จึงไดต้รวจสอบเส้นทำงเงินอยำ่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บควำมช่วยเหลือและประสำนงำนกบั 
ก.ล.ต. ของประเทศไซปรัสในกำรตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ในท่ีสุด ก.ล.ต. ไดข้อ้สรุปวำ่
เงินให้กู ้ยืมดงักล่ำวนั้น อดีตผูบ้ริหำรเป็นผูค้วบคุมและผูรั้บประโยชน์ท่ีแท้จริง จึงเป็นกำรกระท ำ
ธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก ยินยอมใหมี้กำรลงขอ้ควำมเทจ็ในบญัชีและท ำบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็น
จริง และได้กล่ำวโทษในคดีอำญำต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดังกล่ำวต่อดีเอสไอ เพื่อให้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนทำงกฎหมำยในควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงเร่ืองดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง
ขั้นตอนกฎหมำยและกำรพิจำรณำของดีเอสไอ เพื่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องต่ออดีตผู ้บริหำร         
ในศำลยติุธรรมต่อไป 
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รายงาน และ งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2561



 
 

 

ข) กำรบนัทึกบญัชีในอดีตของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำวำ่มีกำรทุจริตและกำรตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุน 
 ตำมท่ีปรำกฏในบญัชี จ ำนวนเงินให้กู ้ยืมแก่ผูกู้ ้ท ั้ งสองกลุ่มน้ีมีจ  ำนวนรวมทั้งส้ิน 98 ล้ำนเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงในจ ำนวนดงักล่ำว ไดถู้กกล่ำวหำโดย ก.ล.ต. ว่ำมีกำรทุจริตโดยอดีตผูบ้ริหำรเป็น
จ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงภำยหลงัจำกท่ีงบกำรเงินซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ส ำหรับปี 2559 
ของบริษัทฯได้มีกำรน ำส่งเม่ือวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2560 ซ่ึงผูส้อบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับ
เง่ือนไขพิเศษของสัญญำเงินกูใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี หลงัจำกนั้นไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้ืม
บำงส่วนเป็นจ ำนวนรวม 42 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ท ำให้มียอดคงเหลือจ ำนวน 56 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 31 ธนัวำคม 2560 

 เพื่อพยำยำมตอบสนองต่อค ำสั่งในคร้ังแรกของ ก.ล.ต. ในกำรแก้ไขและท ำให้งบกำรเงินในอดีต
ถูกตอ้ง บริษทัฯไดต้ดัสินใจตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุนทั้งหมดจ 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 ำสั่งอีกคร้ังให้
บริษทัฯแกไ้ขงบกำรเงินในอดีตใหถู้กตอ้ง เพื่อพยำยำมตอบสนองต่อค ำสั่งของก.ล.ต.อีกคร้ัง บริษทัฯ
ไดป้รับปรุงงบกำรเงินในอดีตของปี 2560 ยอ้นหลงั (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ) ใน
ส่วนของเงินให้กูย้ืมท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ และไดเ้สนอขอ้มูลในอดีตดงักล่ำวเปรียบเทียบไว ้ณ ท่ีน้ี
ด้วย ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 50 และโปรดดูรำยงำนผูส้อบบญัชีของ
ข้ำพเจ้ำข้อ 1(จ) ประกอบด้วย เม่ือวนัท่ี 8 มกรำคม 2562 ตลำดหลักทรัพย์ฯได้ประกำศว่ำ ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ ได้รับแจง้จำก ก.ล.ต. ว่ำ ก.ล.ต. ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ฉบบัแกไ้ขของ
บริษทัฯแลว้ ไม่พบวำ่งบกำรเงินดงักล่ำวจดัท ำไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 นอกจำกน้ียงัมียอดลูกหน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2560 คงคำ้งจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
จ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ำรองเผือ่ขำดทุนส ำหรับยอดดงักล่ำวดว้ย 
อยำ่งไรก็ตำมในปีปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนกลบัส ำรองเผือ่ผลขำดทุนของลูกหน้ีดงักล่ำวจ ำนวน 1.77 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 
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ค) โอกำสไดรั้บชดเชยผลขำดทุน 
 เงินท่ีแสดงเป็นเงินให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและกลุ่มสิงคโปร์ ค ้ ำประกันโดยหลกัทรัพยท่ี์เป็น

อสังหำริมทรัพยแ์ละตรำสำรทำงกำรเงิน (โดยไม่รวมหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัท่ีเป็นหุ้นของบริษทัฯเอง               
ท่ีไดถู้กถอนออกจำกหลกัประกนัไปแลว้) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีประเมินโดยฝ่ำยจดักำรวำ่มีจ ำนวนเกินกวำ่ยอด
หน้ีคงคำ้ง ดงันั้นผลขำดทุนจำกตั้งส ำรองจะสำมำรถลดลงไดห้รืออำจเกินควำมตอ้งกำรทั้งหมด ถำ้ไดมี้
กำรเรียกคืนค่ำเสียหำยจำกมูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และจำกอดีตผูบ้ริหำรดงักล่ำว ซ่ึงหลงัจำกวนัท่ี 
16 ตุลำคม 2560 จนถึงบัดน้ีข้ำพเจ้ำยงัไม่พบว่ำบริษัทฯสำมำรถเรียกเงินคืนมำได้ ดังนั้ นผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและฐำนะกำรเงินจึงข้ึนอยู่กบัควำมพยำยำมและควำมสำมำรถของบริษทัฯ  
ในกำรเรียกเงินคืนจำกหลกัประกนัและจำกอดีตผูบ้ริหำรส ำหรับกำรท ำทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำและ
บนัทึกบญัชีเป็นเทจ็ใหไ้ดก้ลบัคืนมำเป็นจ ำนวนมำกนอ้ยเพียงใด 

 ถึงแมบ้ริษทัฯ จะมีกำรตั้งส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวไวเ้ต็มจ ำนวนในบญัชีแลว้ก็ตำม  
บริษทัฯ ภำยใตก้ำรน ำของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรท่ำนใหม่ ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
ยงัคงมีหน้ำท่ีท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งติดตำมเงินให้กูย้ืมจ ำนวนท่ีเหลือคืนจำกลูกหน้ีและอดีตผูบ้ริหำรผูน้ั้น
กลับคืนมำยงักลุ่มบริษทั อีกทั้ งยงัมีหน้ำท่ีปกป้องและควบคุมบัญชีเงินฝำกธนำคำรทั้งหมดของ  
บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และประเทศอ่ืน และหลกัทรัพยท่ี์น ำมำค ้ำประกนัเงินให้กูย้ืมดงักล่ำว
เพื่อให้มัน่ใจว่ำกลุ่มบริษทัจะสำมำรถเรียกเงินคืนได้ในมูลค่ำสูงสุด เน่ืองจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำร
ของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์และหลกัทรัพยเ์หล่ำน้ีส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในประเทศไทย แต่อยู่
ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอดีตผูบ้ริหำรของบริษทัฯ
รำยนั้นท่ีถูกกล่ำวโทษ ยงัคงเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจคนหน่ึงในบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์และ
บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศอีกแห่งหน่ึง 

 ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ได้ส่งหนังสือขอยืนยนัยอด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ไปยงัผูดู้แลสินทรัพยท่ี์ใช้เป็น
หลักประกัน จนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ี ข้ำพเจ้ำยงัไม่ได้รับหนังสือยืนยนัยอดตอบกลับจำกผูดู้แล
สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัดงักล่ำว 
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ง)  ควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข 

 เน่ืองจำกอดีตผูบ้ริหำรอยูร่ะหวำ่งกำรสอบสวนโดยดีเอสไอ อนัเน่ืองมำจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต.     
เร่ืองทั้ งหมดอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีฟ้องร้องกับอดีตผูบ้ริหำรต่อศำล 
เน่ืองจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยยงัไม่เสร็จส้ินและข้อจ ำกัดของข้ำพเจ้ำในฐำนะผูส้อบบัญชี
ภำยนอกในกำรพิจำรณำสถำนะท่ีแทจ้ริงของกำรให้กูย้ืม 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
ตวัเลขเงินให้กู ้ยืมจำกข้อมูลท่ีบริษัทฯได้รับทรำบจำกกำรกล่ำวหำของก.ล.ต. กำรแก้ไขได้มีบน        
งบกำรเงินปี 2560 (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ) แต่ไม่มีกำรแก้ไขบนงบกำรเงิน        
ปี 2558 เน่ืองจำกบริษทัฯพิจำรณำวำ่ผลกระทบของปี 2558 ไม่มีสำระส ำคญั 

จ) กำรจดัประเภทบญัชีใหม่เป็น “เงินให้กู ้ยืมภำยใตข้้อพิพำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) แทนท่ีจะเป็น             
“เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” และกำรโอนกลบัรำยกำรท่ีเคยแสดงวำ่เป็นดอกเบ้ียรับ 

 โดยอำศยัขอ้มูลหลกัท่ี ก.ล.ต.ไดก้ล่ำวโทษในเร่ืองกำรทุจริตและกำรบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัควำมเป็น
จริงท่ีกระท ำโดยอดีตผูบ้ริหำร และหำกกระบวนกำรยุติธรรมไดข้อ้สรุปในท่ีสุดในลกัษณะเดียวกนั
ตำมท่ีไดก้ล่ำวโทษไว ้งบกำรเงินในอดีตท่ีส้ินสุดในแต่ละปีจ ำตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดว้ยขอ้มูลท่ีกลุ่ม
บริษทัเคยแสดงวำ่เป็นเงินให้กูแ้ก่กลุ่มผูกู้ใ้นเกำะไซปรัสกบัผูกู้ใ้นสิงคโปร์ และโอนกลบัรำยกำรท่ี              
เคยแสดงเป็นดอกเบ้ียรับ 
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1) ส่วนของเงินให้กูย้ืมท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวโทษจ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐเมริกำ – ไดป้รับปรุง   
งบกำรเงินในอดีตแลว้ 

- บริษทัฯได้ปรับปรุงงบกำรเงินส 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 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัฯ   
ถือว่ำไม่ เป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินปี  2558 บริษัทฯจึงไม่มีกำรแก้ไข         
งบกำรเงินปี  2558 แต่ได้น ำผลกระทบดังกล่ำวมำรวมกับผลกระทบของ         
ปี 2559 และแกไ้ขในงบกำรเงินปี 2559 
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- นอกจำกนั้นบริษทัฯไดแ้กไ้ขโดยจดัประเภทใหม่จำก “เงินให้กูย้ืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัส
และสิงคโปร์” เป็น “เงินให้กูย้ืมภำยใตข้อ้พิพำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้ง
ส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับเงินให้กูย้ืมดงักล่ำวไวเ้ต็มจ 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: ผลสะสมของเงินรับจำกดอกเบ้ียท่ีถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื 

 
(349) 

 
(122) 

 
- 

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

งบกำรเงินดงักล่ำวได้ถูกแก้ไขเฉพำะในประเด็นท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ กล่ำวคือ ไดมี้กำรจดั
ประเภทเงินให้กูย้ืมท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษใหม่ และโอนกลบัรำยไดด้อกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มี
กำรแกไ้ขประเด็นอ่ืนและไม่มีกำรขยำยกำรเปิดเผยเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินหรือ
เพิ่มกำรปรับปรุงจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 

2) ส่วนของเงินให้กูย้ืมแก่กลุ่มลูกหน้ีดงักล่ำวซ่ึงไม่ไดถู้ก ก.ล.ต. กล่ำวโทษจ ำนวน 44 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ - ไม่ไดแ้กไ้ขงบกำรเงินในอดีตยอ้นหลงั 

 บริษทัฯยงัคงบนัทึกส่วนของเงินให้กู ้ยืมน้ีรวมอยู่ในเงินให้กู ้ยืมปกติในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และยงัคงรับรู้ดอกเบ้ียเป็นรำยไดต้ำมปกติในงบกำรเงินในอดีตและไม่มีกำรแกไ้ขงบกำรเงินใน
อดีตยอ้นหลงั เน่ืองจำกบริษทัฯไม่มีขอ้มูลยืนยนัว่ำเงินให้กู ้ยืมส่วนน้ีเป็นเงินให้กู ้ยืมลกัษณะ
เดียวกันกับส่วนท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯตั้งส ำรองเผื่อขำดทุน
ส ำหรับยอดดงักล่ำวไวเ้ต็มจ ำนวนแลว้ในปี 2560 อน่ึง บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบนเงิน
ใหกู้ย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีปี 2560 
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 ถ้ำในอนำคตมีข้อมูลยืนยนัได้ว่ำเงินให้กู ้ยืมส่วนน้ีมีลักษณะเช่นเดียวกันกับท่ีถูก  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)  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 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”)     
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม          
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน       
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ    
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้ได้ปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ได้กล่ำวไวใ้น
วรรคควำมรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำม
เป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในข้อก ำหนดนั้นด้วย ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจำ้ได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอำจจะเกิดข้ึนจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นข้อจ ำกดัโดยสถำนกำรณ์ท่ีรอกำรสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
รวมทั้งขั้นตอนทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวเน่ือง และข้ึนอยูก่บัผลของกำรเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวโทษ
โดย ก.ล.ต. จึงท ำให้ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของลูกหน้ี ดอกเบ้ียรับ และส ำรองเผื่อขำดทุน 
และไม่สำมำรถสรุปว่ำควรมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  และเฉพำะของบริษทั กรุ๊ปลีส 
จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปี 2560 ปรับปรุงใหม่ (ท่ีแสดงไว  ้ณ  ท่ี น้ีเพื่อกำร
เปรียบเทียบ) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส ำนักงำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดแ้สดงควำมเห็นแบบมี
เง่ือนไขในท ำนองเดียวกนักบัควำมเห็นของขำ้พเจำ้  
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3. ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและขอ้สังเกตส ำหรับเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ (รวมถึงเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท) 1,560 ลำ้นบำท (ก่อนส ำรองเผือ่ผลขำดทุน) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 21 ของสินทรัพย์สุทธิรวม   (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 - ตำมท่ี
ปรับปรุงใหม่ : 1,569 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 22 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม) 

 ขำ้พเจำ้ขอให้ขอ้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 13 เก่ียวกบัเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคำ้งรับว่ำ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือให้สินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์แต่บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรนอกธุรกิจหลกัโดยได้
ให้เงินกูย้ืมแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัสูงมำก - โดยแสดงอยูใ่นรูปแบบของลูกหน้ีกลุ่ม
เกำะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้ใ้นขณะนั้นเป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัฯดว้ยและไดน้ ำหลกัทรัพย์
ส่วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้ืม นอกจำกหุ้นของบริษทัฯแลว้ก็ไดมี้กำร
วำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสังหำริมทรัพยใ์นเกำะไซปรัสและประเทศบรำซิล พนัธบตัร
รัฐบำลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่ำงประเทศ 

 แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
ก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญำ แต่มีลูกหน้ีบำงรำยท่ีเม่ือถึงก ำหนดจ่ำยช ำระเงิน
ตน้คืน บริษทัฯไดมี้กำรขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีให้ลูกหน้ีเหล่ำนั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงินให้กูย้มืท่ี
มีกำรแก้ไขสัญญำขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีในปี 2559 มีจ ำนวนประมำณ 2,129 ล้ำนบำท (59 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด  

 ในระหวำ่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มเกำะไซปรัสมีกำรช ำระคืนเงินให้กูย้ืมก่อนก ำหนด คิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
845 ล้ำนบำท (25.3 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ) และได้ถอนหลักทรัพยค์  ้ ำประกันในส่วนท่ีเป็นหุ้นของ
บริษทัฯทั้งหมดแต่ยงัคงหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัส่วนอ่ืนไวต้ำมสัญญำ ส่วนผูกู้ ้กลุ่มประเทศสิงคโปร์มีกำร
ช ำระคืนเงินให้กูย้ืมตำมก ำหนดคิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 557 ลำ้นบำท (16.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 
และได้มีกำรถอนหลกัทรัพยค์  ้ ำประกนัอนัได้แก่หุ้นของบริษทัฯทั้งหมด และมีกำรน ำหลักทรัพย์มำค ้ ำ
ประกนัเพิ่มเติม อนัไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (บริษทัฯไดแ้จง้วำ่กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั
เป็นอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้กำรจดทะเบียนกบัหน่วยงำนประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 และ 2560 ผูกู้ท้ ั้ง 2 กลุ่มไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

 
 
 

124

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561ร�ยง�นผู้สอบบัญชี



 

ณ วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 บริษัทฯได้รับหนังสือแจ้งจำก ก.ล.ต. ให้บริษัทฯด ำเนินกำรแก้ไขงบกำรเงิน     
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ เน่ืองจำกกำร
กล่ำวโทษของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ซ่ึงกล่ำวโทษอดีตกรรมกำรบริหำรบริษทัฯ 

 บริษทัฯไดแ้กไ้ขโดยจดัประเภทรำยกำรใหม่จำก “เงินให้กูย้ืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” จ ำนวน
เงิน 54 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็น “เงินให้กู ้ยืมภำยใตข้อ้พิพำท” ในส่วนของเงินให้กู ้ยืมท่ีถูก ก.ล.ต. 
กล่ำวโทษจ ำนวน  54 ล้ำนเหรียญสหรัฐเมริกำ บริษัทฯได้ปรับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี                      
31 ธันวำคม 2560 ยอ้นหลงัท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรำยได้ แต่ถือเงิน    
รับจำกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินให้กูย้ืม ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับเงินให้กูย้ืม
ดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงินปี 2560 อน่ึง บริษทัฯไดห้ยุดรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบนเงินกูย้มืดงักล่ำว
แลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีของปี 2560 

 นอกจำกกำรตั้งประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นควำมตั้งใจของผูบ้ริหำรของบริษทัฯท่ีจะให้ควำม
ร่วมมือและด ำเนินกำรตำมค ำสั่งจำกหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลแลว้  ผูบ้ริหำรของบริษทัฯยงัตอ้งกำร
เนน้ย  ้ำถึงควำมเช่ือมัน่ของผูบ้ริหำรของบริษทัฯต่อควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำยของรำยกำรเงินให้กูย้มืและกำร
ช ำระคืนเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียตำมสัญญำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบงัคบัช ำระหน้ีจำกทรัพยสิ์นอนัเป็น
หลกัประกนัในกรณีท่ีมีกำรผดินดัใดๆอีกดว้ย 

 ในเดือนเมษำยน 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้กำรช ำระคืนส ำหรับเงินให้กูย้ืมท่ีเหลืออยู่
และดอกเบ้ียคงคำ้งท่ีถึงก ำหนดช ำระถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และผูกู้ก้ลุ่ม
ไซปรัส ในไตรมำสท่ี 3 ของปี 2561 บริษทัย่อยด ำเนินกำรบงัคบัหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัในประเทศบรำซิล 
โดยหลักทรัพย์ดังกล่ำวค ้ ำประกันหน้ีเงินกู้จ  ำนวน 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ และดอกเบ้ียสะสม    
ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินคดี บริษัทฯ จะติดตำมกระบวนกำรช ำระคืนเงินให้กู ้ยืมอย่ำงใกล้ชิด     
และจะปฏิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้ตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละสัญญำจนกว่ำจะได้รับช ำระคืนเงินให้กู ้ยืม      
ท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคำ้งท่ีถึงก ำหนดช ำระทั้งหมด 

 (โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯ ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน      
ขอ้ 13 และขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ในวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข) 
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3.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักำ - ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ  ำนวน 1,977 ล้ำนบำท (มูลค่ำเงิน
ลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสียจ ำนวน 2,559 ล้ำนบำท หักส ำรองผลขำดทุน 582 ล้ำนบำท) (ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 
2560: จ  ำนวน 2,023 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 2,605 ลำ้นบำท หกัส ำรองผลขำดทุน 
582 ลำ้นบำท)) 

 ขำ้พเจำ้ขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้  19 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศ      
ศรีลงักำ บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุ้นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงใน
จ ำนวนร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมด ในรำคำซ้ือ 2,462 ลำ้นบำท โดยไดรั้บอนุมติัจำกผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ
ในกำรประชุมวสิำมญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ดงักล่ำวบำงส่วน (จ ำนวน
ร้อยละ 22.27 ของหุ้นทั้งหมด) จำกบริษทัผูข้ำยท่ีมีกรรมกำรผูห้น่ึงเป็นกรรมกำรของบริษทัฯดว้ย รำคำหุ้น
ดงักล่ำวไดถู้กตีรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำภำยนอกของบริษทัยอ่ยวำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,900 - 2,500 ลำ้นบำท 
ในขณะท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดตี้รำคำวำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,600 - 1,700 ลำ้นบำท โดยรำคำตลำดของ
หุ้น ท่ี ซ้ือขำยในตลำดหลักท รัพย์ในประเทศศรีลังกำในช่วงระยะเวลำซ้ือปลำยปี  2559 มี มูลค่ ำ
ประมำณ 1,391 ลำ้นบำท นอกจำกน้ีกรรมกำรท่ีอำ้งถึงท่ีเป็นทั้งกรรมกำรในบริษทัผูข้ำยและเป็นกรรมกำร
ของบริษทัฯด้วยได้ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัฯแล้วในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 โดยอำ้งว่ำมี
ผลประโยชน์ขดักนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้ดงักล่ำวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวมดว้ยจ ำนวนเงิน 
1,977 ล้ำนบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 2,559 ล้ำนบำท หักส ำรองผลขำดทุน 582 ล้ำนบำท)  
[31 ธนัวำคม 2560: จ  ำนวน 2,023 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 2,605 ลำ้นบำท หัก
ส ำรองผลขำดทุน 582 ลำ้นบำท)] ถำ้อำ้งอิงจำกรำคำตลำดในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำในวนัส้ินปี
ปัจจุบนั มูลค่ำเงินลงทุนมีเพียงประมำณ 484 ล้ำนบำท (ณ วนัส้ินปี 2560: 874 ล้ำนบำท) ในช่วงปลำยปี 
2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้มีกำรประเมินรำคำเงินลงทุนดังกล่ำวแล้ว และพิจำรณำว่ำไม่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งมีส ำรองเผื่อผลกำรขำดทุนเพิ่มเติม ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน (ถึงแมจ้ะมีกำร
ตั้งส ำรองผลขำดทุนแลว้ก็ตำม) และมูลค่ำตลำดในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำมีจ ำนวนผลต่ำงท่ีเป็น
สำระส ำคญั นอกจำกน้ียงัมีควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปล่ียนในสกุลเงินรูปีศรีลงักำ ซ่ึงยงัคงเป็นเหตุให้ตอ้ง
ไดรั้บกำรประเมินในอนำคตวำ่จะตอ้งกำรส ำรองผลขำดทุนเพิ่มเติมหรือไม่ 

(โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯ ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 
19) 
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3.3) เงินลงทุนใน PT Bank JTurst Indonesia Tbk (เงินลงทุนอ่ืน) - ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 414 ล้ำน
บำท (31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 414 ลำ้นบำท) - หมำยเหตุ 20 

 คณะกรรมกำรของบริษัทฯได้มีมติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2559 ให้บริษัทย่อยซ้ือหุ้นของ PT Bank JTurst 
Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจำกนั้นในวนัท่ี 13 ธันวำคม 2559 บริษทัย่อยจึงไดท้  ำกำรซ้ือ
หุ้นของบริษทัดงักล่ำวจำก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ ำนวนหุ้น 28.15 ลำ้นลำ้นหุ้น 
(หรือ 3.12% ของทุนเรียกช ำระของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 11.70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือ
เท่ำกบัประมำณ 414 ลำ้นบำท) หุน้ส่วนท่ีเหลือประมำณ 97% ยงัคงถือโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็นโจทก์ฟ้องบริษทัฯในคดีควำมต่ำงๆ 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นขอ้ 3.5) บริษทัดังกล่ำวจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและด ำเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจ
ธนำคำรพำณิชย ์ 

 ในช่วงปลำยปี 2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดมี้กำรประเมินรำคำเงินลงทุนดงักล่ำวแลว้และพิจำรณำวำ่ไม่
มีกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนน้ี เน่ืองจำกปัจจยับวกหลำยๆอยำ่ง รวมถึงอตัรำกำรท ำก ำไรและโอกำสในกำรท ำ
ธุรกิจในอนำคต  

ณ วนัซ้ือ รำคำท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัดงักล่ำว  (Price 
per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมำณ 3.65 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อตัรำ P/BV ดงักล่ำว
เพิ่มเป็น 6.6 เท่ำ ในขณะท่ี ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนำคำรพำณิชยใ์นตลำดประเทศอินโดนีเซียคิดเป็น
ประมำณ 1.3 เท่ำ มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกวำ่มูลค่ำท่ีค  ำนวณจำก ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’ในจ ำนวนท่ี
เป็นสำระส ำคัญ  จำกข้อมูลในงบกำรเงินท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะ พบว่ำ PT Bank Jtrust มีคดีควำมท่ีถูก
ฟ้องร้องทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงผลของคดีควำมดงักล่ำวข้ึนอยูก่บักระบวนกำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยและผลของกำรพิจำรณำคดีของศำลในอนำคต มูลค่ำของเงินลงทุนน้ียงัข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถใน
กำรร่วมมือกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัดงักล่ำวและควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวใน
อนำคต และยงัมีควำมผนัผวนในอตัรำแลกเปล่ียนในสกุลเงินรูปีอินโดนีเซีย ดงันั้นเงินลงทุนน้ีจึงมีควำม ไม่
แน่นอนสูงและจ ำเป็นต้องมีกำรให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกและจ ำเป็นต้องมีกำรประเมินมูลค่ำอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกปี 
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3.4) เงินลงทุนใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (เงินลงทุนในบริษทัย่อย) - ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
จ ำนวน 718 ลำ้นบำท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ ำนวน 654 ลำ้นบำท) - หมำยเหตุ 18 

 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ี 2/2016 ได้มีมติในวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 ให้มีกำรซ้ือหุ้นของ BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ ำนวนหุ้น 1,387,680 หุ้น (หรือ 100% ของทุนเรียกช ำระของบริษัท
ดังกล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 8.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกับประมำณ  280 ล้ำนบำท) รำคำซ้ือ
ดงักล่ำวไดถู้กประเมินและก ำหนดรำคำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ย ในขณะท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้
ตีรำคำวำ่มีมูลค่ำประมำณ 173 - 179 ลำ้นบำท บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งข้ึนในประเทศพม่ำ และด ำเนินธุรกิจหลกั
คือปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ยให้แก่กลุ่มผูห้ญิงในพม่ำท่ีรวมสมำชิกได ้5 คนและสินเช่ือ
ส่วนบุคคลใหก้บัเจำ้ของธุรกิจรำยยอ่ยและขนำดกลำง (SMEs) 

 ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ 
ณ วนัซ้ือกิจกำร เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์
แลว้ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 718 ลำ้นบำท และ 654 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั กำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มข้ึน
จำกรำคำซ้ือจ ำนวน 432 ลำ้นบำท ทั้งน้ี มูลค่ำของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยู่กบัควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัดงักล่ำวในอนำคต 

3.5) แหล่งเงินทุนใหญ่จำกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพและคดีควำม 

 ข้ำพเจ้ำขอให้ข้อสังเกตต่อคดีควำมต่ำงๆ ตำมท่ีกล่ำวไวด้้ำนล่ำง ซ่ึงผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภำพรำยหลักได้
ด ำเนินกำรฟ้องร้องต่อกลุ่มบริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ก) กำรฟ้องร้องในประเทศไทย (หมำยเหตุ 48.1) 

 ในเดือนมกรำคม 2561 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพรำยหลกัของบริษทัฯไดฟ้้องบริษทัฯ ในคดีแพ่งต่อศำลแพ่ง
เพื่อเรียกร้องให้บริษัทฯ  จ่ำยคืนหุ้นกู้แปลงสภำพ (ประมำณ  6,000 ล้ำนบำท) และค่ำเสียหำยจำก 
บริษทัฯ (ประมำณ 2,000 ลำ้นบำท) และยืน่ค  ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัฯต่อศำลลม้ละลำยกลำง และ
แจ้งควำมร้องทุกข์ด ำเนินคดีต่อบริษัทฯ โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมของกำรฟ้องร้องในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 48.1 
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ข) กำรฟ้องร้องในประเทศสิงคโปร์ (หมำยเหตุ 48.2) 

 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพรำยหลกัของบริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้องคดีในประเทศสิงคโปร์ต่อบริษทัย่อยในประเทศ
สิงคโปร์กล่ำวหำวำ่บริษทัยอ่ยก่อควำมเสียหำยและหลอกลวงให้ผูถื้อหุ้นกูเ้ขำ้มำลงทุนในบริษทัฯ โดย
กำรแสดงสถำนะทำงกำรเงินของบริษทัฯท่ีไม่ถูกตอ้งตำมจริง จึงส่งผลใหผู้ถื้อหุ้นกูข้ำดทุนจำกกำรลงทุน 
โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมของกำรฟ้องร้องในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 48.2 

ค) กำรฟ้องร้องในประเทศอินโดนีเซีย (หมำยเหตุ 48.3) 

 ผูร่้วมลงทุนภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ย ไดย้ืน่ฟ้องคดีในประเทศอินโดนีเซีย
ต่อบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ให้ช ำระคืนเงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินรวมถึงชดใช้ค่ำเสียหำยอนั
เน่ืองมำจำกกำรกระท ำผิดขอ้สัญญำของคู่สัญญำ (ประมำณ 233 ล้ำนบำท) โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติม
ของกำรฟ้องร้องในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 48.3 

 บริษทัฯเช่ือมัน่และยืนยนัวำ่บริษทัฯไม่ไดท้  ำผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญำหุ้นกูแ้ปลงสภำพ สัญญำ
สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน และไม่ไดท้  ำผดิกฎหมำยใด ๆ ตำมท่ีถูกกล่ำวหำแต่อยำ่งใด 

 นอกจำกนั้น บริษทัฯ มีดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวท่ีครบก ำหนดจ่ำยจนถึงส้ินปี 2561 จ  ำนวนประมำณ 
292 ลำ้นบำท (9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) ทั้งน้ี บริษทัฯไดต้ดัสินใจระงบักำรจ่ำยดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
ดงักล่ำว โดยบริษทัฯ เช่ือว่ำตรำบเท่ำท่ีคดีควำมยงัไม่เป็นท่ียุติ กำรท่ีบริษทัฯไม่ช ำระดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลง
สภำพนั้น ไม่ถือวำ่บริษทัฯ ผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

4. ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขำ้พเจำ้ขอให้ขอ้สังเกตต่อคดีควำมต่ำงๆตำมท่ีกล่ำวใน 3.5 ซ่ึงผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภำพรำยหลกัไดด้ ำเนินกำร
ฟ้องร้องต่อบริษทัฯและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอำจกระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัในอนำคต 
รวมทั้งฐำนะกำรเงิน กำรจดัประเภทหน้ีสิน ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะของกระแสเงินสด ในขณะน้ี       
มีข้อสมมติฐำนว่ำคดีดังกล่ำวจะไม่กระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัท  อย่ำงไรก็ตำมยงัมี             
ควำมไม่แน่นอนในผลของคดีซ่ึงข้ึนอยู่กบักำรตดัสินของศำลยุติธรรมในท่ีสุด ทั้งน้ี ข้ำพเจำ้มิได้แสดง
ควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

5. เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพของขำ้พเจำ้
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน ในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซ่ึงได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกับเร่ืองเหล่ำน้ีด้วย                    
กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ ซ่ึงได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

นอกจำกเร่ืองท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข และวรรคควำมไม่แน่นอนท่ี
มีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบพร้อมวิธีกำรตรวจสอบ
ส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 
กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกนั
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 และ 10 โดยกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและ
สินเช่ือ แก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีรับรู้ในปี 2561 จ  ำนวน 2,216 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำร้อยละ 
78 ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่
ผู ้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ ำประกันดังกล่ำวเกิดจำกกำรเข้ำท ำสัญญำกับลูกค้ำเป็นจ ำนวนมำกรำย 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้รำยย่อย และกำรบนัทึกรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั อำศยักำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีและสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น จึงท ำให้
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั
ดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำท่ีไม่ถูกตอ้งหรือรับรู้ในระยะเวลำท่ีไม่เหมำะสม 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรรับรู้
รำยไดด้อกเบ้ีย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งมำทดสอบกำรรับรู้รำยไดต้ำม
ระบบท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ขำ้พเจำ้ได้สุ่มตวัอย่ำงสัญญำเช่ำซ้ือและสัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั เพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ สัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั และกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญำ และสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริษัท นอกจำกน้ี ข้ำพเจ้ำได้วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียและสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนั 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 9 และ 10 กำรประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของเงิน
ให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกนั ตอ้งอำศยั
สมมติฐำนหลำยประกำร  ดงันั้น ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำสมมติฐำนดงักล่ำวส ำหรับ
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย 
รวมถึงพิจำรณำควำมเหมำะสมของช่วงเวลำท่ีควรรับรู้  

นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่ำวมีนัยส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  
กลุ่มบริษัทมีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์       
ค ้ ำประกันเป็นจ ำนวนท่ีมีนัยส ำคัญ (คิดเป็นร้อยละ 45 ของยอดสินทรัพย์รวม) ดังนั้ นอำจท ำให้เกิด      
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไม่เพียงพอ ซ่ึงท ำให้กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะแสดงมูลค่ำ   
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกนัท่ีสูง
เกินไป 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรอนุมติั กำรบนัทึกรำยกำร กำรติดตำม
หน้ีของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 
และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และไดป้ระเมินควำมเหมำะสม
ของข้อมูลหลัก สมมติฐำนและวิธีกำรท่ีกลุ่มบริษทัใช้ในกำรค ำนวณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัโดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรค ำนวณส ำรองของกลุ่มบริษทัและประเมินควำมเหมำะสมของกำรค ำนวณค่ำ
ควำมน่ำจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัช ำระหน้ี และร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดินดั
ช ำระหน้ีต่อยอดหน้ี  

• สอบทำนควำมน่ำเช่ือของขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหลกั  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบสมมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทัใช้กบัขอ้มูลในอดีตและแหล่งขอ้มูลภำยนอก และพิจำรณำ
ควำมสม ่ำเสมอในกำรประยกุตใ์ชส้มมติฐำนดงักล่ำว 

• สอบทำนควำมถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบกำรเงิน 
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มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศศรีลงักา 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนใน
บริษัทร่วมมีจ ำนวนสูงกว่ำรำคำตลำดของเงินลงทุนท่ีอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตลำดของเงินลงทุนในตลำด
หลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำ ผลต่ำงเม่ือเทียบระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่ำตลำดใน
ตลำดหลกัทรัพยอ์ำจถือวำ่เป็นขอ้บ่งช้ีขอ้หน่ึงของกำรดอ้ยค่ำ ดงันั้นผูบ้ริหำรจึงใชห้ลกัควำมระมดัระวงัและ
พิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผื่อขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วมไวเ้ป็นจ ำนวน 582 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ีสำม
ของปี 2560  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หลงัส ำรองเผื่อขำดทุน) มีจ ำนวน 
1,977 ลำ้นบำท ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยถือ
พื้นฐำนจำกกำรประเมินมูลค่ำจำกวิธีก ำไรคงเหลือ (residual income approach) และพบว่ำมูลค่ำน้ีสูงกว่ำ
มูลค่ำตำมบญัชี 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบักำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงใน
กำรประมำณกำรก ำไรคงเหลือในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บ รวมถึงกำรก ำหนดตน้ทุนของส่วนของ    
ผูถื้อหุ้น อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำให้เกิด           
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

วิธีกำรตรวจสอบมูลค่ำเงินลงทุนในบริษัทร่วมของข้ำพเจ้ำรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมวิธี          
กำรประเมิน มูลค่ ำจำกวิ ธีก ำไรคงเห ลือ  (residual income approach) ท่ี จัดท ำโดยก ลุ่มบริษัท  และ              
ควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณดงักล่ำวกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมำจำกแหล่งภำยนอกรวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยในส ำนกังำนฯเพื่อในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีเป็นตวัก ำหนดตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และ
ควำมผนัผวนของอัตรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสมโดยอ้ำงอิงจำกเศรษฐกิจและสถิติของอุตสำหกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ทดสอบหลกักำรและควำมถูกตอ้งของวิธีกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์
ของวิธีก ำไรคงเหลือและวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีส ำคญั รวมถึงท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำร
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนซ่ึงจดัท ำโดยกลุ่มบริษทัและพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำท่ีคำด
วำ่จะไดรั้บคืนกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและแหล่งขอ้มูลภำยนอก ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รำยกำรมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศพม่า 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.1 ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัย่อยของบริษทัฯ ไดล้งทุน
ในบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM")  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
พม่ำ ธุรกิจของกิจกำรคือให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อย ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร กลุ่มบริษัทได้รับรู้และวดัมูลค่ำ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยม ท่ีเกิดข้ึนจำกกำร
รวมธุรกิจ จำกกำรวดัมูลค่ำตำมวิธีซ้ือ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็น
รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินโดยรวมและฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมิน
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยม  

ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสัญญำซ้ือขำยธุรกิจ และสอบถำมกบัฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะ
และวตัถุประสงค์ในกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือดงักล่ำวเพื่อประเมินว่ำรำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำ
นิยำมของกำรรวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวม
ธุรกิจหรือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำร
จ่ำยเงินเพื่อประเมินวำ่มูลค่ำดงักล่ำวสะทอ้นมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจ ประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ ท่ีระบุใน
เอกสำรกำรวดัมูลค่ำตำมวธีิซ้ือซ่ึงจดัท ำโดยผูเ้ช่ียวชำญของฝ่ำยบริหำร รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
และควำมเท่ียงธรรมของผูเ้ช่ียวชำญ และพิจำรณำเหตุผลสนับสนุนค่ำควำมนิยม ท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไว ้ 
ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัรำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
วิธีกำรตรวจสอบมูลค่ำควำมนิยมของข้ำพเจำ้ ข้ำพเจำ้ได้ประเมินควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใช้โดยกำรท ำ
ควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำรวำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หรือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรก ำไรคงเหลือ     ท่ี
คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกสินทรัพย์ท่ีจัดท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทโดยกำรเปรียบเทียบ
สมมติฐำนดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลของกลุ่มบริษทั สอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรก ำไรคงเหลือ   
ในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง และพิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใช ้
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน 
และพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืน นอกจำกน้ี 
ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
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ค่าความนิยม  
ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 23 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั ท่ี
ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและกำรประมำณกำร   มูล
ค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงท ำให้เกิดควำมเส่ียงในกำรแสดงมูลค่ำค่ำควำมนิยมท่ีไม่
เหมำะสม  

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด และมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ได้รับคืนท่ีค ำนวณโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัโดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำย
บริหำรว่ำสอดคล้องตำมลักษณะกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ข้ำพเจ้ำได้ท ำกำร
ทดสอบสมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัใชใ้นวิธีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพยด์ว้ยวธีิสัมพทัธ์ 
(relative valuation approach) โดยกำรค ำนวณใช้อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรและอตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำม
บญัชีของบริษทัเปรียบเทียบท่ีอยู่ในตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรประเมินหำมูลค่ำยุติธรรมของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด ทั้งน้ี ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัไดร้วบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบจำกสินทรัพยใ์น
ตลำด ท่ีมีลกัษณะควำมคลำ้ยคลึงกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดในดำ้นต่ำงๆมำกท่ีสุด และท ำกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบ ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้
ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอ่ืน  
ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืนตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และ 20 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยและเงินลงทุนอ่ืนถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำร
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ซ่ึงท ำ
ใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำร
ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญั 
ท่ีฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน ท่ี
จดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั โดยกำรเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและ
ภำยนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรก ำไรคงเหลือในอดีตกบัผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรก ำไรคงเหลือ 
ท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตดงักล่ำว และพิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่ม
บริษัทเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนถัวเฉล่ียของบริษัทท่ีไปลงทุนและของอุตสำหกรรม ตลอดจน
ทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของเงินลงทุนดังกล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และ
พิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิด
ลดและอตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 

6. เร่ืองอ่ืน 
งบกำรเงินรวมของ บริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด  (มหำชน) และบริษัทย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ    
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ปรับปรุงใหม่ (ท่ีแสดงไว ้ณ ท่ีน้ีเพื่อ
กำรเปรียบเทียบ) ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนในส ำนกังำนเดียวกนักบัขำ้พเจำ้ ซ่ึงแสดงควำมเห็นไวอ้ยำ่ง
มีเง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 จำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
อย่ำงมีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกัดโดยสถำนกำรณ์ท่ีรอกำรสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
รวมทั้งขั้นตอนทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวเน่ือง และข้ึนอยูก่บัผลของกำรเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวโทษ
โดย ก.ล.ต. จึงท ำให้ผูส้อบบญัชีท่ำนนั้นไม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของลูกหน้ี ดอกเบ้ียรับ และส ำรอง
เผือ่ขำดทุน และไม่สำมำรถสรุปวำ่ควรมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ 

7. ข้อมูลอ่ืน  
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยู่ในรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดว่ำจะถูกจดัเตรียมให้กบั
ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะกำรให้
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
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ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ 
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปได้วำ่มีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ทรำบเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

8. ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำว่ำจ  ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใช้เกณฑ์กำร
บัญชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้ งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุด
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหน้ำท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั  

9. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด และเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ ควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย     
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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•  ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึง
เป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำร
สมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

•  ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

•  ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

•  สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑ์กำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
ใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือ
หำกเห็นว่ำกำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ 
อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้งหยุดกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองได ้

•  ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

•  รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบ
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้ำพเจ้ำเป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อกำรเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ 
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ข้ำพเจ้ำได้ส่ือสำรกับผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ได้ให้ค  ำรับรองแก่ผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลว่ำข้ำพเจำ้ได้ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หน้ำท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีผูมี้   
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กุมภำพนัธ์ 2562  
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 งบกระแสเงินสด
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	 1.	ข้อมูลทั่วไป
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 3,745,003,105          3,079,901,420     409,892,869        119,941,164        
เงินลงทุนชัว่คราว 18,048,579               47,800,000          -                           -                           
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 3,324,919,355          3,194,770,438     2,123,034,640     2,024,726,522     
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 230,732,922             269,593,365        -                           -                           
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 554,319,244             378,428,659        -                           -                           
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 5,354,969                 14,078,316          -                           -                           
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                               -                           -                           -                           
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 42,122,819               549,276               -                           -                           
สินคา้คงเหลือ 281,159                    43,000                 -                           -                           
สินทรัพยร์อการขาย 14 61,283,706               87,951,954          8,667,252            12,309,013          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2.2, 7 -                               -                           209,983,406        165,550,082        
ลูกหน้ีอ่ืน 7, 15 89,327,132               82,414,092          42,181,365          22,392,144          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7, 16 141,575,980             247,705,667        37,143,248          92,425,379          
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 8,212,968,970          7,403,236,187     2,830,902,780     2,437,344,304     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 17 5,849,909                 11,646,907          339,909               336,907               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18 -                               -                           3,590,302,150     3,590,302,150     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 1,976,903,336          2,022,554,791     -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7, 20 670,995,560             670,995,560        -                           -                           
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9 2,886,839,679          3,358,398,496     2,096,961,562     2,094,609,840     
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั
   ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 10 64,553,909               76,824,446          -                           -                           
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 11 6,718,277                 39,527,013          -                           -                           
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 12 19,310,583               42,513,147          -                           -                           
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 13 -                               -                           -                           -                           
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 13 -                               40,840,376          -                           -                           
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 2.2, 7 -                               -                           5,307,791,992     5,345,592,864     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 118,879,974             135,519,554        60,848,947          71,486,640          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22 116,809,780             116,001,063        79,030,826          74,483,446          
คา่ความนิยม 23 336,772,198             338,657,911        -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 122,464,451             53,062,864          44,193,476          32,891,501          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 24 75,065,245               72,212,552          34,474,862          35,127,485          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,401,162,901          6,978,754,680     11,213,943,724    11,244,830,833    
รวมสินทรัพย์ 14,614,131,871        14,381,990,867    14,044,846,504    13,682,175,137    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

1141

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 -                               65,239,485          -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้ 10,207,986               4,922,610            1,498,245            1,489,300            
เงินรับฝากจากลูกคา้ 26 40,623,903               22,906,067          -                           -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 27 19,602,987               -                           -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 29 22,386,465               102,764,240        -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 7 -                               -                           -                           40,000,000          
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 30 1,486,810,657          -                           1,486,810,657     -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 84,401,285               75,637,211          27,567,630          14,923,399          
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 9,448,146                 9,163,017            8,274,326            4,794,369            
เจา้หน้ีอ่ืน 7, 28 539,399,894             266,317,108        440,336,665        255,439,121        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                               605,430               -                           -                           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7 129,371,502             129,109,146        63,127,329          76,393,164          
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,342,252,825          676,664,314        2,027,614,852     393,039,353        
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 31 5,794,580,573          5,833,885,172     5,794,580,573     5,833,885,172     
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 29 -                               19,490,689          -                           -                           
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 30 -                               1,469,590,222     -                           1,469,590,222     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 7, 31 635,359,840             639,570,791        635,359,840        639,570,791        
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32 18,393,647               11,768,045          18,393,647          11,768,045          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 43,215,973               3,226,355            -                           -                           
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,179,973                 2,179,973            2,063,646            2,063,646            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,493,730,006          7,979,711,247     6,450,397,706     7,956,877,876     
รวมหนีสิ้น 8,835,982,831          8,656,375,561     8,478,012,558     8,349,917,229     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2142

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,845,090,080 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท 922,545,040             922,545,040        922,545,040        922,545,040        
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั  1,525,538,158 หุ้น  มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท
        (2560: หุ้นสามญั 1,525,538,139 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 0.50 บาท) 762,769,079             762,769,070        762,769,079        762,769,070        
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 5,192,673,312          5,192,672,562     5,192,673,312     5,192,672,562     
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 35 92,254,504               92,254,504          92,254,504          92,254,504          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,911,306             (144,389,652)       (540,320,952)       (774,896,231)       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 31 (525,505,121)            (303,130,030)       59,458,003          59,458,003          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,654,103,080          5,600,176,454     5,566,833,946     5,332,257,908     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 124,045,960             125,438,852        -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,778,149,040          5,725,615,306     5,566,833,946     5,332,257,908     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,614,131,871        14,381,990,867    14,044,846,504    13,682,175,137    

-                               -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

3
143

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 2,055,273,544      2,070,077,020    1,330,316,312      1,226,675,955    
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 160,588,716         164,648,819       -                            -                         
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 159,210,377         51,587,722         -                            -                         
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 44,915,917           47,793,843         -                            -                         
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืม 1,870,376             201,710,870       -                            -                         
รายไดค้า่บริการเช่าซ้ือ 86,019,968           17,084,924         -                            -                         
รายไดจ้ากการขาย 8,442,449             870,037              -                            -                         
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 60,629,450           39,746,681         372,393,007         402,266,794       
   รายไดค้า่บริการท่ีปรึกษา -                            20,409,000         -                            -                         
   รายไดค้า่บริหารจดัการ -                            -                          84,000,000           84,000,000         
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 36 232,016,510         209,987,058       128,047,961         128,330,191       
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย 37 10,753,553           4,612,651           -                            -                         
   เงินปันผลรับ 7, 18.1 -                            -                          -                            343,838,800       
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                            120,571,256       13,351,569           46,055,299         
   อ่ืนๆ 38 32,995,189           29,262,170         21,837,399           23,645,577         
รวมรำยได้ 2,852,716,049      2,978,362,051    1,949,946,248      2,254,812,616    
ค่ำใช้จ่ำย
คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 39 1,278,050,123      1,144,950,964    596,508,286         583,583,223       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 560,313,880         323,036,186       366,224,384         200,576,432       
ตน้ทุนขาย 7,643,137             757,129              -                            -                         
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมภายใตข้อ้พิพาท -                            603,175,635       -                            -                         
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ -                            956,640,622       -                            -                         
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 329,157,900         245,351,104       271,823,126         216,498,683       
คา่ใชจ่้ายจาก (โอนกลบั) การประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 49 (20,373,857)          208,883,696       -                            -                         
คา่ใชจ่้ายจาก (โอนกลบั) การประมาณการคา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของ
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 49 (38,825,253)          38,825,253         -                            -                         
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                          -                            2,426,817,791    
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                            582,085,201       -                            -                         
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสญัญาสิทธิพิเศษ -                            55,937,439         -                            -                         
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,115,965,930      4,159,643,229    1,234,555,796      3,427,476,129    
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 736,750,119         (1,181,281,178)   715,390,452         (1,172,663,513)  
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 110,935,697         171,950,702       -                            -                         
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 847,685,816         (1,009,330,476)   715,390,452         (1,172,663,513)  
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (396,476,786)        (445,346,642)      (388,439,713)        (424,148,868)     
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 451,209,030         (1,454,677,118)   326,950,739         (1,596,812,381)  
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40 (161,673,266)        (152,373,345)      (88,543,745)          (81,452,965)       
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 289,535,764         (1,607,050,463)   238,406,994         (1,678,265,346)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

4

144

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการทีจ่ะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (93,189,034)          (528,028,264)      -                            -                         
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 (138,320,707)        (83,880,582)        -                            -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (231,509,741)        (611,908,846)      -                            -                         
รายการทีจ่ะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 (1,661,343)            602,305              -                            -                         
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32 (3,831,715)            -                          (3,831,715)            -                         
รายการท่ีจะไมถู่กบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (5,493,058)            602,305              (3,831,715)            -                         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (237,002,799)        (611,306,541)      (3,831,715)            -                         
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 52,532,965           (2,218,357,004)   234,575,279         (1,678,265,346)  

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 281,794,016         (1,603,210,849)   238,406,994         (1,678,265,346)  
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,741,748             (3,839,614)          

289,535,764         (1,607,050,463)   
(161,673,266)        (152,373,345)      

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 53,925,867           (2,206,728,125)   234,575,279         (1,678,265,346)  
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,392,902)            (11,628,879)        

52,532,965           (2,218,357,004)   
ก ำไรต่อหุ้น 41 -                            -                          
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน
ก าไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 0.185                    (1.051)                 0.156                    (1.100)                
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 1,525,538,158      1,525,535,438    1,525,538,158      1,525,535,438    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

ก าไร (ขาดทนุ) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า ส่วนเกินทนุจากการตี ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวมส่วนของ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวม

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย ราคาท่ีดิน และอาคาร งบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้  - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นทนุ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 (ตามทีเ่คยรายงาน) 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 (ตามทีป่รับปรุงใหม่) 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      
ขาดทนุส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                             (1,603,210,849)      -                                                    -                                    -                                    -                                -                                (1,603,210,849)             (3,839,614)           (1,607,050,463)     
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                             602,305                  787,103                                        351,969                        (605,258,653)                -                                (604,119,581)            (603,517,276)                (7,789,265)           (611,306,541)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                         -                            -                         -                             (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)     
หุน้สามญัท่ีออกระหว่างปีจากการใชสิ้ทธิ
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 9,518                  751,923                -                         -                             -                             -                                                    -                                    -                                    -                                -                                761,441                        -                           761,441                
หุน้สามญัท่ีออกระหว่างงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 4,567                  360,753                (365,320)            -                             -                             -                                                    -                                    -                                    -                                -                                -                                    -                           -                            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                         -                            -                         -                             -                             -                                                    -                                    -                                    -                                -                                -                                    44,772,675           44,772,675           
เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                            -                         -                             (415,087,849)         -                                                    -                                    -                                    -                                -                                (415,087,849)                -                           (415,087,849)        
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุ 31 -                         -                            -                         -                             -                             -                                                    -                                    -                                    49,414,851               49,414,851                49,414,851                   -                           49,414,851           
ผลกระทบจากยอดสะสมของอตัราแลกเปล่ียน -                         -                            -                         -                             5,661,359               -                                                    -                                    (5,661,359)                    -                                (5,661,359)                -                                    -                           -                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 (ตามทีป่รับปรุงใหม่) 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      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ตามทีเ่คยรายงาน) 762,769,070       5,192,672,562      -                         92,254,504            (126,109,075)         2,580,653                                     351,969                        (383,801,225)                59,458,003               (321,410,600)            5,600,176,461              125,438,852         5,725,615,313      
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 50 -                         -                            -                         -                             (18,280,577)           -                                                    -                                    18,280,570                   -                                18,280,570                (7)                                  -                           (7)                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 (ตามทีป่รับปรุงใหม่) 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      
ก าไรส าหรับปี -                         -                            -                         -                             281,794,016           -                                                    -                                    -                                    -                                -                                281,794,016                 7,741,748             289,535,764         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                            -                         -                             (5,493,058)             (554,209)                                       -                                    (221,820,882)                -                                (222,375,091)            (227,868,149)                (9,134,650)           (237,002,799)        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                            -                         -                             276,300,958           (554,209)                                       -                                    (221,820,882)                -                                (222,375,091)            53,925,867                   (1,392,902)           52,532,965           
หุน้สามญัท่ีออกระหว่างปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 9                         750                       -                         -                             -                             -                                                    -                                    -                                    -                                -                                759                               -                           759                       
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   เพ่ิมข้ึนจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                         -                            -                         -                             -                             -                                                    -                                    -                                    -                                -                                -                                    10                         10                         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 762,769,079       5,192,673,312      -                         92,254,504            131,911,306           2,026,444                                     351,969                        (587,341,537)                59,458,003               (525,505,121)            5,654,103,080              124,045,960         5,778,149,040      

-                         -                            -                             -                             -                                -                           -                            
-                         -                            -                             -                             -                                -                           -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

6
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จดัสรรแลว้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น  - ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นทุน ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 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     
ขาดทุนส าหรับปี -                         -                         -                         -                           (1,678,265,346)     -                            (1,678,265,346)    
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                           -                             -                            -                            
รวมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                           (1,678,265,346)     -                            (1,678,265,346)    
หุ้นสามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 9,518                 751,923             -                         -                           -                             -                            761,441               
หุ้นสามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 4,567                 360,753             (365,320)            -                           -                             -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 34 -                         -                         -                         -                           (415,087,849)        -                            (415,087,849)       
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 31 -                         -                         -                         -                           -                             49,414,851          49,414,851          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 762,769,070      5,192,672,562   -                         92,254,504          (774,896,231)        59,458,003          5,332,257,908     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 762,769,070      5,192,672,562   -                         92,254,504          (774,896,231)        59,458,003          5,332,257,908     
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         -                           238,406,994         -                            238,406,994        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         -                           (3,831,715)            -                            (3,831,715)           
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         -                           234,575,279         -                            234,575,279        
หุ้นสามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 9                        750                     -                         -                           -                             -                            759                       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 762,769,079      5,192,673,312   -                         92,254,504          (540,320,952)        59,458,003          5,566,833,946     

-                         -                         -                           -                             -                            -                            
-                         -                         -                           -                             -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

7
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561งบก�รเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี 451,209,030       (1,454,677,118)   326,950,739       (1,596,812,381)    
รายการปรับกระทบก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 39,531,067         41,576,160         14,462,613         17,503,408           
   ค่าตดัจ าหน่าย 15,128,324         9,153,733           7,530,713           2,720,277             
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 574,526,424       347,128,158       371,157,753       224,671,401         
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของ
      ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท -                          603,175,635       -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
      ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ -                          956,640,622       -                          -                            
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 329,157,900       245,351,104       271,823,126       216,498,683         
   โอนกลบัขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (2,022,730)          (3,901,469)          (1,149,870)          (6,743,427)           
   ค่าใชจ่้ายจาก (โอนกลบั) การประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (20,373,857)       208,883,696       -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจาก (โอนกลบั) การประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (38,825,253)       38,825,253         -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          2,426,817,791      
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          582,085,201       -                          -                            
   ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,821,117           (47,651)               (116,235)             (88,501)                 
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9,074,974           6,224,052           7,768,830           3,250,728             
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ -                          55,937,439         -                          -                            
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการหกักลบลบหน้ีภายในกลุ่มบริษทั -                          -                          (4,773,641)          -                            
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 14,071,954         (113,416,329)      (8,415,709)          (55,024,351)         
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการรับเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
     จากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          12,456,827           
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,992,189           3,591,728           3,992,189           3,591,728             
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (110,935,697)     (171,950,702)      -                          -                            
   เงินปันผลรับ -                          -                          -                          (343,768,075)       
   รายไดด้อกเบ้ีย (60,629,450)       (39,746,772)        (372,393,007)     (402,266,795)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 376,916,235       422,822,812       368,910,471       404,713,092         
   ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 31,309                3,088,054           -                          -                            
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 17,220,435         17,371,999         17,220,435         17,371,999           
   ตดัจ าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,308,807           2,063,777           2,308,807           2,063,777             
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 1,603,202,778    1,760,179,382    1,005,277,214    926,956,181         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ (173,501,972)     (583,299,592)      (466,884,224)     (576,156,011)       
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 30,110,495         (79,819,502)        -                          -                            
   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (156,692,083)     (373,279,502)      -                          -                            
   ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
      ทางการเงิน 30,685,431         (29,629,862)        -                          -                            
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท -                          1,225,066,154    -                          -                            
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 11,915,609         704,080,762       -                          -                            
   สินคา้คงเหลือ (238,159)             -                          -                          -                            
   สินทรัพยร์อการขาย (300,400,099)     (278,508,776)      (267,031,495)     (197,116,270)       
   ลูกหน้ีอ่ืน 9,913,198           (89,815,071)        (31,567,934)       11,858,041           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 85,738,534         (43,729,466)        53,650,158         7,845,482             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (10,644,559)       11,231,982         (4,321,658)          10,957,380           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 5,282,778           (6,586,137)          8,945                  (2,454,400)           
   เงินรับฝากจากลูกคา้ 17,717,836         13,311,343         -                          -                            
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 285,130              (2,436,366)          3,479,957           (2,757,432)           
   เจา้หน้ีอ่ืน (19,233,076)       54,402,577         68,695,695         (53,297,631)         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,052,195)          (39,120,974)        (13,172,008)       2,001,965             
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (605,430)             605,430              -                          -                            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,124,484,216    2,242,652,382    348,134,650       127,837,305         
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,156,232)          (544,206)             (2,156,232)          (544,206)              
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (84,448,029)       (404,185,817)      (76,273,950)       (286,032,556)       
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (120,303,850)     (122,777,344)      (28,863,728)       (37,426,892)         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 917,576,105       1,715,145,015    240,840,740       (196,166,349)       
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวลดลง (เพ่ิมข้ึน) 29,751,421         (47,800,000)        -                          -                            
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 5,796,998           (11,313,312)        (3,002)                 (3,311)                   
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังานลดลง 39,779                47,215                39,779                47,215                  
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          (18,579,054)        -                          -                            
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (3,578,608)          -                          -                            
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (1,926,943)          -                          -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                          (192,718,140)      -                          -                            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (30,126,406)       (50,697,087)        (3,839,834)          (13,853,160)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (25,296,762)       (55,842,014)        (19,846,923)       (29,445,821)         
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,985,025           306,884              131,148              296,449                
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (1,770,518,550)    
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          -                          866,064,263         
เงินปันผลรับ 13,791,186         32,078,952         -                          343,768,075         
ดอกเบ้ียรับ 58,975,657         34,012,769         740,602              579,938,574         
เงินรับจากการหกักลบลบหน้ีภายในกลุ่มบริษทั -                          -                          111,888,436       -                            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 54,916,898         (316,009,338)      89,110,206         (23,706,266)         
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บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (65,239,485)       (497,160,756)      -                          (452,077,219)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,739,080         344,501,000       -                          -                            
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (347,837,840)      -                          (130,000,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          120,000,000         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (40,000,000)       (133,300,000)       
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                          889,582,240       -                          730,000,000         
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (107,048,953)     (1,560,014,842)   -                          (1,307,130,003)    
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาว -                          (1,034,020)          -                          -                            
ช าระคืนหุ้นกู้ -                          (500,000,000)      -                          (500,000,000)       
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          1,959,552,647    -                          1,959,552,647      
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          (1,626,900)          -                          (1,626,900)           
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 759                     761,440              759                     761,440                
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                          44,772,675         -                          -                            
จ่ายเงินปันผล -                          (415,087,849)      -                          (415,087,849)       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (153,548,599)     (83,592,205)        (39,999,241)       (128,907,884)       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (153,842,719)     (786,866,174)      -                          -                            
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 665,101,685       528,677,298       289,951,705       (348,780,499)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3,079,901,420    2,551,224,122    119,941,164       468,721,663         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัปลำยปี (หมำยเหตุ 8) 3,745,003,105    3,079,901,420    409,892,869       119,941,164         

-                      -                      -                      -                        
ข้อมูลประกอบกระแสเงนิสดเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ลูกหน้ีจากการขายอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ -                          20,000 -                          20,000                  
   โอนสินทรัพยร์อการขายไปเป็นอุปกรณ์ 41,379                -                          -                          -                            
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยร์อการขาย 115,077              -                          -                          -                            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้สุทธิค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          261,868,669 -                          -                            
   โอนเงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
      หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          465,798,450       -                          465,798,450         
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                          365,320              -                          365,320                
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายช าระ -                          -                          -                          15,180,659           
   การหกักลบลบหน้ีของบญัชีดอกเบ้ียคา้งรับระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทั -                          -                          270,322,347       -                            
   การหกักลบลบหน้ีของบญัชีหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทั -                          -                          93,827                -                            
   การหกักลบลบหน้ีของบญัชีเจา้หน้ีอ่ืนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทั -                          -                          174,890,647       -                            
   การหกักลบลบหน้ีของบญัชีลูกหน้ีอ่ืนระหวา่งบริษทัฯและกลุ่มบริษทั -                          -                          11,776,922         -                            
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหำชนและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ และให้บริกำรสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั นอกจำกน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัย่อยในต่ำงประเทศคือท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ 
กำรให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ กำรจดักำรเงินลงทุน กำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยและ
ธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต้ แขวงลำดยำว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร  

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

2. เหตุกำรณ์ส ำคัญในระหว่ำงปีปัจจุบัน  
2.1 กำรปันส่วนต้นทุนธุรกจิของบริษัท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ GLH 
ท ำก ำรเข้ำ ซ้ื อ หุ้ นส ำมัญ ของบ ริษัท  BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") จ ำนวน 
1,387,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยทั้ งหมดของ BGMM ในรำคำหุ้นละ
ประมำณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกำ รวมทั้งส้ินมูลค่ำ 8.01 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (ประมำณ 280 
ลำ้นบำท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ ธุรกิจของ
กิจกำรคือ ใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยยอ่ย 

ธุรกรรมกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกรำคม 2560 โดยในระหว่ำงเดือนมกรำคม 
2560 รัฐบำลของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ได้อนุญำตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM 
ให้กับ GLH ดังนั้ น GLH จึงบันทึกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย BGMM ได้
ในช่วงตน้เดือนมกรำคม 2560 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



 

 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ี
รับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีได้
เสร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 

งบกำรเงินของ BGMM ไดถู้กรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุม
ในปี 2560 โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 285,517 
หกั: มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (43,232) 
ค่ำควำมนิยม 242,285 
  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 285,517 
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (5,069) 
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจำกเงินสด 
   และรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดท่ีไดรั้บ 280,448 

มูลค่ำยติุธรรมและมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ BGMM ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี 

สินทรัพย์   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 5 
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย 48 48 
ลูกหน้ีอ่ืน 1 1 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  1 1 
เงินรับฝำก (10) (10) 
ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย (1) (1) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (1) (1) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ และหน้ีสินท่ีระบุได ้ 43 43 
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพยสุ์ทธิจำกกำรซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 43  
ส่วนของรำคำซ้ือท่ีสูงกวำ่สินทรัพยสุ์ทธิ 243  
รำคำซ้ือ 286  
หกั: เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ย (5)  
เงินสดจ่ำยเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 281  
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กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนเก่ียวกบักำรซ้ือบริษทัยอ่ยจ ำนวน 2.7 ลำ้นบำทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำย
ภำยนอกและค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจสอบสถำนะกำรเงิน ค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยและค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินดงักล่ำวไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

2.2 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมแก่ GLH จ ำนวน 163.6 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึง
เป็นเงินกู้ยืมระยะยำว (equity loans) ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
รวมเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศจ ำนวนทั้งหมด 263.7 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ บริษทัฯ
น ำมำตรฐำนกำรบญัชีเก่ียวกบักำรป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศมำถือ
ปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนัควำมเส่ียงอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงำนในต่ำงประเทศโดยใช้หุ้นกู้แปลงสภำพท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศในสกุลเงินเดียวกัน หลักกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ีน ำมำปฎิบติันั้น 
บริษทัฯมีวตัถุประสงค์ท่ีจะใช้อตัรำแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัรำปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภำพเป็นเคร่ืองมือใน
กำรป้องกันควำมเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในกำรวดัมูลค่ำหุ้นกู้แปลงสภำพใช้วิธี dollar-offset 
method เพื่อใช้ในกำรป้องกนัควำมเส่ียงจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่โอนกลบัหรือ
รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนจนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีเป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีมูลค่ำ 200 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำหรือ
ประมำณ 6,429.9 ล้ำนบำทซ่ึงใช้อตัรำปิด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  มีกำรบันทึกขำดทุนท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียนจ ำนวน 45.8 ลำ้นบำทในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกำรเงินรวม
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เพื่อป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำน
ต่ำงประเทศ ในระหว่ำงงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงเงิน
ลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศดงักล่ำว โดยค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
จ ำนวน 324.9 ลำ้นบำทไดบ้นัทึกภำยใตบ้ญัชีค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินในงบกำรเงินรวม 
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2.3 กำรจัดตั้งบริษัทและกำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั 
เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (“TNB”) คร้ังท่ี 
6/2561 ไดมี้มติอนุมติักำรจดัตั้ง และ/หรือ ท ำกำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั 
(“CSD”) จ  ำนวน 200,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 5 บำท รวมทั้งส้ินมูลค่ำ 1 ลำ้นบำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมดของ CSD)  CSD ได้รับกำรจดัตั้งโดยหน่ึงในกรรมกำรและพนักงำนอีก
สองคนของ TNB และได้มีกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยก์บั
กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 กำรซ้ือบริษทัดงักล่ำวจำกกรรมกำรของ TNB เสร็จส้ิน
ในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 ซ่ึง CSD ยงัไม่ไดมี้กำรท ำธุรกรรมใดๆมำก่อนท่ีทำง TNB จะท ำกำรเขำ้ซ้ือ 
CSD เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือเพื่อให้บริกำรดำ้นงำนทะเบียนรถ อยำ่งไรก็ตำม 
ในเบ้ืองตน้จะท ำหนำ้ท่ีใหบ้ริกำรเก่ียวกบัธุรกรรมกำรจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัในเครือ 

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของบริษัท พัฒนำบริกำรสบำย จ ำกัด ณ วนัท่ีลงทุน ประกอบด้วยรำยกำร
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

สินทรัพย์  
สินทรัพยอ่ื์น 1,000 
รวมสินทรัพย์ 1,000 
หนีสิ้น  
หน้ีสินอ่ืน - 
รวมหนีสิ้น - 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือกิจกำร 1,000 
สัดส่วนกำรลงทุน (ร้อยละ) 100 
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนกำรลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ 1,000 
ส่วนของรำคำซ้ือท่ีสูงกวำ่สินทรัพยสุ์ทธิ - 
เงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรซ้ือเงินลงทุนบริษัทย่อย 1,000 

กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสุ์ทธิตำมมูลค่ำตำมบญัชี ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ส่วนใหญ่ของ บริษัท พฒันำบริกำรสบำย จ ำกัด เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินซ่ึงมีมูลค่ำ
ยติุธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชี 
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3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
3.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

3.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีจดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  อตัรำร้อยละของ  
 สถำนท่ี กำรถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2561 2560 ลกัษณะของธุรกิจ 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่

ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์     
ค ้ำประกนั 
(รถจกัรยำนยนต,์ 
รถยนต)์ 

บริษทั Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ
กำรบริหำรสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจดักำรเงิน
ลงทุน 

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

ประเทศกมัพูชำ 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค  ้ำประกนั 
(รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทำงกำรเกษตร) 

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

ประเทศลำว 100 100 ธุรกิจเช่ำซ้ือ 
(รถจกัรยำนยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทำงกำรเกษตร) 

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

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 65 ธุรกิจกำรจดัหำเงินลงทุน
ในทรัพยสิ์นหมุนเวยีน 
รวมถึงกำรลงทุนดำ้น
กำรเงิน เงินทุน
หมุนเวียนและกิจกรรม
ทำงกำรเงินครบวงจร 
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  อตัรำร้อยละของ  
 สถำนท่ี กำรถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2561 2560 ลกัษณะของธุรกิจ 
บริษทั BG Microfinance Myanmar 

Co., Ltd. (ถือหุน้โดย Group Lease 
Holdings Pte. Ltd.) (“BGMM”) 

สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ 

100 100 ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 

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

สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ 

57 57 ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ 
ใหบ้ริกำรบริหำรงำน          
กำรจดักำรดำ้นเทคนิค 
และใหบ้ริกำรดำ้น          
กำรด ำเนินงำน 

บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั) 

(“CSD”) 

ประเทศไทย 100 - ธุรกิจใหบ้ริกำรดำ้นงำน
ทะเบียน 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได้ หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงิน
บำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดง
ไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

3.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
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4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ         
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 

 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบั
วธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อยำ่งไร
ก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถ
สรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำน

บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31           

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ 
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กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับท่ี 15 กับสัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ 
ยกเวน้สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 
5 ขั้นตอนส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ใน
จ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือ
บริกำรท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคำ้ และก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เทจ็จริงและ
เหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ำกำรน ำมำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวมำถือปฏิบติัจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ค.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิม
ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลักกำรเก่ียวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำม
เส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำร
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รำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่อ          
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือโดยกำรปันส่วนดอกผลเช่ำซ้ือตลอดระยะเวลำ

ของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระค่ำงวด ไม่วำ่จะเก็บ
เงินไดห้รือไม่ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยุดรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระค่ำงวด
เกินกวำ่ 4 งวด 

ข) รำยไดด้อกผลจำกสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รำยได้ดอกผลจำกสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ ำประกัน      

โดยกำรปันส่วนดอกผลจำกสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลำของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ีย     
ท่ีแท้จริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระค่ำงวด ไม่ว่ำจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รำยไดเ้ม่ือลูกหน้ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 4 งวด 

ค) รำยไดด้อกเบ้ียจำกลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย 
 บริษทัย่อยรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียจำกสินเช่ือรำยย่อยโดยกำรปันส่วนดอกผลจำกสินเช่ือรำยย่อย

ตลอดระยะเวลำของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ             
ค่ำงวดไม่วำ่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ 

ง) รำยไดด้อกผลจำกสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
 รำยไดด้อกเบ้ียจำกลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยย่อยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

รับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำกำรช ำระเงินของสัญญำตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ใน
วนัท่ีถึงก ำหนดช ำระค่ำงวดไม่ว่ำจะเก็บเงินได้หรือไม่ รำยได้ดอกผลจำกสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค       
รำยย่อยแสดงในงบก ำไรขำดทุนสุทธิหลงัจำกหักส่วนทำงกำรเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมทำงกำรเงิน ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยย่อยแสดงเป็น
ส่วนต่ำงของจ ำนวนค่ำงวดทั้งหมดท่ีจะได้รับจำกผูบ้ริโภครำยย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ 
โดยรับรู้รำยได้ดอกผลจำกสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยย่อยโดยกำรปันส่วนดอกผลจำกสินเช่ือ                  
รำยยอ่ยตลอดระยะเวลำของสัญญำตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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จ) รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มื 

 รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งตำมอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ 

ฉ) รำยไดค้่ำบริกำรเช่ำซ้ือ 

 รำยไดบ้ริกำรเช่ำซ้ือถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งตำมอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ 

ช) ขำยสินคำ้ 

 รำยได้จำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส ำคญัของ
ควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้
โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ซ) รำยไดจ้ำกค่ำปรับล่ำชำ้ 

 รำยไดจ้ำกค่ำปรับล่ำชำ้รับรู้เป็นรำยไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บจริง 

ฌ) รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำ 

 รำยไดบ้ริกำรค่ำท่ีปรึกษำรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน 

ญ) รำยไดค้่ำธรรมเนียมอ่ืน 

 ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำซ้ือรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้ง 

ฎ) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ฏ) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 
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5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
ก) ดอกเบ้ียจ่ำย 

 ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงคำ้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่ำยแล้ว 
ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยเฉล่ียเท่ำ ๆ กนัตลอดอำยขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่ำนำยหนำ้และค่ำใชจ่้ำยทำงตรงจำกกำรใหเ้ช่ำซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีกำรรับรู้ค่ำนำยหน้ำและค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จำกกำรให้เช่ำซ้ือส ำหรับสัญญำเช่ำซ้ือ โดยกำรปันส่วนทยอยรับรู้ตำมวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และแสดงหกัจำกรำยไดด้อกเบ้ียตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำซ้ือ 

 รำยได้ดอกเบ้ียจำกกำรให้เช่ำซ้ือรอตดับัญชีแสดงสุทธิจำกค่ำนำยหน้ำและค่ำใช้จ่ำยทำงตรง          
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจำกกำรใหเ้ช่ำซ้ือ 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ และลูกหนี้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ้ำประกัน 
และค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระแสดงด้วยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสัญญำหักด้วยดอกผล     
เช่ำซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัแสดงดว้ยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสัญญำหักดว้ย
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดแ้ละค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระและลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัตำมผลขำดทุน โดยประมำณท่ีอำจจะเก็บเงินจำกลูกหน้ี
ไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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5.5 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยแสดงดว้ยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสัญญำหกัดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้
และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยตำมผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจจะ
เก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ควำมสำมำรถในกำรช ำระ
หน้ีของลูกหน้ี ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

5.6 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ส ำหรับกำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินระหว่ำงบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  
สัดส่วนกำรให้สินเช่ือของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จำกยอดรวมของเงินให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครำยยอ่ย และสัดส่วนกำรให้สินเช่ือของบริษทัยอ่ยประมำณร้อยละ 5 หรือจ ำนวน
สินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและภำระผูกพนัตำมรำยละเอียดในสัญญำกำรให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครำยยอ่ย บริษทัยอ่ยมีสิทธิคิดอตัรำดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครำยยอ่ยในอตัรำท่ีสูงกวำ่
อตัรำดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลงในสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินท่ีบริษทัยอ่ยท ำกบัผูใ้หว้งเงินสินเช่ือดงักล่ำว 
ส ำหรับกำรเขำ้ท ำสัญญำสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน บริษทัยอ่ยจะแสดงจ ำนวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภครำย
ยอ่ยในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่ำนั้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (แสดงวิธีสุทธิจำกสินเช่ือ
ร่วมทำงกำรเงิน) 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยแสดงดว้ยจ ำนวนหน้ีคงเหลือตำมสัญญำหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ
เป็นรำยไดแ้ละค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

บริษัทย่อยตั้ งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผู ้บริโภครำยย่อยตำมผลขำดทุน 
โดยประมำณท่ีอำจจะเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงค้ำง 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ี ประสบกำรณ์และขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยย่อยท่ีค้ำงช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 720 วนันับจำกวนัครบก ำหนดช ำระ               
ค่ำงวดจะถูกพิจำรณำตดัจ ำหน่ำยโดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ย รำยไดจ้ำกลูกหน้ีตดั
จ ำหน่ำยท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บช ำระเงิน 

5.7 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่ำเงินตน้บวกดอกเบ้ียคำ้งรับหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจำรณำจำกมูลค่ำของหน้ี    
ท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนในอนำคตโดยเทียบกบัมูลค่ำหลักทรัพยค์  ้ ำประกนั ประกอบกบัประมำณจำก
จ ำนวนท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บ
เงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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5.8 สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้ส ำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวธีิรำคำเจำะจง) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่ 

5.9 สินทรัพย์รอกำรขำย 
สินทรัพย์รอกำรขำยเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมำจำกลูกหน้ี เช่ำซ้ือ  และได้แสดงไว้ในรำคำทุน                
(ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่ำงวดท่ีคำ้งช ำระสุทธิ) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะขำยไดแ้ลว้แต่รำคำใด     
จะต ่ำกวำ่ โดยกำรตั้งค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำส ำหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

5.10 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหุ้นกูแ้ปลงสภำพจะถูกก ำหนดเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็น

ทุน ณ วนัแรกท่ีมีกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ โดยองค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสินจะรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม เงินลงทุนในองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินท่ีจะครบก ำหนดช ำระในหน่ึงปี รวมทั้ง
ท่ีจะถือจนครบก ำหนดแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วน
ต ่ำกวำ่มูลค่ำองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินตำมอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ ำนวนท่ีตดัจ ำหน่ำย/รับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรำยกำรปรับกบัดอกเบ้ียรับ ส่วนองค์ประกอบท่ีเป็นทุนจะรับรู้มูลค่ำจำกส่วนท่ีเกิน
กวำ่มูลค่ำยุติธรรมขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี) 

ข) เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยู่ในควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
รำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  
ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 
เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

5.11 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม
และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย รำคำซ้ือและต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้งำนได้ ตน้ทุนในกำรต่อเติมหรือปรับปรุงถือ
เป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์ค่ำใชจ่้ำยในกำรซ่อมแซมถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  
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ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำย ุ       
กำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  อำคำร  20 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอำคำรและสถำนท่ีเช่ำ 5 และ 10 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 และ 10 ปี 

ส่วนปรับปรุงอำคำรและสถำนท่ีเช่ำตดัจ ำหน่ำยดว้ยวธีิเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำ 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยำนพำหนะค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำตำมวิธีผลรวมจ ำนวนปีตำมระยะเวลำ 
3 - 5 ปี 

บริษทัฯบนัทึกค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือ
คำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผล
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์(ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยก์บัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
ดงักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้นอำจเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำ
กำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดั
จ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

 อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
สัญญำสิทธิพิเศษ   5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์   3 และ 10 ปี 

5.13 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นกำรบ ำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิด
จำกกำรพฒันำท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพำะเจำะจงซ่ึงกลุ่มกิจกำรเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดทุกขอ้
ดงัน้ี 
• มีควำมเป็นไปไดท้ำงเทคนิคท่ีกิจกำรจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ำมำใช้

ประโยชน์หรือขำยได ้
• ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะท ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ำมำใชป้ระโยชน์หรือ

ขำย 
• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมำใชป้ระโยชน์หรือขำย 
• สำมำรถแสดงวำ่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอยำ่งไร 
• มีควำมสำมำรถในกำรจดัหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะ

น ำมำใชเ้พื่อท ำให้กำรพฒันำเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มำใชป้ระโยชน์หรือ
น ำมำขำยได ้

• กิจกำรมีควำมสำมำรถท่ีจะวดัมูลค่ำของรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งกำรพฒันำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังำนท่ีท ำงำนใน
ทีมพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งในจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม 
ตน้ทุนกำรพฒันำอ่ืนท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขเหล่ำน้ีจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิดข้ึน ค่ำใช้จ่ำยในกำรพฒันำ   
หำกก่อนหนำ้น้ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลำภำยหลงั 
ตน้ทุนในกำรพฒันำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรง
ตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 

5.14 กำรรวมธุรกจิ 
บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหรือ
มูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 
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บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจส ำหรับบริษทัยอ่ย เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และค่ำท่ี
ปรึกษำอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่ำวเกิดข้ึนและไดรั้บบริกำร 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือธุรกิจส ำหรับบริษทัร่วม เช่น ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ และ    
ค่ำท่ีปรึกษำอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัซ้ือ บริษทัฯวดัมูลค่ำของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสัดส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมนั้น 

5.15 ค่ำควำมนิยม 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้ำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
สูงกวำ่ตน้ทุนกำรรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำร
ดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวม
กิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมิน     
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำกมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ท่ี
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำไดใ้นอนำคต 

5.16 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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5.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดั
มูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น  

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

5.18 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 
บริษทัฯจะน ำกำรบญัชีส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงมำใชเ้ม่ือกำรป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำวสำมำรถ
ระบุควำมเส่ียงไดอ้ยำ่งชดัเจน และสำมำรถวดัผลของกำรป้องกนัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศถูกน ำมำใช้เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงประเทศรวมถึงป้องกนัควำมเส่ียงของรำยกำรท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงิน
ลงทุนสุทธิในกำรป้องกันควำมเส่ียงจำกเงินตรำต่ำงประเทศท่ีเกิดจำกผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ             
งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศบนงบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
ของกำรแปลงค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเฉพำะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ใน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบก ำไรขำดทุนจนกระทัง่จ  ำหน่ำยหน่วยงำน
ต่ำงประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนรวมทนัที 

อย่ำงไรก็ตำมถ้ำไม่เข้ำเง่ือนไขกำรบันทึกบญัชีเก่ียวกับกำรป้องกันควำมเส่ียงอีกต่อไป ก ำไรหรือ
ขำดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนของกำรแปลงค่ำหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็น
เงินตรำต่ำงประเทศ จะรับรู้ในงบก ำไรหรือขำดทุนรวมทนัที 
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5.19 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินวำ่มีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ
ของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หำกมี
ข้อบ่งช้ีของกำรด้อยค่ำ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท ำกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หำกพบวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่ำสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน แสดงวำ่
สินทรัพยด์งักล่ำวเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่ำของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำก
สินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมิน
ควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของ
สินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ี
กิจกำรสำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้น     
ผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน 

5.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

บริษัทฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน                 
ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 
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บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด        
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมิน
ภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแก้ไขโครงกำรหรือลด
ขนำดโครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

5.21 ประมำณกำรหนีสิ้น 
บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

5.22 ภำษีเงินได้ 
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีและผลขำดทุน
ทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่
วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี       
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพันธ์ได้ถูกน ำมำใช้เพื่อจัดกำรคว ำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร
เปล่ียนแปลงในอตัรำดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน และเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำร
อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคำ้ อยำ่งไรก็ตำม ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีไม่เขำ้เง่ือนไข กำรก ำหนดให้เป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัควำมเส่ียงถือเป็นรำยกำรเพื่อคำ้ 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ค่ำใชจ่้ำยท่ี
เกิดจำกกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเม่ือเกิดข้ึน กำรวดัมูลค่ำใหม่ภำยหลงักำร
บนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ำยติุธรรม ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ให้เป็นมูลค่ำยติุธรรมบนัทึกใน
ก ำไรหรือขำดทุนทนัที อย่ำงไรก็ตำมหำกตรำสำรอนุพนัธ์เขำ้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ควำมเส่ียง กำรบนัทึกรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรตีรำคำจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง (ดูหมำยเหตุขอ้ 5.18) 

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียถือตำมรำคำอำ้งอิงของนำยหน้ำ ณ วนัท่ีรำยงำน 
รำคำอำ้งอิงเหล่ำนั้นสำมำรถทดสอบหำควำมสมเหตุสมผลได ้ดว้ยกำรคิดลดประมำณกำรกระแสเงิน
สดในอนำคต ภำยใตข้อ้ก ำหนดต่ำงๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญำ และโดยกำรใชอ้ตัรำดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลำดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีคลำ้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรำยงำน 

5.24 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผู ้อ่ืนโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ี เกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผู ้ซ้ือและผู ้ขำย                
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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ล ำดับชั้ นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทำง
บญัชีท่ีส ำคญัดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                   
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจะประมำณอตัรำค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีแต่ละอำยุ โดยพิจำรณำขอ้มูลสถิติต่ำง ๆ ในอดีตประกอบกบักำรประเมินควำมเส่ียงของ
ลูกหน้ี  ลักษณะของหลักประกัน  และผลเสียหำยท่ี เกิดข้ึนจริงจำกลูกหน้ีในอดีต  โดยยึดหลัก             
ควำมระมดัระวงัเป็นส ำคญั 
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ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย 
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน                   
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินทรัพยร์อกำรขำยแต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึง               
กำรวเิครำะห์มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะขำยได ้กำรใชป้ระมำณกำรจำกขอ้มูลสถิติกำรขำย
ในอดีต อำยขุองสินทรัพยร์อกำรขำยคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือ
ขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมิน
มูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึง
ควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต (ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำร
เปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่ำวไดล้ดลงอยำ่งมี
สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำว
ไดล้ดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชนแ์ละมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มำ ตลอดจนกำร
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำในภำยหลงั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บใน
อนำคตจำกสินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งกำรเลือกอัตรำคิดลด              
ท่ีเหมำะสมในกำรค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ัก
ภำษีเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯ
และบริษทัย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึง
จ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 48 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำร
ธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
  นโยบำยกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รำยไดด้อกผลเช่ำซ้ือ - - - 16 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียรับ - - 371,652 401,008 อตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับำท) 
  นโยบำยกำร 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ก ำหนดรำคำ 
 2561 2560 2561 2560  

เงินปันผลรับ - - - 343,839 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยไดอ่ื้น - - 88,189 91,487 รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,273 10,435 อตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรใหบ้ริกำรและบริหำร - - 655 662 รำคำตำมสัญญำ 
ส ำรองจ่ำยเงินเดือนผูบ้ริหำร                
ของบริษทัยอ่ย - - 10,984 - ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

หน้ีสินลดลงจำกกำรหกักลบหน้ีกบักลุ่ม
บริษทั - - 65,840 - ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 

ขำยซอฟตแ์วร์ - - 2,580 - ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกัน      
ดอกเบ้ียรับ 11,974 6,299 - - อตัรำร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รำยไดอ่ื้น 5,816 6,602 - - รำคำตำมสัญญำ 
ดอกเบ้ียจ่ำย* 292,428 312,370 292,428 311,824 อตัรำร้อยละ 5.00 - 10.00 

ต่อปี 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - BGMM - 80,213 - - รำคำตำมสัญญำ 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - CSD 1,000 - - - รำคำตำมสัญญำ 
* ในระหว่ำงไตรมำสหน่ึงปี 2561 กรรมกำรของบริษทั Creation Investment Sri Lanka LLC ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัฯส่งผล

ใหย้อดคงเหลือและรำยกำรดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ไม่ถูกจดัประเภทเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกจิระหว่ำง GLH กบับริษัทย่อย    
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร)   
ดอกเบ้ียรับ 147,345 189,037 อตัรำร้อยละ 7.50 - 10.00 ต่อปี  
รำยไดอ่ื้น 25,424 24,535 รำคำตำมสัญญำ 
เงินปันผลรับ - 22,088 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ดอกเบ้ียจ่ำย 373,466 403,915 อตัรำร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 38 4,611 รำคำตำมสัญญำ 
ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ซอฟตแ์วร์ระหวำ่งพฒันำ 3,336 10,789 รำคำตำมสัญญำจำ้งพนกังำน 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนไอที 7,400 352 รำคำตำมสัญญำจำ้งพนกังำน 
เงินส ำรองจ่ำยค่ำธรรมเนียมกฎหมำยจำกบริษทัยอ่ย 9,096 - ตำมท่ีเกิดข้ึนจริง 
รำยกำรธุรกจิระหว่ำง GLH กบับริษัทร่วม   
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร)   
เงินปันผลรับ 16,606 33,037 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
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(หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

หนี้สินลดลงจำกกำรหักกลบหนี้ในกลุ่มบริษัท    
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยใน GLH 65,840 - - 
เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยใน GLF 65,840 - - 

สัญญำ Referral Business 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2559 GLF ไดท้  ำสัญญำ Referral Business กบั GLH เพื่อแนะน ำลูกคำ้ใหก้บั GLH 
ผำ่นทำงกำรด ำเนินธุรกิจในกมัพูชำ หำก GLH ท ำสัญญำเงินกูย้ืมกบักลุ่มบริษทัท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งทำง
ธุรกิจของ GLF ในประเทศกัมพูชำ ทำง GLH จะจ่ำยค่ำธรรมเนียมให้ GLF ในอตัรำร้อยละ 1 ของ
ดอกเบ้ียรับจำกเงินกูย้มืดงักล่ำวท่ี GLH ไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัดงักล่ำวท่ีไดรั้บกำรแนะน ำจำก GLF 

เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 GLF และ GLH ได้ตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญำ Referral Business น้ี  ไม่มี
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรยกเลิกสัญญำดังกล่ำวท่ีกระทบงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมในระหว่ำง              
ปีปัจจุบนั 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL-AMMK Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 
 

กรรมกำรร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
JTrust Asia Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้ของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมกำรร่วมกนักบั GLF 

 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั GLFI 
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รำยช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 
J Trust Co., Ltd. บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุน้ร่วมกบั GLFI 
Commercial Credit and Finance PLC. บริษทัร่วม 
Creation Investment Sri Lanka LLC. กรรมกำรร่วมกนั (กรรมกำรได ้
    ลำออกจำกบริษทัฯในระหวำ่งไตรมำส 

หน่ึง     หน่ึงปี 2561) 
Wedge Holdings Co., Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. กรรมกำรของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รำยใหญ่ / กรรมกำรร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมกำรร่วมกนักบั GL-AMMK 

ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสำระส ำคัญของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 209,983 165,550 
รวม - - 209,983 165,550 
ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 15)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 8,262 4,706 
GL Finance Plc. - - 42 - 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั  - - 29,127 7,879 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - - 298 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - - 71 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 1,863 8,044 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,333 4,363 - - 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. - 12 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 8,193 4,361 - - 
APF Trading Plc. 164,359 182,506 - - 
Century Finance Company Limited 12,750 12,586 - - 
รวม 191,498 211,872 37,431 12,954 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (176,951) (198,169) - - 
สุทธิ 14,547 13,703 37,431 12,954 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หมำยเหตุ 16)     
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 76,470 126,063 - - 
รวม 76,470 126,063 - - 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  - (38,025) - - 
สุทธิ 76,470 88,038 - - 
เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 20)  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
Century Finance Company Limited 192,718 192,718 - - 
รวม 192,718 192,718 - - 
เงนิให้กู้ยืมทีถ่ึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปีจำกบริษัทย่อย (หมำยเหตุ 2.2)  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,307,792 5,345,593 
รวม - - 5,307,792 5,345,593 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกบริษัทย่อย   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั - - - 40,000 
รวม - - - 40,000 
เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 28)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 543 107,906 
GL Finance Plc. - - 16 156 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - - 567 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - - 255 
บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั - - 2 - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 402,786 111,526 402,786 111,526 
Creation Investment Sri Lanka LLC.* - 8,170 - 8,170 
Engine Holding Asia Pte. Ltd. 461 461 461 461 
รวม 403,247 120,157 403,808 229,041 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั - - 562 898 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 82 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. 1,254 1,158 - - 
Century Finance Company Limited 2,199 926 - - 
รวม 3,535 2,084 562 898 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - ก่อนต้นทุนทำงตรง (หมำยเหตุ 31)   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 5,844,051 5,885,347 5,844,051 5,885,347 
Creation Investment Sri Lanka LLC.* - 654,424 - 654,424 
รวม 5,844,051 6,539,771 5,844,051 6,539,771 
* ในระหว่ำงไตรมำสหน่ึงปี 2561 กรรมกำรของบริษทั Creation Investment Sri Lanka LLC ไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัฯส่งผล

ใหย้อดคงเหลือและรำยกำรดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ไม่ถูกจดัประเภทเป็นรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินจ่ำยล่วงหนำ้ให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยไม่คิดดอกเบ้ียตำมท่ีแสดง
อยู่ภำยใต้บญัชีลูกหน้ีอ่ืนก่อนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบกำรเงินรวมคิดเป็นจ ำนวนเงิน 4.9 ล้ำน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (2560: 4.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2559 GLF ไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวำงเงินมดัจ ำส ำหรับ
รำคำประมำณของสินทรัพยท่ี์จะให้เช่ำซ้ือในอนำคต ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินมดัจ ำสินทรัพยท่ี์
จะให้เช่ำตำมท่ีแสดงอยู่ภำยใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนก่อนค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบกำรเงิน
รวมคิดเป็นจ ำนวนเงิน 2.4 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2560: 3.9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนำยน  2561 GLF ได้ส ำรองเงินจ่ำยล่วงหน้ำให้แก่บริษัทฯ จ ำนวน 2 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำโดยไม่คิดดอกเบ้ียให้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เงินจ่ำย
ล่วงหนำ้น้ีแสดงอยู่ภำยใตบ้ญัชีลูกหน้ีอ่ืนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ในระหว่ำงไตรมำสท่ีสำมของปี 
2561 GLF ตกลงท่ีจะหกักลบลบหน้ีกบักลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 GLF ไม่มี
ยอดคงเหลือของเงินทดรองจ่ำยดงักล่ำว 
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ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย  ์(“ก.ล.ต.”) ได้เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับกำรตรวจสอบอดีตกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯท่ำนหน่ึงโดยหน่วยงำนของรัฐท่ีมีอ ำนำจ
ก ำกบัดูแล ซ่ึงปรำกฏตำมข่ำวของก.ล.ต.ฉบบัท่ี 95/2560 และ 97/2560 นั้นด้วยเหตุท่ีเร่ืองดงักล่ำวมี
ผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของบริษัทฯ และควำมเช่ือมั่นของนักลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในกำรน้ี 
ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ บริษทัฯสมควรตั้งประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจำก
ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำรของบริษทัฯท่ีขำดคุณสมบติั เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงควำมโปร่งใสและหลกัธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ตลอดจนควำม
บริสุทธ์ิใจต่อนกัลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนในกำรพิจำรณำเก่ียวกบัสถำนะของบริษทัฯ 

ในปี 2561 บริษทัฯพิจำรณำและตดัสินใจกลบัรำยกำรกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ
ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิจำกรำยกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอดีตประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร
จ ำนวน 1.77 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (ประมำณ 59.20 ลำ้นบำท) ผลกระทบถูกรับรู้เป็นก ำไรขำดทุน
ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

โดยรำยละเอียดของค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ – ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหต ุ15)    
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมกำรของบริษทัยอ่ย 1,781 7,838 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,333 4,363 - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (461) 492 - - 
Asia Partnership Fund Pte. Ltd. - 12 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 8,193 3,259 - - 
APF Trading Plc. 164,359 183,362 - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,254) (1,157) - - 
รวม 176,951 198,169 - - 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หมำยเหตุ 16)   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. - 38,025 - - 
รวม - 38,025 - - 
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ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ มีควำมเช่ือมัน่วำ่หน้ีจ ำนวนดงักล่ำวจะไดรั้บช ำระคืนครบถว้นในอนำคต
ตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดในสัญญำท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะกลบัรำยกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงักล่ำวในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัและยอดคงคำ้งจะลดลงจำกกำรรับช ำระเงิน 

ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืนดงักล่ำวไม่รวมถึงสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัสินคำ้คงเหลือท่ีสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจำกบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที่   ขำดทุน ณ วนัที่  
 1 มกรำคม ในระหวำ่งปี จำกอตัรำ 31 ธนัวำคม 
 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2561 

เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย    
บริษัทย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,511,143 315,904 (273,771) (35,501) 5,517,775 
รวม 5,511,143 315,904 (273,771) (35,501) 5,517,775 

เงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยดังกล่ำวเป็นเงินให้กู ้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันโดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ      
7.00 ต่อปี 

รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ยในระหวำ่งปีปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกรำคม ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 
 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2561 

เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 40,000 1,273 (41,273) - 
รวม 40,000 1,273 (41,273) - 

เงินกูย้มืดงักล่ำวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนของกรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

  
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

 
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 40,911 969 - 8,696 34,364 691 34 2,438 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,685 - - - 53 - - - 

รวม 43,596 969 - 8,696 34,417 691 34 2,438 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

  
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

 
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 25,006 27 - 8,696 27,546 188 17 - 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,685 - - - 53 - - - 

รวม 27,691 27 - 8,696 27,599 188 17 - 

8. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 4,880 10,159 229 189 
เงินฝำกธนำคำร 3,740,123 3,069,742 409,664 119,752 
รวม 3,745,003 3,079,901 409,893 119,941 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.37 - 8.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.15 - 8.50 ต่อปี ตำมล ำดับ (เฉพำะบริษทัฯ:          
ร้อยละ 0.37 - 0.90 ต่อปี และ ร้อยละ 0.15 - 1.00 ต่อปี ตำมล ำดบั) 
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9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  
 และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง  
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กต ิ       
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 4,657,577 4,546,541 3,710,979 4,362,673 8,368,556 8,909,214 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 172,899 175,167 - - 172,899 175,167 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (1,473,049) (1,533,263) (792,063) (991,653) (2,265,112) (2,524,916) 
 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,357,427 3,188,445 2,918,916 3,371,020 6,276,343 6,559,465 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 260,112 184,865 234,439 142,508 494,551 327,373 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 34,302 21,283 - - 34,302 21,283 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (101,245) (68,903) (58,408) (35,139) (159,653) (104,042) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 193,169 137,245 176,031 107,369 369,200 244,614 
รวมลูกหนี ้ 3,550,596 3,325,690 3,094,947 3,478,389 6,645,543 6,804,079 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (225,677) (130,920) (208,107) (119,990) (433,784) (250,910) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 

 
3,324,919 

 
3,194,770 

 
2,886,840 

 
3,358,399 

 
6,211,759 6,553,169 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ  
 และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง และขำยผอ่นช ำระท่ีถึง  
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กต ิ       
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 3,083,790 2,989,471 2,655,567 2,662,895 5,739,357 5,652,366 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 106,465 102,760 - - 106,465 102,760 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (1,064,723) (1,083,539) (556,682) (578,021) (1,621,405) (1,661,560) 
 รวมลูกหนีป้กต ิ 2,125,532 2,008,692 2,098,885 2,084,874 4,224,417 4,093,566 
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ 231,375 166,651 223,998 133,331 455,373 299,982 
 ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระคำ้งรับ 30,999 18,923 - - 30,999 18,923 
 หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (88,576) (60,130) (56,758) (33,263) (145,334) (93,393) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 173,798 125,444 167,240 100,068 341,038 225,512 
รวมลูกหนี ้ 2,299,330 2,134,136 2,266,125 2,184,942 4,565,455 4,319,078 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (176,295) (109,409) (169,163) (90,332) (345,458) (199,741) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 

 
2,123,035 

 
2,024,727 

 
2,096,962 

 
2,094,610 

 
4,219,997 4,119,337 
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9.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ (สุทธิจำกดอกผล    
เช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำลูกหน้ีตำมสญัญำ  มูลค่ำลูกหน้ีตำมสญัญำ 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 5,436,103 5,844,662 42,689 42,226 5,393,414 5,802,436 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 416,296 399,996 29,866 26,478 386,430 373,518 
 2 - 3 เดือน 328,840 245,469 77,389 40,244 251,451 205,225 
 4 - 6 เดือน 204,656 135,649 98,317 43,504 106,339 92,145 
 7 - 9 เดือน 146,871 95,332 99,489 45,056 47,382 50,276 
 10 - 12 เดือน 106,097 80,930 79,679 51,630 26,418 29,300 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 6,680 2,041 6,355 1,772 325 269 

รวม 6,645,543 6,804,079 433,784 250,910 6,211,759 6,553,169 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำลูกหน้ีตำมสญัญำ  มูลค่ำลูกหน้ีตำมสญัญำ 
ระยะเวลำคำ้งช ำระ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ เช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,795,185 3,740,926 37,045 36,880 3,758,140 3,704,046 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 256,617 229,125 25,225 22,697 231,392 206,428 
 2 - 3 เดือน 208,980 158,799 61,644 31,494 147,336 127,305 
 4 - 6 เดือน 136,459 79,893 80,604 31,722 55,855 48,171 
 7 - 9 เดือน 93,075 56,249 73,613 33,561 19,462 22,688 
 10 - 12 เดือน 72,868 52,562 65,059 41,865 7,809 10,697 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 2,271 1,524 2,268 1,522 3 2 
รวม 4,565,455 4,319,078 345,458 199,741 4,219,997 4,119,337 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและมูลค่ำปัจจุบนั
ของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 5,124,890 3,550,596 4,927,856 3,325,690 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 3,945,418 3,094,947 4,505,181 3,478,389 
รวม 9,070,308 6,645,543 9,433,037 6,804,079 
หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (2,424,765)  (2,628,958)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 6,645,543  6,804,079  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
  มูลค่ำปัจจุบนัของ  มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ เงินลงทุนขั้นต ่ำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย ตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 3,452,629 2,299,330 3,277,805 2,134,136 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 2,879,565 2,266,125 2,796,226 2,184,942 
รวม 6,332,194 4,565,455 6,074,031 4,319,078 

หกั: ดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้ (1,766,739)  (1,754,953)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 4,565,455  4,319,078  

9.4 เม่ือวนั ท่ี  30 เมษำยน 2547 สมำคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดย                 
ควำมเห็นชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ด้ก ำหนดแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 3 งวด อยำ่งไรก็ตำม แนวปฏิบติัดงักล่ำวไดใ้หท้ำงเลือก
ไวโ้ดยหำกบริษทัใดเห็นวำ่แนวทำงปฏิบติัน้ีไม่เหมำะสมใหเ้ปิดเผยแนวทำงท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัฯมี
นโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยได้ส ำหรับลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือท่ีค้ำงช ำระค่ำงวดเกินกว่ำ 4 งวด           
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่ำซ้ือ
และท่ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รำยไดเ้ป็นจ ำนวนเงินประมำณ 375 
ลำ้นบำท และ 241 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 339 ลำ้นบำท และ 214 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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นอกจำกน้ีหำกบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รำยไดต้ำมแนวทำงปฏิบติัดงักล่ำว จะมีผลท ำให้
รำยได้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลดลงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ  8 ล้ำนบำท 
และ 6 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 7 ลำ้นบำท และ 5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

9.5 สัญญำเช่ำซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำในกำรเช่ำตำมสัญญำโดยประมำณ 8 เดือน ถึง 5 ปี 
และค่ำเช่ำก ำหนดในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

9.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
(หกัดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ ในจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 1,300 ลำ้นบำท เพื่อเป็นหลกัประกนั
ทำงธุรกิจส ำหรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น หุ้นกู้และหนังสือค ้ ำประกันท่ีได้รับจำกธนำคำรพำณิชย ์     
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 25 30 และ 44.4 

9.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (หกัดอกผลเช่ำ
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้) 69 ลำ้นบำท (2561: ไม่มี) เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำร
พำณิชยต์ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 29 

10. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ำ้ประกัน 
10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี  
 ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กต ิ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค ้ำประกนั 

 
314,213 

 
364,349 

 
85,831 

 
101,160 

 
400,044 465,509 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 13,381 14,794 - - 13,381 14,794 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้       

          - สุทธิ (89,163) (105,427) (19,067) (22,753) (108,230) (128,180) 
รวมลูกหนีป้กต ิ 238,431 273,716 66,764 78,407 305,195 352,123 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค ้ำประกนั 

 
20,485 

 
15,203 

 
2,506 

 
1,493 

 
22,991 16,696 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,547 1,926 - - 2,547 1,926 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้       

          - สุทธิ (5,971) (4,381) (491) (294) (6,462) (4,675) 
รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 17,061 12,748 2,015 1,199 19,076 13,947 

รวมลูกหนี ้ 255,492 286,464 68,779 79,606 324,271 366,070 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (24,759) (16,871) (4,225) (2,782) (28,984) (19,653) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั - สุทธิ 

 
230,733 

 
269,593 

 
64,554 

 
76,824 

 
295,287 346,417 
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10.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกนั (สุทธิจำก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือแก่  มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์

ระยะเวลำคำ้งช ำระ ค ้ำประกนั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ค ้ำประกนั - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั     

 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 234,081 282,920 2,325 2,736 231,756 280,184 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 41,462 42,676 4,072 4,111 37,390 38,565 
 2 - 3 เดือน 26,773 25,388 7,895 4,919 18,878 20,469 
 4 - 6 เดือน 9,405 7,485 5,224 2,799 4,181 4,686 
 7 - 9 เดือน 6,641 3,951 4,748 2,254 1,893 1,697 
 10 - 12 เดือน 5,551 3,549 4,406 2,733 1,145 816 
 มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 358 101 314 101 44 - 

รวม 324,271 366,070 28,984 19,653 295,287 346,417 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่ำตำมสัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ ำประกนัและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ  เงินลงทุนขั้นต ่ำ  
 ตำมสญัญำสินเช่ือแก่ มูลค่ำปัจจุบนัของ ตำมสญัญำสินเช่ือแก่ มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ ผูบ้ริโภคโดยมี จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 สินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีตอ้งจ่ำย สินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 350,626 255,492 396,272 286,464 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 88,337 68,779 102,653 79,606 
รวม 438,963 324,271 498,925 366,070 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (114,692)  (132,855)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 324,271  366,070  
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10.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2547 สมำคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำม
เห็นชอบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดก้  ำหนดแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีส ำหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยดุรับรู้รำยได้
ส ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระค่ำงวดเกินกวำ่ 3 งวด อยำ่งไรก็ตำม แนวปฏิบติัดงักล่ำวไดใ้หท้ำงเลือกไวโ้ดย
หำกบริษทัใดเห็นว่ำแนวทำงปฏิบัติน้ีไม่เหมำะสมให้เปิดเผยแนวทำงท่ีบริษทัใช้ ทั้ งน้ี บริษัทฯมี
นโยบำยในกำรหยุดรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ีคำ้งช ำระ
ค่ำงวดเกินกว่ำ 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกันและท่ีคำ้งช ำระเกินกว่ำ 3 งวดแต่
บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงรับรู้รำยได้เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 22 ล้ำนบำท  และ 16 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

นอกจำกน้ีหำกบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รำยไดต้ำมแนวทำงปฏิบติัดงักล่ำว จะมีผลท ำให้
รำยไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลดลงเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 0.5 ลำ้นบำท 
และ 0.4 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  

10.5 สัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ ำประกนัของบริษทัย่อยมีระยะเวลำกำรกู้ยืมตำมสัญญำ
โดยประมำณ 1 - 5 ปี และก ำหนดช ำระเงินตน้ในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุัญญำเงินกู ้

10.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค  ้ ำประกนั (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้) จ  ำนวน 49 ล้ำนบำท (2561: ไม่มี) เพื่อค ้ ำประกัน
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยต์ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 29 

11. ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยท่ี  
 ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กต ิ       
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย 622,262 441,420 8,778 61,053 631,040 502,473 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 2,604 3,055 - - 2,604 3,055 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้       

          - สุทธิ (65,142) (62,386) (2,013) (21,452) (67,155) (83,838) 
รวมลูกหนี ้ 559,724 382,089 6,765 39,601 566,489 421,690 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (5,405) (3,660) (47) (74) (5,452) (3,734) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 554,319 378,429 6,718 39,527 561,037 417,956 
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11.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย (สุทธิจำกดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ 
และค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 544,275 407,752 4,990 3,679 539,285 404,073 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 14,434 12,897 70 45 14,364 12,852 
 2 - 3 เดือน 6,055 869 136 10 5,919 859 
 4 - 6 เดือน 1,257 172 256 - 1,001 172 
 7 - 9 เดือน 468 - - - 468 - 

รวม 566,489 421,690 5,452 3,734 561,037 417,956 

11.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่ำตำมสัญญำสินเช่ือรำยย่อยและมูลค่ำ
ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำสินเช่ือรำยยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นต ่ำ มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 ตำมสญัญำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ ตำมสญัญำ จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 สินเช่ือรำยยอ่ย ท่ีตอ้งจ่ำย สินเช่ือรำยยอ่ย ท่ีตอ้งจ่ำย 

ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 624,866 559,724 444,475 382,089 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี 8,778 6,765 61,053 39,601 
รวม 633,644 566,489 505,528 421,690 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (67,155)  (83,838)  
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 566,489  421,690  

11.4 สัญญำสินเช่ือรำยยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำกำรกูย้มืตำมสัญญำโดยประมำณ 1 - 5 ปี และก ำหนด
ช ำระเงินตน้ในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุัญญำเงินกู ้
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12. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
12.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม

ทำงกำรเงินประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำร
สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

รำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำร
สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ       
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือภำยใต ้
   กำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

 
85,748 

 
239,762 

 
44,373 

 
347,520 

 
130,121 

 
587,282 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 4,037 15,632 - - 4,037 15,632 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (15,965) (92,249) (7,519) (83,146) (23,484) (175,395) 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนำคำรพำณิชย ์       

            ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม 
   ทำงกำรเงิน 

 
(68,382) 

 
(148,999) 

 
(17,599) 

 
(222,039) 

 
(85,981) 

 
(371,038) 

รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 5,438 14,146 19,255 42,335 24,693 56,481 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (41) (1,336) (145) (97) (186) (1,433) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
5,397 

 
12,810 

 
19,110 

 
42,238 

 
24,507 

 
55,048 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย       
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยภำยใต ้
   กำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

 
906 

 
6,407 

 
431 

 
3,792 

 
1,337 

 
10,199 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได ้- สุทธิ (297) (1,444) (75) (1,275) (372) (2,719) 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนำคำรพำณิชย ์       

            ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม       
            ทำงกำรเงิน (653) (3,689) (147) (2,008) (800) (5,697) 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย (44) 1,274 209 509 165 1,783 
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 2 (6) (8) (234) (6) (240) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
(42) 

 
1,268 

 
201 

 
275 

 
159 

 
1,543 

ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร 
   จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
5,355 

 
14,078 

 
19,311 

 
42,513 

 
24,666 

 
56,591 
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12.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม
ทำงกำรเงิน (สุทธิจำกดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ ำแนกตำมอำยหุน้ี
คำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ  มูลค่ำลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ 
 ผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใต ้  ผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใต ้
 กำรจดักำรสินเช่ือร่วม        กำรจดักำรสินเช่ือร่วม       

ระยะเวลำคำ้งช ำระ ทำงกำรเงิน ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ทำงกำรเงิน - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ   
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 12,541 51,879 8 1,308 12,533 50,571 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 5,404 3,169 26 48 5,378 3,121 
 2 - 3 เดือน 6,748 1,255 152 40 6,596 1,215 
 4 - 6 เดือน - 178 - 37 - 141 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 
รวม 24,693 56,481 186 1,433 24,507 55,048 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย    
 ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 93 1,431 - 44 93 1,387 
 คำ้งช ำระ       
 1 เดือน 23 312 - 156 23 156 
 2 - 3 เดือน 23 40 1 40 22 - 
 4 - 6 เดือน 26 - 5 - 21 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 
รวม 165 1,783 6 240 159 1,543 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อย       

   ภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ 24,858 58,264 192 1,673 24,666 56,591 
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12.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่ำตำมสัญญำสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำย
ยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ำย
ตำมสัญญำสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 เงินลงทุนขั้นต ่ำ  เงินลงทุนขั้นต ่ำ  
 ตำมสญัญำสินเช่ือเพื่อ  ตำมสญัญำสินเช่ือเพื่อ  
 ผูบ้ริโภครำยยอ่ย มูลค่ำปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครำยยอ่ย มูลค่ำปัจจุบนัของ 
 ภำยใตก้ำรจดักำร จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ ภำยใตก้ำรจดักำร จ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน ท่ีตอ้งจ่ำย สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน ท่ีตอ้งจ่ำย 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ     
ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 89,785 73,820 255,394 163,145 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 44,373 36,854 347,520 264,374 
รวม 134,158 110,674 602,914 427,519 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (23,484) - (175,395) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนำคำรพำณิชย ์
           ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม   
           ทำงกำรเงิน 

 
 

(85,981) 

 
 

(85,981) 

 
 

(371,038) 

 
 

(371,038) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 24,693 24,693 56,481 56,481 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
ระยะเวลำไม่เกินหน่ึงปี 906 609 6,407 4,963 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 431 356 3,792 2,517 
รวม 1,337 965 10,199 7,480 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (372) - (2,719) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนำคำรพำณิชย ์
           ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม   
           ทำงกำรเงิน 

 
 

(800) 

 
 

(800) 

 
 

(5,697) 

 
 

(5,697) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย 165 165 1,783 1,783 
รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำ      
   ที่ต้องจ่ำย 

 
24,858 

 
24,858 

 
58,264 

 
58,264 

12.4 สัญญำสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลำ
กำรกูย้มืตำมสัญญำโดยประมำณ 2 - 4 ปี และก ำหนดช ำระเงินตน้ในอตัรำคงท่ีตลอดอำยสุัญญำเงินกู ้

12.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ
ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนำคำรพำณิชย ์(หักดอกเบ้ียรับท่ียงั     
ไม่ถือเป็นรำยได)้ จ  ำนวน 38,214 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 153,322 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย ตำมล ำดบั              
เพื่อค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินกบัธนำคำรพำณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ยภำยใต้
กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได้) จ  ำนวน  356 ล้ำนรูเปีย
อินโดนีเซีย และ  2,354 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย ตำมล ำดับ เพื่อค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำก
ธนำคำรพำณิชย ์

12.6 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท ำสัญญำกำรให้วงเงินสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินกบัธนำคำรพำณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินหมุนเวียนจ ำนวน 100,000 ล้ำนรูเปียอินโดนีเซีย                
ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัยอ่ยมีกำรท ำสัญญำกำรให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือ
ไม่หมุนเวียนทั้งหมด 200,000 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญำสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวเพื่อใชใ้นกำรปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครำยยอ่ยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตร 
ยำนพำหนะ แผงพลงังำนแสงอำทิตย ์และเคร่ืองใชข้นำดใหญ่ในครัวเรือน สัญญำมีระยะเวลำ 72 เดือน
นบัจำกวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตำมท่ีทั้งสองฝ่ำยตกลงเพื่อต่ออำยุสัญญำออกไป อตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำ
สินเช่ือร่วมน้ีเท่ำกบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญำสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยสินทรัพย์
ของผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตำมสัญญำสินเช่ือท่ียงัมิได้
เบิกใชจ้  ำนวน 137,235 ลำ้นรูเปียอินโดนีเซีย  

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกำยน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบักำรให้สินเช่ือร่วมทำงกำรเงินแก่ GLFI เป็นกำร
ชั่วครำว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรำยใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบต่อ
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยเดิม ซ่ึงสัญญำกำรให้วงเงินสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินน้ียงัมีผลบงัคบัใช้ และจะกลบัมำ
เร่ิมด ำเนินงำนตำมปกติไดเ้ม่ือกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยเป็นอนัส้ินสุดลง 

อยำ่งไรก็ตำม สัญญำกำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรทำงกฏหมำย
โดย JTrust Group ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 48.3 
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13. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทย่อยน้ีได้ให้บริษัทอ่ืนในเกำะ
ไซปรัสและประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รำยละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 

 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัรำดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

2561 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
เทียบเท่ำ         
พนับำท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ 

เทียบเท่ำ     
พนับำท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243 299,926 9,243 302,063 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106 1,171,628 36,106 1,179,972 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,166 37,837 1,166 38,105 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื  46,515 1,509,391 46,515 1,520,140 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ   50,461  48,928 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ  1,559,852  1,569,068 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืม    
          และดอกเบ้ียคำ้งรับ  (1,517,729)  (1,527,679) 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี   (42,123)  (549) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี -  40,840 

ณ วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จำก ก.ล.ต. ให้บริษทัฯด ำเนินกำรแกไ้ขงบกำรเงิน 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ เน่ืองจำก
กำรกล่ำวโทษของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ต่อกรม
สอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ซ่ึงกล่ำวโทษอดีตกรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ 
กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท ำบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท ำธุรกรรมอ ำพรำงผำ่นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศหลำยแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบกำรของบริษทัฯสูงเกินควำมจริง  

โดย ก.ล.ต. แจง้วำ่ จำกกำรกล่ำวโทษขำ้งตน้จะส่งผลใหก้ำรบนัทึกรำยกำรในบญัชีและงบกำรเงินของ
บริษทันั้นไม่ถูกตอ้ง และหำกบริษทัฯไม่แกไ้ขงบกำรเงินและแบบรำยงำนโดยเร็ว อำจเขำ้ข่ำยเป็นกำร
ฝ่ำฝืนมำตรำ 56 และ/หรือมำตรำ 312 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

บริษทัฯได้จดัหำผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกจำกประเทศสิงคโปร์เพื่อท ำกำรตรวจสอบเงินให้กู ้ยืม
เหล่ำน้ี โดยจำกกระบวนกำรตรวจสอบมีรำยงำนวำ่ผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกไม่ไดรั้บจดหมำยยืนยนั
ยอดกลบัมำจำกผูกู้ ้รำยหน่ึง (จำกสัญญำเงินกู้แก่ผูกู้ ้ท ั้ งหมดเจ็ดรำย) และผลจำกกำรตรวจสอบนั้น       
ไม่ปรำกฏหลกัฐำนแสดงถึงควำมผิดปกติของเงินให้กูย้ืมแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯได้มีมติให้
แกไ้ขงบกำรเงินตำมหนงัสือของ ก.ล.ต. 
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บริษทัฯได้แก้ไขโดยจดัประเภทใหม่จำก “เงินให้กูย้ืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” จ ำนวน      
54 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำเป็น “เงินให้กูย้ืมภำยใตข้อ้พิพำท”  ในส่วนของเงินให้กูย้ืมท่ีถูก ก.ล.ต. 
กล่ำวโทษจ ำนวน 54 ล้ำนเหรียญสหรัฐเมริกำ บริษทัฯได้ปรับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธันวำคม 2560 ยอ้นหลงัท่ีแสดงเปรียบเทียบ โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรำยได ้แต่ถือ   
เงินรับจำกดอกเบ้ียเป็นส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินให้กู ้ยืม ซ่ึงบริษทัฯได้ตั้งส ำรองเผื่อขำดทุนส ำหรับ    
เงินใหกู้ย้ืมดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงินปี 2560 อน่ึง บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบน
เงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีของปี 2560 

นอกจำกกำรตั้งประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นควำมตั้งใจของผูบ้ริหำรของบริษทัฯท่ีจะให้
ควำมร่วมมือและด ำเนินกำรตำมค ำสั่งจำกหน่วยงำนท่ีมีอ ำนำจก ำกบัดูแลแลว้ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯยงั
ตอ้งกำรเน้นย  ้ำถึงควำมเช่ือมัน่ของผูบ้ริหำรของบริษทัฯต่อควำมถูกตอ้งตำมกฎหมำยของรำยกำรเงิน
ใหกู้ย้มืและกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียตำมสัญญำ รวมถึงควำมสำมำรถในกำรบงัคบัช ำระหน้ี
จำกทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัในกรณีท่ีมีกำรผดินดัใดๆอีกดว้ย 

ในเดือนเมษำยน 2561 ผูบ้ริหำรของบริษัทย่อยได้ส่งหนังสือแจ้งกำรช ำระคืนส ำหรับเงินให้กู ้ยืม           
ท่ีเหลืออยู่และดอกเบ้ียคงค้ำงท่ีถึงก ำหนดช ำระถึงวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2561 ทั้ งหมดให้แก่ผูกู้ ้กลุ่ม
สิงคโปร์และผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส บริษทัจะติดตำมกระบวนกำรช ำระคืนเงินให้กูย้ืมอย่ำงใกลชิ้ด และจะ
ปฏิบัติตำมเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละสัญญำจนกว่ำจะได้รับช ำระคืนเงินให้กู ้ยืม           
ท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคำ้งท่ีถึงก ำหนดช ำระทั้งหมด 

ในไตรมำสท่ีสำมของปี 2561 บริษทัย่อยได้จำ้งส ำนักงำนทนำยควำมแห่งหน่ึงในประเทศบรำซิล
ด ำเนินกำรบงัคบัหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัในประเทศบรำซิล โดยหลกัทรัพยด์งักล่ำวค ้ำประกนัหน้ีเงินกู้
จ  ำนวน 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำและดอกเบ้ียสะสม  เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561 บริษทัย่อยยื่น        
ค ำร้องเพื่อขอบงัคบัหลกัประกนัต่อศำลแพง่แห่งประเทศบรำซิลเพื่อด ำเนินกำรยดึหลกัทรัพยด์งักล่ำว 

ในวนัท่ี 30 ตุลำคม 2561 ศำลได้มีค  ำสั่งให้ส่งหมำยให้แก่จ ำเลย (ผูกู้ ้) ทั้งน้ี จ ำเลยยงัไม่ได้รับหมำย
ดงักล่ำว  

บริษทัฯไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่จำกลูกหน้ีท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปีให้เป็นลูกหน้ีท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ส ำหรับเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส ท ำให้ยอดคงเหลือของ
ทั้งลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมภำยใตข้อ้พิพำท และลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมจำกผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส ถูกจดั
ประเภทเป็นลูกหน้ีท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เน่ืองจำกกำร
ส่งหนงัสือแจง้กำรช ำระคืนใหแ้ก่ผูกู้ต้ำมท่ีไดอ้ธิบำยไวข้ำ้งตน้ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท และลูกหน้ี
เงินใหกู้ย้มืจำกผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินดงัน้ี  
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท 586,571 590,748 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท (586,571) (590,748) 
หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำทส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี - - 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำทส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี - - 
   
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 973,281 978,320 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ (931,158) (936,931) 
หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (42,123) (549) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี - 40,840 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมภำยใตข้อ้พิพำท และลูกหน้ี
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื                                  
และดอกเบ้ียคำ้งรับ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มื                                
และดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 42,123 1,523,225 - (1,482,034) 42,123 41,191 
คำ้งช ำระ       

1 - 3 เดือน - 45,744 - (45,645) - 99 
4 - 6 เดือน - 99 - - - 99 
7 - 12 เดือน 1,472,210 - (1,472,210) - - - 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 45,519 - (45,519) - - - 

รวม 1,559,852 1,569,068 (1,517,729) (1,527,679) 42,123 41,389 
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ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมภำยใต้ข้อพิพำทและเงินให้กู ้ยืมของบริษัทย่อยเหล่ำน้ีมีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกัน          
อนัประกอบดว้ย อสังหำริมทรัพยใ์นเกำะไซปรัสและประเทศบรำซิล พนัธบตัรรัฐบำลไซปรัส หุ้นใน
บริษทัอ่ืนในต่ำงประเทศ และหุ้นของบริษทัฯซ่ึงถือโดยผูกู้ ้ ในไตรมำสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ ้กลุ่ม
สิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอนัไดแ้ก่หุ้นของบริษทัฯออกบำงส่วนและไดน้ ำหลกัทรัพยม์ำค ้ำ
ประกนัเพิ่มอนัไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยใ์นญ่ีปุ่น (กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเป็นอสังหำริมทรัพยใ์น
ประเทศญ่ีปุ่นไดมี้กำรจดทะเบียนกบัหน่วยงำนประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ในไตรมำสท่ีสำมของปี 2560 
บริษทัย่อยไดรั้บช ำระคืนเงินให้กูย้ืมตำมก ำหนดและไดรั้บช ำระคืนเงินให้กูย้ืมก่อนก ำหนดบำงส่วน 
โดยผูกู้ไ้ดมี้กำรปลดหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอนัไดแ้ก่หุ้นของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ  ำนวน ท ำให้ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินใหกู้ย้มืท่ีเหลืออยูไ่ม่มีกำรค ้ำประกนัดว้ยหุน้ของบริษทัฯอีกต่อไป 

มูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั (ก่อนส ำรองเผือ่ผลขำดทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีมูลค่ำร้อยละ 282 
ของจ ำนวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส และมีมูลค่ำร้อยละ 115 ของจ ำนวนเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ก้ลุ่ม
สิงคโปร์ (2560: ร้อยละ 292 ของจ ำนวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส (ตำมท่ีปรับปรุงใหม่)  และ
ร้อยละ 124 ของจ ำนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ (ตำมท่ีปรับปรุงใหม่)) 

ลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีมีอตัรำดอกเบ้ียตำมสัญญำของเงินให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 
14.5 ถึง 25.0 ต่อปี และจำกเดิมมีก ำหนดช ำระคืนเงินต้นแตกต่ำงกันตำมระยะเวลำตั้ งแต่ 3 เดือน             
ถึง 3 ปี โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเงินต้นคืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญำ มีลูกหน้ีบำงรำยท่ีเม่ือถึง
ก ำหนดจ่ำยช ำระเงินตน้คืน แต่บริษทัย่อยได้ขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีให้ลูกหน้ีเหล่ำนั้นออกไปอีก               
2 - 3 ปี โดยยอดเงินให้กูย้ืมท่ีมีกำรแกไ้ขสัญญำขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีในปี 2559 มีจ ำนวน 59 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 2,129 ล้ำนบำท ซ่ึงหน้ีท่ีมีกำรขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ี คิดเป็น  
ร้อยละ 60 ของมูลค่ำเงินให้กูย้ืมทั้งหมด ในระหวำ่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัสไดจ่้ำยช ำระคืนเงินให้กูย้ืม
ก่อนก ำหนดคิดเป็นจ ำนวนเงิน 25.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 845 ลำ้นบำท ในระหวำ่ง
ปี 2560 ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้จ่ำยช ำระคืนเงินให้กู ้ยืมตำมก ำหนดคิดเป็นจ ำนวนเงิน 16.7 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 557 ล้ำนบำท กำรจ่ำยช ำระคืนเงินให้กู ้ยืมดงักล่ำวผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้
ปลดหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ  ำนวน  

บริษทัฯเห็นว่ำลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีมีกำรจดัตั้งอยำ่งมัน่คงและเป็นองค์กรท่ีน่ำเช่ือถือและไม่ไดมี้ควำม
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้กำรตรวจสอบเป็นกำรภำยในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีแลว้และ
พิจำรณำว่ำเช่ือถือได ้ขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขในกำรให้กู ้ยืมเงิน กำรจดักำร กำรควบคุมดูแล รวมทั้ง
กระบวนกำรกำรเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภำยหลังของเงินให้กู ้ยืมได้อำศัยควำมเช่ียวชำญและ
ควำมสัมพนัธ์กับผูกู้ ้ของกรรมกำรบริษทัฯและอดีตกรรมกำรบริหำรซ่ึงมีควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำร
ด ำเนินธุรกิจของผูกู้ย้มืแต่ละรำยเป็นอยำ่งดี 
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14. สินทรัพย์รอกำรขำย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยร์อกำรขำยของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพยย์ดึคืน 75,664 104,598 15,905 20,696 
หกั: ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ     
          ของสินทรัพย ์     
          รอกำรขำย (14,380) (16,646) (7,238) (8,387) 
สินทรัพยร์อกำรขำย - สุทธิ 61,284 87,952 8,667 12,309 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯได้เข้ำท ำสัญญำท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์รอกำรขำย        
ในจ ำนวนรวมกนัไม่เกิน 1,275 ลำ้นบำท เพื่อเป็นหลกัประกนัทำงธุรกิจส ำหรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้น
หุน้กูแ้ละหนงัสือค ้ำประกนัท่ีไดรั้บจำกธนำคำรพำณิชยต์ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 25 30 และ 44.4 

15. ลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
รำยไดค้ำ้งรับ 4,488 3,533 2,681 2,798 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั          
(หมำยเหตุ 7) 166,453 175,653 8,304 5,004 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ 28,567 15,835 114 1,484 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขำยสินทรัพยร์อกำรขำย 4,479 3,177 4,479 3,177 
ลูกหน้ีอ่ืน – กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 25,045 36,219 29,127 7,950 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษำ 6,490 6,536 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 45,282 48,752 62 4,565 
รวม 280,804 289,705 44,767 24,978 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (14,526) (9,122) (2,586) (2,586) 
หัก: ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(หมำยเหตุ 7) (176,951) (198,169) - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  89,327 82,414 42,181 22,392 
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16. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 14,428 69,099 5,184 54,696 
ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 2,324 5,387 1,622 5,364 
เงินมดัจ ำสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่ำ 
  - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) 76,470 126,063 

 
- - 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย 46,576 83,058 28,559 30,241 
อ่ืน ๆ 1,778 2,124 1,778 2,124 
รวม 141,576 285,731 37,143 92,425 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ- กิจกำร     
           ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 7) - (38,025) - - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 141,576 247,706 37,143 92,425 

17. เงินฝำกประจ ำทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 
ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำไปวำงไวก้บัธนำคำรเพื่อค ้ำประกนั
กำรออกหนงัสือค ้ำประกนัจำกธนำคำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 44.4 
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18. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
18.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
    ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกเงินลงทุน  เงินปันผลรับส ำหรับปี 

ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ในบริษทัยอ่ย รำคำทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 565,000  
พนับำท 

565,000  
พนับำท 

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) (2,426,818) 2,960,393 2,960,393 - 343,768 
(9,993         

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ) 

Group Leasing (Lao)                41,840,720 41,840,720 0.12 0.12 213 213 - - 213 213 - 71 
 Company Limited พนักีบลำว พนักีบลำว   

       
(18,135 พนักีบ

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

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลส ำหรับปี 2559 โดยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นของ GLH เป็นจ ำนวน 9,993,258 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (หรือประมำณ 343.77 ลำ้นบำท) 

ในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯพิจำรณำผลกระทบท่ีมีต่องบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของบริษทั จำกกำรตั้งประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 13 และ 19 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดต้ดัออกจำกกำรน ำเสนอในงบกำรเงินรวม 
อย่ำงไรก็ตำมเงินลงทุนในบริษทัร่วมไม่ไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม เพื่อให้เกิดควำมสอดคลอ้ง
กนัในกำรน ำเสนองบกำรเงิน ผูบ้ริหำรของบริษทัฯจึงพิจำรณำตั้งประมำณกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนจำก   
เงินลงทุนใน GLH ในปี 2560 ด้วยมูลค่ำเท่ำกบัประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินลงทุนในบริษทัย่อย GLH ท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคิดเป็น
จ ำนวนเงิน 88.72 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (2560: 88.72 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

เงินลงทุนใน GLL 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสำมญัจำก 2,037,500 หุ้นเป็น 5,230,090 หุ้น โดยหุ้น
เพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจำกกำรเพิ่มทุนน้ี ส่งผลให้สัดส่วนกำรถือหุ้นใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจำกร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 เป็นร้อยละ 0.12 และร้อยละ 
99.88 ตำมล ำดับ โดยจำกกำรท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดังกล่ำวผ่ำนบริษทัย่อย GLH ท ำให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 15 ธันวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLLไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลจำกผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีของปี 2560 
โดยจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นกีบลำว (หรือประมำณ 0.04 ลำ้นบำท) และเป็น
จ ำนวนเงิน 6 ลำ้นกีบลำว (หรือประมำณ 0.03 ลำ้นบำท) ตำมล ำดบั โดยจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 
31 มีนำคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

    ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก  เงินปันผลรับระหวำ่งปี 
ช่ือบริษทั ทุนช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย รำคำทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

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

พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ 

10,300 
พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกำ 

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

Group Leasing (Lao)              
Company Limited 

41,840,720 
พนักีบลำว 

41,840,720 
พนักีบลำว 

99.88 99.88 176,195 176,195 - - 176,195 176,195 - - 

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. 

18,849,080
พนัจำ๊ดพม่ำ 

16,160,000
พนัจำ๊ดพม่ำ 

100.00 100.00 717,922 654,231 - - 717,922 654,231 - - 

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

4,080,000
พนัจำ๊ดพม่ำ 

57.00 57.00 59,350 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

59,350 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

รวมถือหุ้นโดยบริษทั Group Lease Holdings Pte. Ltd. 1,485,070 1,421,379 - - 1,485,070 1,421,379 - - 
ถือหุ้นโดยบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั            
บริษทั พฒันำบริกำรสบำย 
จ ำกดั 

4,000 
พนับำท 

- 100.00 - 4,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4,000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

รวมถือหุ้นโดยบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั   4,000 - - - 4,000 - - - 
รวมถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ย     1,489,070 1,421,379 - - 1,489,070 1,421,379 - - 
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ถือหุ้นโดยบริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 14 สิงหำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLL มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนของ GLL จ ำนวน
เงิน 25,541 ล้ำนกีบลำว (ประมำณ 104.7 ล้ำนบำท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อย 
GLH และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนกำรเพิ่มทุนดงักล่ำว ทั้งน้ีบริษทั
ยอ่ย GLL จดทะเบียนใบหุ้นกำรเพิ่มทุนดงักล่ำวในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2560 และกำรจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนไดรั้บกำรอนุมติัจำกธนำคำรกลำงแห่งประเทศลำวเม่ือวนัท่ี 13 เมษำยน 2561 

ณ วนัท่ี 15 ธนัวำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLL ไดมี้มติอนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปี 2560 โดยจ่ำยเงิน
ปันผลให้ GLH เป็นจ ำนวนเงิน 3,568 ลำ้นกีบลำว (หรือประมำณ 13.91 ลำ้นบำท) และเป็นจ ำนวนเงิน 
2,099 ล้ำนกีบลำว (หรือประมำณ  8.18 ล้ำนบำท) ตำมล ำดับโดยจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวนัท่ี              
31 มีนำคม 2561 

เงินลงทุนใน GLFI 

บริษทัหุ้นส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้ ำสิทธิและภำระผูกพนัทั้งหมดในหุ้นของ GLFI ณ 
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นสำมญัท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจ ำนวน 10,000 หุ้น และ  
หุน้สำมญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุน้ท่ี GLFI ออกและเรียกช ำระจ ำนวน 100,000 หุ้น) โอน
ให้แก่ GLH ท ำให้ GLH มีอ ำนำจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้ งหมดของ GLFI ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อกำรรับรู้ผลก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จในงบกำรเงินรวม 

เงินลงทุนใน BGMM 

ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ี 2/2559 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธันวำคม 2559 ให้มีกำรซ้ือหุ้นของ 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ ำนวนหุ้น 1,387,680 หุ้น (หรือ 100% ของทุนเรียกช ำระ
ของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 8.01 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 280 ล้ำน
บำท) รำคำซ้ือดังกล่ำวได้ถูกประเมินและก ำหนดรำคำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อย ในขณะท่ี            
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระได้ตีรำคำว่ำมีมูลค่ำประมำณ 173 - 179 ล้ำนบำท BGMM จดัตั้ งข้ึนใน
สหภำพเมียนมำร์ และด ำเนินธุรกิจหลักคือปล่อยสินเช่ือรำยย่อย โดยปล่อยสินเช่ือรำยย่อยให้แก่      
กลุ่มผูห้ญิงในพม่ำท่ีรวมสมำชิกได้ 5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลให้กับเจ้ำของธุรกิจรำยย่อยและ     
ขนำดกลำง (SMEs) 
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ธุรกรรมกำรซ้ือกิจกำรดงักล่ำวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกรำคม 2560 โดยในระหว่ำงเดือนมกรำคม 
2560 รัฐบำลของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพพม่ำได้อนุญำตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM ให้กบั 
GLH ดงันั้น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย BGMM ไดใ้นช่วงตน้
เดือนมกรำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ ำนวน 6,612,320 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่) ในรำคำหุ้นละ 1,000 จ๊ำดพม่ำ รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 6,612 ล้ำนจ๊ำดพม่ำ (หรือประมำณ 
169.49 ลำ้นบำท) จ ำนวนหุ้นสำมญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจำก 1,387,680 หุ้น เป็นจ ำนวน 8,000,000 หุ้น 
BGMM ไดย้ื่นเอกสำรกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแก่รัฐบำลพม่ำเม่ือวนัท่ี 14 กุมภำพนัธ์ 2560 โดย
ใบหุ้นและกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวได้รับกำรอนุมติัจำกรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2560 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 8,160,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่) ในรำคำหุ้นละ 1,000 จ๊ำดพม่ำ รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 8,160 ล้ำนจ๊ำดพม่ำ (หรือประมำณ 
199.22 ล้ำนบำท) จ ำนวนหุ้นสำมญัของ BGMM ได้เพิ่มจำก 8,000,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 16,160,000 
หุน้ BGMM ไดย้ืน่เอกสำรกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแก่รัฐบำลพม่ำเม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 โดย
ใบหุ้นและกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวได้รับกำรอนุมติัจำกรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 21 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 2,689,080 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ี
ออกใหม่) ในรำคำหุ้นละ 1,000 จ๊ำดพม่ำ รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2,689.08 ลำ้นจ๊ำดพม่ำ (หรือประมำณ 
63.69 ล้ำนบำท) จ ำนวนหุ้นสำมญัของ BGMM ได้เพิ่มจำก 16,160,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 18,849,080 
หุ้น  BGMM ไดย้ื่นเอกสำรกำรจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่ำวแก่รัฐบำลพม่ำเม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 
โดยใบหุ้นและกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่ำวไดรั้บกำรอนุมติัจำกรัฐบำลแห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ
เมียนมำร์เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯ ไดด้ ำเนินกำรให้มีกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำและหน้ีสินท่ี
รับมำ ณ วนัซ้ือกิจกำร เพื่อปันส่วนตน้ทุนกำรซ้ือธุรกิจให้แก่รำยกำรดงักล่ำว โดยกำรวดัมูลค่ำน้ีได้
เสร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ำยในระยะเวลำ 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ 
โดยมีรำยละเอียดกำรซ้ือกิจกำรตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 2.1 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 718 ล้ำนบำท 
และ 654 ลำ้นบำทตำมล ำดบั กำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทั
ลงทุนเพิ่มข้ึนจำก ณ วนัท่ีซ้ือจ ำนวน 432 ลำ้นบำท มูลค่ำของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวในอนำคต 

เงินลงทุนใน GL-AMMK 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติักำรจดัตั้ง 
GL-AMMK ซ่ึง GL-AMMK ได้รับหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนชัว่ครำวในวนัท่ี 24 มกรำคม 2560 
GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
4,080 ล้ำนจ๊ำดพม่ำ หรือประมำณ 104 ล้ำนบำท GLH ลงทุนใน GL-AMMK ซ่ึงได้แก่ หุ้นสำมัญ 
1,710,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นท่ี GL-AMMK ออกและเรียกช ำระ 3,000,000 หุ้น) รวม
จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2,326 ลำ้นจ๊ำดพม่ำ หรือคิดเป็น 59.35 ลำ้นบำท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
กำรวำงแผนและกำรคลงัท่ีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกรำคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนำคม 2560 GL-AMMK ไดรั้บอนุญำตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ ให้บริกำร
บริหำรงำน กำรจดักำรด้ำนเทคนิค และให้บริกำรด้ำนกำรด ำเนินงำน  ในสำธำรณรัฐแห่งสหภำพ     
เมียนมำร์และไดเ้ร่ิมด ำเนินงำนในไตรมำสแรกของปี 2560 

ถือหุ้นโดยบริษัท ธนบรรณ จ ำกดั 
เงินลงทุนใน CSD 

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนำยน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัของ TNB คร้ังท่ี 6/2561 ไดมี้มติอนุมติักำร
จดัตั้ ง และ/หรือ ท ำกำรเข้ำซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท พัฒนำบริกำรสบำย จ ำกัด (“CSD”) จ  ำนวน 
200,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 5 บำท รวมทั้งส้ินมูลค่ำ 1 ลำ้นบำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวน
หุ้นทั้งหมดของ CSD)  CSD ไดรั้บกำรจดัตั้งโดยหน่ึงในกรรมกำรและพนกังำนอีกสองคนของ TNB 
และไดมี้กำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยก์บักระทรวงพำณิชย ์เม่ือ
วนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 กำรซ้ือบริษทัดงักล่ำวจำกกรรมกำรของ TNB เสร็จส้ินในวนัท่ี 11 กรกฎำคม 
2561 ซ่ึง CSD ยงัไม่ได้มีกำรท ำธุรกรรมใดๆมำก่อนท่ีทำง TNB จะท ำกำรเขำ้ซ้ือ CSD เป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งในประเทศไทย ธุรกิจหลกัคือเพื่อให้บริกำรดำ้นงำนทะเบียนรถ อยำ่งไรก็ตำมในเบ้ืองตน้จะท ำ
หนำ้ท่ีใหบ้ริกำรเก่ียวกบัธุรกรรมกำรจดทะเบียนใหแ้ก่บริษทัในเครือ 
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เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของ CSD ได้มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน 
CSD โดยซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวน 600,000 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนหุ้นสำมญั
ท่ีออกใหม่) ในรำคำหุ้นละ 5 บำท รวมจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 3 ลำ้นบำท จ ำนวนหุ้นสำมญัของ CSD ได้
เพิ่มจำก 200,000 หุ้น เป็นจ ำนวน 800,000 หุ้น โดยทุนท่ีเพิ่มข้ึนไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย ์
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 

18.2 รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  ำนำจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก ำไรหรือขำดทุนท่ีแบ่งให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหว่ำงปี 

เงินปันผลจ่ำยให้กบั                           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจ
ควบคุมในระหว่ำงปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

PT. Group Lease 
Finance Indonesia  20 20 75.1 84.7 (6.56) (2.53) - - 

GL-AMMK Co., Ltd. 43 43 48.9 40.8 14.30 (1.30) - - 

18.3 ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 PT. Group Lease  
Finance Indonesia 

 
GL-AMMK Co.,Ltd. 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 177 167 119 103 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 85 166 4 2 
หน้ีสินหมุนเวยีน (84) (108) (9) (10) 

205

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
รำยได ้ 100 78 91 18 
ก ำไร (ขำดทุน)  (33) (13) 33 (3) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (33) (13) 33 (3) 

สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวำคม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวำคม 
 2561 2560 2561 2560 
กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรม 
   ด ำเนินงำน 

5 (2,563) 17 (1) 

กระแสเงินสดจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (4) 129 (3) (2) 
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน - 511 - 98 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน      
   (ลดลง) สุทธิ 1 (1,923) 14 95 
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19. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
19.1 รำยละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  
สถำนท่ี 

อตัรำร้อยละของ 
กำรถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2561 2560 ลกัษณะของธุรกิจ 
บริษทั Commercial Credit and 

Finance PLC (ถือหุน้โดย 
Group Lease Holdings 
Pte. Ltd.) (“CCF”) 

ศรีลงักำ 29.99 29.99 ธุรกิจลีสซ่ิง สินเช่ือรำยยอ่ย 
สินเช่ือและเช่ำซ้ือ 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

บริษทัร่วม รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี 

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่ำตำมบญัชี 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย สุทธิ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
Commercial Credit and 

Finance PLC 2,492,602 2,492,602 2,558,988 2,604,640 (582,085) (582,085) 1,976,903 2,022,555 
Total 2,492,602 2,492,602 2,558,988 2,604,640 (582,085) (582,085) 1,976,903 2,022,555 

เงินลงทุนใน CCF 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 
ได้ท ำกำรพิจำรณำและอนุมติัโดยมติพิเศษให้บริษัทฯ และ/หรือ  Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
(“GLH”) เข้ำท ำกำรซ้ือหุ้นใน Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) ซ่ึ งเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักำ จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจหลกัใน
กำรให้บริกำรลีสซ่ิงและเช่ำซ้ือ สินเช่ือบุคคลรำยยอ่ยและธุรกิจขนำดเล็กต่ำงๆ ให้บริกำรทำงกำรเงิน
ส ำหรับกำรศึกษำ ฯลฯ โดยเขำ้ซ้ือหุ้นในจ ำนวนรวม 95,390,500 หุ้น  ในรำคำหุน้ละ 111 รูปีศรีลงักำ 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,588 ลำ้นรูปีศรีลงักำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 
2,462 ลำ้นบำท (รำคำซ้ือน้ีไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมจ ำนวน 26.5 
ล้ำนบำท) โดยประมำณร้อยละ 22.27 จำกร้อยละ 29.99 นั้ นจะซ้ือจำกผูถื้อหุ้นของ CCF ซ่ึงเป็น
กรรมกำรของบริษัทฯ ในขณะนั้ นด้วย และต่อมำได้แสดงเจตนำลำออกโดยมีผลตั้ งแต่วนั ท่ี                
31 มกรำคม 2561 ดว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เน่ืองจำกกรรมกำร
ดงักล่ำวนั้นยงัเป็นผูก่้อตั้งและผูบ้ริหำรใน Creation Investment Sri Lanka LLC ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลง
สภำพของบริษทัฯดว้ย  

ทั้ งน้ี ในกำรอนุมัติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมติพิเศษดังกล่ำว ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมได้พิจำรณำ
รำยละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของรำคำซ้ือขำยแล้วว่ำอยู่ในรำคำท่ีเหมำะสมในช่วง
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รำคำ 83.52 - 114.20 รูปีศรีลังกำต่อหุ้น (มูลค่ำประมำณ 1,900 - 2,500 ล้ำนบำท) ซ่ึงเป็นช่วงรำคำท่ี
เหมำะสมตำมท่ีท ำกำรประเมินผ่ำนกำรศึกษำวิเครำะห์ขอ้มูลโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินแห่งหน่ึงใน
ประเทศศรีลงักำ และยงัได้พิจำรณำรำยงำนควำมเห็นของท่ีปรึกษำกำรเงินอิสระ (“IFA”) ซ่ึงเห็นว่ำ
รำคำท่ีเหมำะสมอยู่ท่ี 70.09 - 73.55 รูปีศรีลงักำต่อหุ้น (มูลค่ำประมำณ 1,600 - 1,700 ลำ้นบำท) โดย
มูลค่ำตลำดในช่วงระยะเวลำซ้ือในช่วงปลำยปี 2559 ของบริษทัร่วมในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรี
ลงักำมีมูลค่ำประมำณ 1,391 ลำ้นบำท  โดยผูป้ระเมินทั้งสองรำยใชว้ธีิกำรประเมินท่ีแตกต่ำงกนัแต่ต่ำง
เห็นว่ำกำรประเมินโดยใช้วิธีท่ีจะตอ้งอำ้งอิงถึงมูลค่ำหุ้นตำมรำคำตลำด กล่ำวคือ Market Valuation 
Approach ไม่ใช่วิธีกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรลงทุนใน CCF นอกจำกน้ี ผูถื้อหุ้นในท่ี
ประชุมยงัได้พิจำรณำถึงควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งต่ำงๆ เก่ียวกบักำรลงทุนใน CCF รำยละเอียดเป็นไป
ตำมท่ีระบุอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมและรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 

ทั้งน้ี กำรลงทุนใน CCF ดังกล่ำวถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity 
Method) ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 28  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ เน่ืองจำก
บริษทัฯประสงคจ์ะลงทุนในระยะยำว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 หุ้นดังกล่ำวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมด้วย
จ ำนวนเงิน 1,977 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 2,559 ลำ้นบำท หักส ำรองผลขำดทุน 
582 ล้ำนบำท) (2560: 2,023 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 2,605 ลำ้นบำท หักส ำรอง  
ผลขำดทุน 582 ล้ำนบำท)) ถ้ำอิงจำกรำคำตลำดในตลำดหลักทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำในวนัส้ินปี
มูลค่ำเงินลงทุนมีเพียงประมำณ 484 ลำ้นบำท (2560: 874 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนใน CCF ตำมวิธีส่วนได้เสีย (ก่อนส ำรองผล
ขำดทุน) ดังกล่ำวคิดเป็นมูลค่ำ 2,559 ล้ำนบำท (หรือ 127.31 รูปีศรีลังกำต่อหุ้น) หลังจำกท ำกำร
ทดสอบกำรด้อยค่ำ (Impairment Testing) แล้ว ปรำกฏว่ำเงินลงทุนใน CCF ไม่ได้เกิดกำรด้อยค่ำแต่
อย่ำงใด ทั้งน้ี เป็นไปตำมท่ี Gajma & Co ส ำนกังำนท่ีปรึกษำและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักำ
ไดท้  ำกำรประเมินมูลค่ำเงินลงทุนใน CCF ซ่ึงหลงัจำกท ำกำรประเมินแลว้ไดส้รุปวำ่มูลค่ำของ CCF อยู่
ท่ีประมำณ 136.95 รูปีศรีลงักำต่อหุ้น จำกกำรประเมินดงักล่ำวจึงน่ำเช่ือถือวำ่มูลค่ำเงินลงทุนใน CCF 
ไม่ไดเ้กิดกำรดอ้ยค่ำแต่อยำ่งใด 
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อย่ำงไรก็ตำม เหตุท่ีผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนใน CCF เป็นจ ำนวน 582 
ลำ้นบำท ในงบกำรเงินระหว่ำงกำลส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 
เน่ืองมำจำกในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวนั้นผูบ้ริหำรยงัอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของ
มูลค่ำเงินลงทุนใน CCF ประกอบกบัในช่วงระยะเวลำท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นเกิดเหตุกำรณ์น ้ ำท่วมอนัเป็น
ปัจจยัท่ีอยู่เหนือกำรควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศศรีลงักำซ่ึง
พึ่งพำเกษตรกรรมเป็นพื้นฐำน ซ่ึงกรณีดงักล่ำวท ำให้อำจเกิดขอ้กงัวลในกำรพิจำรณำเก่ียวกบัมูลค่ำ
ของเงินลงทุนใน CCF วำ่จะเกิดกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ ดงันั้น ภำยใตห้ลกัควำมระมดัระวงั (Conservatism 
Principle) ผูบ้ริหำรจึงไดพ้ิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกเงินลงทุนใน CCF ในจ ำนวนดงักล่ำวไวก่้อน 
โดยท่ียงัคงอยู่ภำยใตห้ลกัควำมระมดัระวงั แมก้ำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำจะด ำเนินกำรเสร็จส้ินแลว้และ  
ไม่ปรำกฏว่ำเงินลงทุนใน CCF เกิดกำรด้อยค่ำแต่อย่ำงใด แต่ผูบ้ริหำรไดพ้ิจำรณำให้ยงัคงไวซ่ึ้งกำร   
ตั้งค่ำเผือ่ผลขำดทุนตำมท่ีไดเ้คยตั้งไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 ต่อไปโดยไม่กลบัรำยกำร  

นอกจำกน้ี ผูบ้ริหำรยงัเห็นวำ่รำคำซ้ือขำยหุ้นในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักำ (“CSE”) ไม่ใช่
ปัจจยัท่ีสำมำรถบ่งช้ีและวดัมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF ไดอ้ยำ่งเหมำะสมและน่ำเช่ือถือ ทั้งน้ี
ตำมท่ีผูป้ระเมินต่ำงๆ เห็นตรงกนัตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ เน่ืองจำกตลำดดงักล่ำวไม่ใช่ตลำดท่ีมีกำรซ้ือ
ขำยคล่องส ำหรับหุ้นดังกล่ำว และยงัไม่ใช่ตลำดส ำหรับกำรซ้ือขำยหุ้นในสัดส่วนท่ีมีนัยส ำคัญ          
ในจ ำนวนท่ีสำมำรถเทียบเคียงกนั รวมถึงยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งน ำมำพิจำรณำ ดงันั้น 
กำรพิจำรณำมูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF จึงไม่อำ้งอิงจำกรำคำตลำดดงักล่ำว  

ทั้ งน้ี ผู ้บริหำรจะพิจำรณำกลับหรือปรับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนดังกล่ำวตำมควำมจ ำเป็นหรือ
เหมำะสมต่อไป 

มูลค่ำท่ีกลุ่มบริษทัประเมินได ้มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ยอดคงเหลือ                       

ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 589,915 
มูลค่ำยติุธรรมท่ีระบุได ้ 27,606 
มูลค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 522,606 
ค่ำควำมนิยม 1,322,354 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ                                                26,543 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,489,024 
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 รำยกำรเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตำมวธีิส่วนไดเ้สียท่ีถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยมีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  

2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2,604,640 2,545,426 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือเพ่ิมเติม - 3,579 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม             110,936 179,285 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (139,982) (82,926) 
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก ำไร (ขำดทุน) - (7,335) 
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - (352) 

เงินปันผลรับ (16,606) (33,037) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2,558,988 2,604,640 

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (582,085) (582,085) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 1,976,903 2,022,555 

19.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่ำงปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกกำรลงทุนในบริษัทร่วมในงบกำรเงินรวมและรับรู้         
เงินปันผลรับจำกบริษทัร่วมดงักล่ำวในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ดงัน้ี 

19.3 รำคำตลำด มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศศรีลังกำ  
(“CSE”) ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินภำยนอกอ่ืนไดใ้หข้อ้สรุปวำ่ CSE เป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ต ่ำ และไม่ถือเป็นตลำดท่ีซ้ือขำยคล่อง รำคำตลำดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมของ CCF 
ดงันั้นในกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม ผูบ้ริหำรได้ว่ำจำ้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อท ำกำรวิเครำะห์   
ทำงกำรเงินเพื่อหำมูลค่ำยติุธรรมของ CCF 

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร      

ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก ำไรจำก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีรับ 
ในระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
Commercial Credit and    
   Finance PLC 

 
110,936 

 
171,951 

 
(139,982) 

 
(83,278) 

 
16,606 

 
33,037 

รวม 110,936 171,951 (139,982) (83,278) 16,606 33,037 
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  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทัร่วม 
รำคำตลำดอำ้งอิงจำก CSE       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม* 

 2561 2560 
Commercial Credit and Finance PLC 484 874 
รวม 484 874 
*   มูลค่ำดงักล่ำวค ำนวณตำมสัดส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตำมรำคำหุน้ในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักำโดยใชอ้ตัรำ

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งรำคำซ้ือและรำคำขำย ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 และ 29 ธนัวำคม 2560 
 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

บริษทัร่วม 

มูลค่ำยติุธรรมอำ้งอิงจำก          
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินภำยนอก     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม** 
 2561 2560 

Commercial Credit and Finance PLC 2,325 3,564 
รวม 2,325 3,564 
**   มูลค่ำดงักล่ำวค ำนวณตำมสัดส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตำมมูลค่ำยติุธรรมต่อหุน้ค ำนวณโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินระหวำ่งปี

นั้นๆ ในปี 2561 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินใชว้ธีิก ำไรคงเหลือ (residual income approach)  

ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 
เคร่ืองมือทำง

กำรเงนิ เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 
ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ

สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญั อตัรำทีใ่ช้ 
ควำมอ่อนไหวทีม่ต่ีอกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2561) 

วธีิก ำไรคงเหลือ 
(residual income 
approach)  

ตน้ทุนของส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ (cost of 
equity) 

ร้อยละ 10.77 - 
18.77 

มูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณ
ไดใ้ชต้น้ทุนของส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ำกบั    
ร้อยละ 14.44  
หำกใชต้น้ทุนของ                
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ำกบั
ร้อยละ 10.77 จะไดมู้ลค่ำ
เท่ำกบั 255 รูปีศรีลงักำ 
ต่อหุน้ และหำกใช้
ตน้ทุนของส่วนของ        
ผูถื้อหุน้เท่ำกบัร้อยละ 
18.77 จะไดมู้ลค่ำเท่ำกบั 
79 รูปีศรีลงักำต่อหุน้   
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เคร่ืองมือทำง

กำรเงนิ เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 
ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ

สังเกตได้ทีม่นีัยส ำคญั อตัรำทีใ่ช้ 
ควำมอ่อนไหวทีม่ต่ีอกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2561) 

วธีิก ำไรคงเหลือ 
(Residual income 
approach) 

อตัรำกำรเติบโต ณ ส้ิน
ปีท่ีมีกำรจดัท ำ
ประมำณกำรทำง
กำรเงิน (Terminal 
growth rate) 

ร้อยละ 3.50 - 
5.50 

มูลค่ำยติุธรรมท่ีค ำนวณ
ไดใ้ชอ้ตัรำกำรเติบโต    
ณ ส้ินปีท่ีมีกำรจดัท ำ
ประมำณกำรทำงกำรเงิน
เท่ำกบัร้อยละ 4.50 
หำกใชอ้ตัรำกำรเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีกำรจดัท ำ
ประมำณกำรทำงกำรเงิน
เท่ำกบัร้อยละ 3.50 จะได้
มูลค่ำเท่ำกบั 129 รูปี      
ศรีลงักำ ต่อหุน้ และ    
หำกใชอ้ตัรำกำรเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีกำรจดัท ำ
ประมำณกำรทำงกำรเงิน
เท่ำกบั ร้อยละ 5.50       
จะไดมู้ลค่ำเท่ำกบั 147 
รูปีศรีลงักำ ต่อหุน้   

19.4 ขอ้มูลทำงกำรเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสำระส ำคญั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 Commercial Credit and                    

Finance PLC 
 2561 2560 
สินทรัพยร์วม 15,913 19,197 
หน้ีสินรวม (13,448) (16,579) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,465 2,618 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 29.99 29.99 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 739 785 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 Commercial Credit and                    
Finance PLC 

 2561 2560 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั (55) (55) 
มูลค่ำสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 523 523 
ค่ำควำมนิยม 1,322 1,322 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ 30 30 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 2,559 2,605 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 Commercial Credit and       

Finance PLC 
 ส ำหรับปีส้ินสุด                             

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
รำยได ้ 2,233 2,395 
ก ำไร (ขำดทุน)  370 598 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (7) 7 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 363 605 
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20. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด (หมำยเหตุ 7)   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภำพ (ครบก ำหนดปี 2565) 192,718 192,718 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 63,776 63,776 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 414,502 414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478,278 478,278 
รวม 670,996 670,996 

เงินใหกู้ย้มืแปลงสภำพ - Century Finance Company Limited 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนำยน 2560 GLH ได้ลงทุน 5.7 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำในเงินให้กู ้ยืมแปลงสภำพ      
ท่ีออกโดยเฉพำะเจำะจงของ Century Finance Company Limited (“CFCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ตำมกฎหมำยของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสำมำรถแปลงสภำพเป็นหุ้นสำมญั
ของ CFCL ได ้และหลงัจำกแปลงสภำพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 57 อตัรำดอกเบ้ีย
ของเงินให้กูย้ืมแปลงสภำพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมเกณฑ์คงคำ้งในงบก ำไร
ขำดทุนรวม 

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติักำรเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. ("BiT") เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2559 GLH 
ซ้ือหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ BiT จ ำนวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำย
ทั้งหมดของ BiT) คิดเป็นจ ำนวนเงิน 1.73 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (ประมำณ 61.85 ล้ำนบำท) BiT 
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่ำวต่อกรมทะเบียนกำรค้ำและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวนัท่ี               
16 มกรำคม 2560  
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ในระหว่ำงปี 2560 GLH ได้บนัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพิ่มเติมจ ำนวน      
1.9 ลำ้นบำทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่ำท่ีปรึกษำกฎหมำยภำยนอกและค่ำใชจ่้ำยในกำรตรวจสอบสถำนะกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินลงทุนดงักล่ำวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยำวอ่ืนในงบกำรเงินรวม
มูลค่ำ 63.8 ลำ้นบำท (2560: 63.8 ลำ้นบำท) BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ 
ธุรกิจหลักคือ พฒันำซอฟต์แวร์และเป็นผูเ้ช่ียวชำญทำงด้ำนดิจิตอลคอนเทนต์และโปรแกรมบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2559 ให้บริษทัยอ่ยซ้ือหุ้นของ PT Bank JTurst 
Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจำกนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 บริษทัยอ่ยจึงไดท้  ำกำร
ซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่ำวจำก J Trust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ ำนวนหุ้น 28.15 ลำ้น
ลำ้นหุ้น (หรือร้อยละ 3.12 ของทุนเรียกช ำระของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 11.70 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 414 ลำ้นบำท) หุ้นส่วนท่ีเหลือประมำณร้อยละ 97 ยงัคงถือโดย     
ผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ J Trust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนัตำมท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุ 7 บริษัท
ดงักล่ำวจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและด ำเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์   

ณ วนัซ้ือ รำคำท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัดงักล่ำว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมำณ 3.65 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 อตัรำ P/BV 
ดงักล่ำวเพิ่มเป็น 6.66 เท่ำ ในขณะท่ี ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนำคำรพำณิชยใ์นตลำดประเทศ
อินโดนีเซียคิดเป็นประมำณ 1.3 เท่ำ  มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกวำ่มูลค่ำท่ีค  ำนวณจำก ‘อตัรำ
เฉล่ีย P/BV’ ในจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญั  
ในช่วงปลำยปี 2561 ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดมี้กำรประเมินรำคำเงินลงทุนดงักล่ำวแลว้และพิจำรณำ
ว่ำไม่มีกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนน้ี เน่ืองจำกปัจจยับวกหลำยๆอย่ำง รวมถึงอตัรำกำรท ำก ำไรและ
โอกำสในกำรท ำธุรกิจในอนำคต จำกขอ้มูลในงบกำรเงินท่ีเปิดเผยต่อสำธำรณะ พบวำ่ PT Bank Jtrust 
มีคดีควำมท่ีถูกฟ้องร้องทั้งในประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงข้ึนอยู่กับกระบวนกำรด ำเนินกำรทำง
กฎหมำยและผลของกำรพิจำรณำคดีในอนำคต มูลค่ำของเงินลงทุนน้ียงัข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำร
ร่วมมือกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัดงักล่ำวและควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวใน
อนำคต ดงันั้นเงินลงทุนน้ีมีควำมไม่แน่นอนสูงและจ ำเป็นตอ้งมีกำรให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งมำกและ
จ ำเป็นตอ้งมีกำรประเมินมูลค่ำอยำ่งสม ่ำเสมอทุกปี 
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21. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อำคำรและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งำน  
 ท่ีดิน อำคำร สถำนท่ีเช่ำ ส ำนกังำน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ระหว่ำงท ำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 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 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือกิจกำร  
   BGMM 

 
- 

 
- 

 
185 

 
83 

 
784 

 
337 

 
- 

 
1,389 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,589) (6,001) (4,366) (1,666) - (13,622) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 8,512 46 14,006 (65) (22,564) (65) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
 

- 

 
 

- (1,615) (918) (4,519) (1,687) (564) (9,303) 
31 ธนัวำคม 2560 35,983 45,553 38,884 50,860 116,200 44,007 299 331,786 
ซ้ือเพ่ิม - - 950 3,968 8,529 16,679 - 30,126 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (392) (4,837) (4,880) - (10,109) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - - - (74) - (74) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 

 
- 

 
- 

 
(185) 

 
(172) 

 
(2,452) 

 
(483) 

 
- 

 
(3,292) 

31 ธนัวำคม 2561 35,983 45,553 39,649 54,264 117,440 55,249 299 348,437 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2560 - 40,833 15,777 32,565 51,946 30,897 - 172,018 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 3,907 7,505 24,231 5,579 - 41,576 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือกิจกำร  
   BGMM - - 45 9 232 121 - 407 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,589) (6,000) (4,315) (1,460) - (13,364) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ 

 
 

- - (643) (439) (2,146) (1,143) 

 
 

- (4,371) 
31 ธนัวำคม 2560 - 41,187 17,497 33,640 69,948 33,994 - 196,266 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 4,615 7,765 20,996 5,801 - 39,531 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (352) (1,644) (3,307) - (5,303) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ 
   งบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ - - (71) (56) (501) (309) 

 
 

- (937) 
31 ธนัวำคม 2561 - 41,541 22,041 40,997 88,799 36,179 - 229,557 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2560 35,983 4,366 21,387 17,220 46,252 10,013 299 135,520 
31 ธนัวำคม 2561 35,983 4,012 17,608 13,267 28,641 19,070 299 118,880 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2560        41,576 
2561        39,531 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อำคำรและ และเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์  งำน  
 ท่ีดิน อำคำร สถำนท่ีเช่ำ ส ำนกังำน และอุปกรณ์ ยำนพำหนะ ระหวำ่งท ำ รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 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 ำหน่ำย - - (1,589) (159) - (1,666) - (3,414) 
โอนเขำ้ (ออก) - - 2,496 - - - (2,496) - 
31 ธนัวำคม 2560 35,983 45,553 16,871 25,313 50,911 26,567 300 201,498 
ซ้ือเพิ่ม - - 933 1,346 1,505 56 - 3,840 
ตดัจ ำหน่ำย - - - (10) - (1,020) - (1,030) 
โอนเขำ้ (ออก) - - - - - - - - 
31 ธนัวำคม 2561 35,983 45,553 17,804 26,649 52,416 25,603 300 204,308 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2560 - 40,833 9,522 17,758 27,732 19,849 - 115,694 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 1,568 2,204 10,899 2,477 - 17,502 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 
   ตดัจ ำหน่ำย - - (1,588) (159) - (1,438) - (3,185) 
31 ธนัวำคม 2560 - 41,187 9,502 19,803 38,631 20,888 - 130,011 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 354 1,597 2,336 7,551 2,625 - 14,463 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         
   ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/             
   ตดัจ ำหน่ำย - - - (4) - (1,011) - (1,015) 
31 ธนัวำคม 2561 - 41,541 11,099 22,135 46,182 22,502 - 143,459 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2560 35,983 4,366 7,369 5,510 12,280 5,679 300 71,487 
31 ธนัวำคม 2561 35,983 4,012 6,705 4,514 6,234 3,101 300 60,849 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2560        17,502 
2561        14,463 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของอำคำรและอุปกรณ์ดงักล่ำวมี
จ ำนวนเงินประมำณ 105.52 ลำ้นบำท และ 99.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (เฉพำะบริษทัฯ: 92.49 ลำ้นบำท 
และ 87.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

บริษทัฯได้น ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 จ ำนวน 26.8 
ล้ำนบำท  (2560: 27.6 ล้ำนบำท) ไปค ้ ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน
กำรเงิน และเงินกูย้มืระยะยำวตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 25 และ 29 

217

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



 

 

22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 
สญัญำ 

สิทธิพิเศษ 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
สิทธิกำรเช่ำ 

ซอฟตแ์วร์
ระหวำ่ง
พฒันำ รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 125,794 28,655 39 47,341 201,829 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี  - 5,461 - 50,381 55,842 
ตดัจ ำหน่ำย - (4,566) - - (4,566) 
โอนเขำ้ (ออก) - 27,998 - (30,610) (2,612) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสญัญำสิทธิพิเศษ (96,768) - - - (96,768) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ (9,064) (1,180) - (2,557) (12,801) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 19,962 56,368 39 64,555 140,924 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี  - 1,950 20 23,326 25,296 
ตดัจ ำหน่ำย - (429) - (8,688) (9,117) 
โอนเขำ้ (ออก) - 75,760 - (75,760) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ (141) (201) - (56) (398) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 19,821 133,448 59 3,377 156,705 
กำรตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 57,218 4,804 11 - 62,033 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 3,455 5,682 17 - 9,154 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (954) - - (954) 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของสญัญำสิทธิพิเศษ     (40,831) - - - (40,831) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ (4,316) (163) - - (4,479) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 15,526 9,369 28 - 24,923 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 3,289 11,824 15 - 15,128 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - (43) - - (43) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็น 
   เงินตรำต่ำงประเทศ (96) (17) - - (113) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 18,719 21,133 43 - 39,895 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 4,436 46,999 11 64,555 116,001 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,102 112,315 16 3,377 116,810 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ระหว่ำงพฒันำ รวม 
รำคำทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 17,096 21,195 38,291 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี  2,725 41,901 44,626 
ตดัจ ำหน่ำย (3,251) - (3,251) 
โอนเขำ้ (ออก) 6,300 (6,300) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 22,870 56,796 79,666 
ซ้ือเพ่ิมระหวำ่งปี  660 19,188 19,848 
ตดัจ ำหน่ำย - (7,769) (7,769) 
โอนเขำ้ (ออก) 65,443 (65,443) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 88,973 2,772 91,745 
กำรตัดจ ำหน่ำย    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 2,463 - 2,463 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (1,772) - (1,772) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 4,492 - 4,492 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 5,183 - 5,183 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย - - - 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 7,531 - 7,531 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 12,714 - 12,714 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 17,687 56,796 74,483 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 76,259 2,772 79,031 

สัญญำสิทธิพเิศษ 
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้  ำสัญญำสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลำ 5 ปี 
(สำมำรถต่ออำยุสัญญำได้โดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ำยยินยอมร่วมกนัเป็นลำยลักษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ด ำเนินกำรต่ออำยุสัญญำภำยในหกเดือนก่อนวนัหมดอำยุสัญญำ) กับบริษทัตวัแทน
จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตย์ี่หอ้ฮอนดำ้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชำ โดยสัญญำดงักล่ำวระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันในกำรได้รับอนุญำตเป็นตวัแทนให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์
ฮอนดำ้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2555 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่ำวแก่ GLF 
โดยคิดค่ำธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ และท ำสัญญำ Deposit agreement มูลค่ำ 2.9 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำในกำรท่ีกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษัทตวัแทน
จ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้ โดยมีเง่ือนไขวำ่หำก GLF ไม่สำมำรถท ำยอดขำยขั้นต ่ำต่อปีตำมท่ีตก
ลงไว ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะท ำกำรยึดเงินมดัจ ำตำมสัดส่วนระยะเวลำหกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 
2561 
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ในระหวำ่งปี 2559 และ 2558 GLF สำมำรถท ำยอดขำยขั้นต ่ำต่อปีไดต้ำมท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงินมดั
จ ำคืนตำมสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญำ Deposit agreement มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำสิทธิพิเศษท่ี
น ำเสนอในงบกำรเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

จำกกำรท่ีก.ล.ต.ได้เปิดเผยตำมประกำศ 95/2560 และ 97/2560 ถึงกำรกล่ำวโทษของก.ล.ต. ต่ออดีต
กรรมกำรบริหำรของบริษทัฯ ผูบ้ริหำรของบริษทัฯยงัคงมีควำมเช่ือมัน่วำ่สัญญำสิทธิพิเศษไดจ้ดัท ำข้ึน
ภำยใตก้ำรด ำเนินธุรกิจโดยปกติ แต่เน่ืองจำกมีขอ้มูลหรือหลกัฐำนบำงส่วนท่ีหน่วยงำนก ำกบัดูแลไม่
สำมำรถเขำ้ถึงได ้ผูบ้ริหำรจึงไดพ้ิจำรณำและเห็นควรวำ่ บริษทัฯควรจะตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกสัญญำ
สิทธิพิเศษไวเ้ท่ำกบัยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีไม่ตดัจ ำหน่ำยมูลค่ำ 1.68 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ กำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อผลขำดทุนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆตำมหลกัควำมระมดัระวงัในช่วงระหวำ่งกำรตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงของหน่วยงำนก ำกบัดูแล ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 7 และ 49 เม่ือไดรั้บคืนเงินมดัจ ำน้ีใน
ภำยหลงั บริษทัฯจะกลบัรำยกำรค่ำเผือ่ผลขำดทุนน้ีดว้ยจ ำนวนท่ีไดรั้บคืน 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2561 มูลค่ำของสิทธิพิ เศษดังกล่ำวคิดเป็นจ ำนวนเงิน  0.03 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำซ่ึงแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวม (2560: 0.11 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) 

23. ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดจำกกำรรวมกิจกำรให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อ
ทดสอบกำรดอ้ยค่ำประจ ำปี ดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับำท) 

 
ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ        
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 

ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 
บริษทั BG Microfinance 

Myanmar  Co., Ltd. 
ค่ำควำมนิยม 71,872 45,540 219,360 

ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือของบริษทั ธนบรรณ จ ำกดัและบริษทั GL Finance Plc. 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของ      
ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือของบริษทั ธนบรรณ จ ำกัดและบริษทั GL Finance Plc. ซ่ึงค ำนวณจำกมูลค่ำ
ยุติธรรม โดยวิธีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์ด้วยวิธีสัมพทัธ์ (relative valuation approach) โดยกำร
ค ำนวณใชอ้ตัรำส่วนรำคำต่อก ำไรและอตัรำส่วนรำคำต่อมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัเปรียบเทียบท่ีอยูใ่น
ตลำดหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรประเมินหำมูลค่ำยุติธรรมของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ทั้งน้ี 
ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัได้รวบรวมข้อมูลเปรียบเทียบจำกสินทรัพยใ์นตลำด ท่ีมีลักษณะควำม
คลำ้ยคลึงกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดในดำ้นต่ำงๆมำกท่ีสุด และท ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ 
ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำว และพิจำรณำผลกระทบ
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ของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน (2560: ค ำนวณจำกจำกมูลค่ำจำก
กำรใชสิ้นทรัพย ์โดยประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บอำ้งอิงจำกประมำณ
กำรทำงกำรเงินซ่ึงได้รับอนุมัติจำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดังกล่ำวครอบคลุม
ระยะเวลำ 5 ปี) 

บริษทัฯใช้วิธีกำรประเมินมูลค่ำดว้ยวิธีสัมพทัธ์ส ำหรับกำรประเมินมูลค่ำของบริษทัยอ่ยสองแห่ง ซ่ึง
เป็นกำรเปล่ียนจำกวิธีมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยท่ี์ใช้ในปีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกวิธีกำรท่ีอิงกับตลำด
สะทอ้นถึงมูลค่ำทำงธุรกิจท่ีแทจ้ริงและอำศยัสมมติฐำนท่ีนอ้ยกวำ่ 

           ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกวิธีกำรประเมินมูลค่ำสินทรัพย์
ดว้ยวธีิสัมพทัธ์ สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: เท่ำ) 

 
ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั 

ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

อตัรำส่วนรำคำต่อก ำไร 13.89x 8.13x 
อตัรำส่วนรำคำต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 2.30x 1.11x 

ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย บริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 

มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจำกมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยโ์ดยวิธี
ก ำไรคงเหลือในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับ อำ้งอิงจำกประมำณกำรทำงกำรเงินซ่ึงได้รับอนุมติั
จำกฝ่ำยบริหำร ประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวครอบคลุมระยะเวลำ 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ขอ้สมมติท่ีส ำคญัในกำรค ำนวณมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์ส ำหรับส่วนงำน
ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย บริษทั BG Microfinance Myanmar  Co., Ltd สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
อตัรำกำรเติบโต    4.5% 
อตัรำคิดลดก่อนภำษี    16.0% 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำอตัรำกำรเติบโตจำกงบประมำณโดยอำ้งอิงจำกผลประกอบกำรในอดีตท่ีผ่ำนมำ
ประกอบกบักำรคำดกำรณ์กำรเติบโตของตลำด และอตัรำคิดลดเป็นอตัรำก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงควำม
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงำนนั้นๆ 

ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำแลว้เช่ือวำ่ค่ำควำมนิยมไม่เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
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24. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดแ้ละภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกคืน 62,731 62,563 61,920 61,713 
เงินมดัจ ำ 41,216 38,207 1,673 2,504 
อ่ืน ๆ 7,583 2,976 7,348 2,443 
รวม 111,530 103,746 70,941 66,660 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกภำษีมูลค่ำเพ่ิม

รอเรียกคืน (36,465) (31,533) (36,466) (31,533) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิ 75,065 72,213 34,475 35,127 

25. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม 
 อตัรำดอกเบ้ีย    
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับำท) (พนับำท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้น - 6.00 - 65,239 
รวม   - 65,239 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯค ้ำประกนัโดย
กำรโอนสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำเช่ำซ้ือ และกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั
และท่ีจะมีข้ึนในภำยหนำ้ และทะเบียนรถจกัรยำนยนตต์ำมหนงัสือแจง้จำกผูใ้ห้กูข้องบริษทัฯ เงินกูย้ืม
ของบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยบริษทัฯตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 44.4 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นตำมสัญญำเงินกู้ท่ียงัมิได้เบิกใช้
จ  ำนวน 50 ลำ้นบำท วงเงินกูย้ืมดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรท ำสัญญำท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (หกัดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และสินทรัพยร์อกำรขำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้น
หมำยเหตุ 9 และ 14 
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26. เงินรับฝำกจำกลูกค้ำ 
คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลสินเช่ือรำยย่อยสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์  ได้ออกประกำศฉบบัท่ี 
4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2559 โดยมีรำยละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบักำรรับฝำกเงินจำกลูกค้ำ
สินเช่ือรำยยอ่ย โดยประกำศน้ีไดใ้ชก้บั BGMM ในฐำนะสถำบนักำรเงินระดบัฐำนรำก (microfinance 
institution) ท่ีมีกำรรับฝำกเงิน   

จำกขอ้ก ำหนดดงักล่ำว ลูกคำ้สินเช่ือรำยยอ่ยทุกรำยตอ้งมีส่วนร่วมในกำรออมเงินภำคบงัคบัเม่ือมีกำร
จ่ำยเงินค่ำงวด โดยจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยทั้งหมดของลูกค้ำแต่ละรำยต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของยอด
สินเช่ือ  นอกจำกน้ีลูกค้ำยงัสำมำรถออมเงินเพิ่มเติมด้วยควำมสมัครใจ BGMM ได้รับแจ้งจำก
หน่วยงำนก ำกบัดูแลเก่ียวกบักำรขอเขำ้ตรวจในระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 2560 ซ่ึงเป็นตวัก ำหนดว่ำ 
BGMM ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดทั้งหมดส ำหรับกำรรับเงินมดัจ ำหรือไม่ ตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำร
รับฝำกเงินจำกลูกคำ้สินเช่ือรำยยอ่ยดงักล่ำว BGMM จะตอ้งจ่ำยดอกเบ้ียให้กบัลูกคำ้สินเช่ือรำยยอ่ยใน
อตัรำร้อยละ 15 ต่อปี ส ำหรับเงินรับฝำกภำคบงัคับและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส ำหรับเงินรับฝำกจำกกำร
ออมโดยสมคัรใจ โดยอตัรำดงักล่ำวถูกก ำหนดโดยคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลสินเช่ือรำยยอ่ยสำธำรณรัฐ           
แห่งสหภำพเมียนมำร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินรับฝำกรวมดอกเบ้ียค้ำงจ่ำยท่ีบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินของ 
BGMM มีจ ำนวน 1,944 ลำ้นจำ๊ดพม่ำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 40.6 ลำ้นบำท) (2560: 958.4 ลำ้นจำ๊ดพม่ำ 
(หรือเท่ำกบัประมำณ 22.9 ลำ้นบำท)) และมีระยะเวลำคงเหลืออยูใ่นระหวำ่ง 6 เดือนถึง 1 ปี  

27. เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
ณ วนัท่ี 26 มกรำคม 2561 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงเข้ำท ำสัญญำเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับบุคคลธรรมดำ        
รำยหน่ึงจ ำนวน 0.6 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือประมำณ 20.0 ล้ำนบำท) เงินกู้ยืมระยะสั้ นน้ีมี
ดอกเบ้ียร้อยละ 9.47 ต่อปี โดยบริษทัยอ่ยฯมีจุดประสงคเ์พื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

สญัญำเงินกูย้มืดงักล่ำวมีระยะเวลำ 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีกูย้มื และจะต่ออำยสุัญญำโดยอตัโนมติัในทุกๆ 
สำมเดือนจนกระทั่งครบระยะเวลำ 3 ปีนับจำกวนัท่ีกู้ยืม โดยเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมไม่มี
หลกัประกนั  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยในงบกำรเงินรวมมีจ ำนวน 0.6 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือประมำณ 19.6 ลำ้นบำท) 
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28. เจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  (หมำยเหตุ 7 และ 31) 402,786 119,696 402,786 119,696 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 19,260 11,168 19,260 11,031 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 12,559 18,783 3,634 4,506 
ค่ำโบนสัคำ้งจ่ำย 12,262 6,689 - - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
  (หมำยเหตุ 7 และ 31) 461 461 1,022 109,345 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 92,072  109,520 13,635 10,861 
รวม 539,400 266,317 440,337 255,439 

29. เงินกู้ยืมระยะยำว 
เงินกู้ยืมระยะยำวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินในประเทศและต่ำงประเทศ มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2561 2560   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวำคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 5,447 ร้อยละ 10 ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกนบัจำก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช ำระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนำคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 10,894 ร้อยละ 10 ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกนบัจำก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช ำระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 64,000 THBFIX1M +            

ร้อยละ 1.90 
ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัรวม
ทั้งหมดสิบห้ำงวด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกในวนั
ช ำระดอกเบ้ียคร้ังท่ีสองหลงัจำกวนัท่ีเบิกเงินกู้
ตำมวงเงินสินเช่ือ 

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหำคม 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 19,899 35,024 ร้อยละ 6.75 ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัรวม

ทั้งหมดสิบสองงวด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกนบั
จำกวนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และช ำระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 
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   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัรำดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 
 2561 2560   

สญัญำเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2560    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 2,487 6,921 ร้อยละ 7.00 ผอ่นช ำระเป็นงวดๆ ในจ ำนวนท่ีเท่ำกนัรวม

ทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดยเร่ิมช ำระงวดแรกนบัจำก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ำมวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน และ
ช ำระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

หกั: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงิน     
  รอตดัจ่ำย - (31)   
รวม 22,386 122,255   
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ    
      ภำยในหน่ึงปี (22,386) (102,764) 

  

เงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 

 
- 

 
19,491 

  

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561  122,255 
บวก: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินตดัจ่ำย  31 
หกั:   จ่ำยคืนเงินกู ้  (107,049) 

 ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำ 
      ต่ำงประเทศ 

  
7,149 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  22,386 

ในระหว่ำงปี 2558 และ 2557 บริษทัย่อยไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัสถำบนักำรเงินต่ำงประเทศ
เพื่อขอวงเงินกู้ระยะยำวจ ำนวนรวม 5.5 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ำไปใช ้    
ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 200 ลำ้นบำท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน ำไปใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
นอกจำกน้ีบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืดงักล่ำวเพื่อป้องกนัควำมเส่ียง
จำกอตัรำดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีในอตัรำร้อยละ 4.90     
ต่อปีและอตัรำร้อยละ 5.10 ต่อปี 
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 ในระหวำ่งปี 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนำมในสัญญำเงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 10 ลำ้นบำท และ 60 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ำไปใช้
ในกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ย 

ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ยืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร เช่น     
กำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กำรจ่ำยเงินปันผล กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อ   
ส่วนของผูถื้อหุ้น กำรด ำรงอตัรำส่วนของลูกหน้ีเช่ำซ้ือท่ีคำ้งช ำระมำกกว่ำ 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ี    
เช่ำซ้ือทั้งหมด กำรด ำรงอตัรำส่วนของลูกหน้ีเช่ำซ้ือต่อหน้ีเงินกู้ กำรไม่จ  ำหน่ำยสินทรัพยห์รือสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ รวมทั้งกำรปฏิบติับำงประกำรตำมสัญญำเงินกูย้ืม และในกรณี   
ก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจำ้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทำงกำรเงินและหลกัประกนัไม่ด้อยกว่ำวงเงินสินเช่ือ      
ท่ีบริษทัฯไดท้  ำใหม่ เป็นตน้ 

เงินกูย้ืมภำยใตส้ัญญำเงินกูด้งักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรโอนสิทธิเรียกร้องตำมสัญญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือ
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั และกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/
หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ และทะเบียนรถจกัรยำนยนตต์ำมหนงัสือแจง้จำกธนำคำรพำณิชย ์รวมทั้ง
ค  ้ ำประกันโดยบริษัทย่อย GLH บัญชีเงินฝำกประจ ำท่ีสถำบันกำรเงินของบริษัทย่อย GLL และ
สินทรัพยบ์ำงส่วนของบริษทัย่อย GLF ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัย่อย GLF มีสินทรัพยร์วม
จ ำนวน 0.5 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ใชใ้นกำรค ้ำประกนัเงินกูย้มืดงักล่ำว (2561: ไม่มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
วงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำ 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
- 

 
2,500 

 
- 

 
2,500 

ณ วนัท่ี  13 กุมภำพนัธ์ 2561 ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงไดย้กเลิกวงเงินกูร้ะยะยำวจ ำนวน 2,500 ลำ้น
บำท โดย ณ วนัท่ี 13 กุมภำพนัธ์ 2561 วงเงินกูร้ะยะยำวของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่ำวยงัไม่ไดถู้ก
เบิกใช ้ 
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30. หุ้นกู้ 
บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับำงส่วน ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

หุ้นกู ้ อตัรำดอกเบ้ีย อำย ุ ครบก ำหนด 2561 2560 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตำมรำยละเอียดใน

ตำรำงดำ้นล่ำง 
3 ปี 29 กนัยำยน 2562 1,500,000 1,500,000 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุ้นกูร้อตดัจ่ำย  (13,189) (30,410) 
หุ้นกู ้- สุทธิ   1,486,811 1,469,590 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี   (1,486,811) - 
หุ้นกูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี   - 1,469,590 

รำยละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบำงส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส  จ ำกัด  (มหำชน) คร้ังท่ี  1/2559 
ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562  
ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับำงส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ ำกดั (มหำชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  ครบก ำหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จ ำนวนเงิน  1,500 ลำ้นบำท  
อำย ุ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 29 กนัยำยน 2559 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ระยะเวลำกำรช ำระดอกเบ้ีย ช ำระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนำคม และวนัที่ 29 กนัยำยน ของทุกปี 
 ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนำคม 2560 
กำรช ำระเงินตน้ ในวนัครบก ำหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยำยน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จ ำกดัทำงกำรเงิน กำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จ ำกดักำรประกำศจ่ำยเงินปันผล 
 และกำรด ำรงสัดส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 
กำรค ้ำประกนั ค ้ำประกนับำงส่วนโดยสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 44.4 

นอกจำกน้ี ในระหวำ่งปี บริษทัฯไดท้  ำสัญญำกบัธนำคำรพำณิชยใ์นฐำนะผูแ้ทนผูถื้อหุน้
กูเ้พ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเพ่ิมเติมเพ่ือค ้ำประกนัหุน้กูใ้นส่วนท่ีเหลือจ ำนวน 525 
ลำ้นบำท โดยจ ำนวนน้ีค ้ำประกนัโดยกำรท ำสัญญำท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำม
สัญญำเช่ำซ้ือ (หกัดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และสินทรัพยร์อกำรขำยตำมท่ี
กล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9 และ 14 
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ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 48 บริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของสถำนกำรณ์ส ำคญัในปัจจุบนั และ
ได้พิจำรณำร่วมกบัท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยภำยนอกของบริษทัฯ เก่ียวกบัควำมเป็นไปไดข้องกำรผิด
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำเก่ียวกบัหุ้นกูต่้ำงๆ ในทนัที โดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ 
และท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยภำยนอกเช่ือว่ำบริษัทฯ ไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือข้อตกลงใดๆในสัญญำ
เหล่ำนั้นกบัทำงเจำ้หน้ี และไม่ไดท้  ำผดิกฎหมำยใดๆ 

31. หุ้นกู้แปลงสภำพ 
บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภำพ ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

    งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ อตัรำดอกเบ้ีย อำย ุ ครบก ำหนด 2561 2560 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพคร้ังท่ี 1/2559 ตำมรำยละเอียดใน
ตำรำงดำ้นล่ำง 

5 ปี 30 กรกฎำคม 2564 4,219,312 4,249,289 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพคร้ังท่ี 1/2560 ตำมรำยละเอียดใน
ตำรำงดำ้นล่ำง 

3 ปี 20 มีนำคม 2563 1,624,739 1,636,058 

หุ้นกูแ้ปลงสภำพคร้ังท่ี 2/2560 ตำมรำยละเอียดใน 3 ปี 30 มีนำคม 2563 649,896 654,424 
   ตำรำงดำ้นล่ำง     
รวม    6,493,947 6,539,771 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงในกำรออกหุ้นกูร้อแปลงสภำพจ่ำย  (4,548) (6,857) 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - สุทธิ   6,489,399 6,532,914 
หกั: มลูค่ำท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจำ้ของ   (59,458) (59,458) 
มูลค่ำท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,429,941 6,473,456 

แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงนิดงันี ้     
หุ้นกูแ้ปลงสภำพภำยใตก้ำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล   5,794,581 5,833,885 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน   635,360 639,571 
   6,429,941 6,473,456 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2559 ท่ีประชุมวสิำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ มูลค่ำไม่เกิน 130 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ ำนวนเทียบเท่ำ และมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิ
แปลงสภำพของหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลง
สภำพดงักล่ำว ให้แก่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd. ซ่ึ ง เป็น กิจกำรท่ี เก่ี ยวข้องกันตำม ท่ีก ล่ำวไว้ในหมำยเห ตุ  7 ตำม ท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญำตให้บริษทัฯเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
ดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎำคม 2559 โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภำพดงัน้ี  
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จ ำนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  1,300 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 1 สิงหำคม 2559 
อำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ 5 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 

(1 สิงหำคม 2559 ถึง 1 สิงหำคม 2564) 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
กำรช ำระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 1 สิงหำคม  และวนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ของทุกปี 

ตลอดอำยหุุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุรำชกำร จะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำรถดัไป 

กำรไถ่ถอน ณ วนัหมดอำย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภำพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีทำงเลือก 2 ทำงคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  ำนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั 

กำรไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพ 
   เป็นหุน้สำมญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ (รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ
หรือเทียบเท่ำ 3,540,000 บำท) จะไถ่ถอนโดยกำรแปลงสภำพ
เป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 88,500 หุน้ 

รำคำแปลงสภำพ 40 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 
วนัแปลงสภำพ ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละไตรมำส  
ขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำหนงัสือแนบทำ้ยสัญญำกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เพื่อป้องกันควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนของเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจำกหุน้กูแ้ปลงสภำพ ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัไดย้กเลิก
หนงัสือแนบทำ้ยสัญญำดงักล่ำว 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ให้บริษทัฯออกและเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ มูลค่ำไม่เกิน 70 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ ำนวนเทียบเท่ำ โดยอนุมติัให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจ ำนวนไม่เกิน 50 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำและอนุมติให้แก่  Creation Investments Sri Lanka LLC. ในจ ำนวนไม่ เกิน  20 ล้ำน
เหรียญสหรัฐอเมริกำตำมล ำดบั นอกจำกน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเพื่อ
รองรับกำรใชสิ้ทธิแปลงสภำพของหุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว  

229

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2561หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวม



 

 

เม่ือวนัท่ี 20 มีนำคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว ให้แก่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉพำะเจำะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ี
กล่ำวไวห้มำยเหตุ 7 ตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญำต
ใหบ้ริษทัฯเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2560 โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไข
หลกัของหุน้กูแ้ปลงสภำพดงัน้ี  

 

จ ำนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  500 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 20 มีนำคม 2560 
อำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

(20 มีนำคม 2560 ถึง 20 มีนำคม 2563) 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
กำรช ำระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 20 มีนำคม และวนัท่ี 20 กนัยำยน ของทุกปี 

ตลอดอำยหุุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกับวนัหยุดรำชกำร จะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำร
ถดัไป 

กำรไถ่ถอน ณ วนัหมดอำย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภำพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีทำงเลือก 2 ทำงคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  ำนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั 

กำรไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพ    
   เป็นหุน้สำมญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ (รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ 3,465,480 บำท) จะไถ่ถอนโดย
กำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 49,507  หุ้น 

รำคำแปลงสภำพ 70 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 
วนัแปลงสภำพ ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนำคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภำพดงักล่ำว ให้แก่ผูล้งทุนในต่ำงประเทศโดย
เฉพำะเจำะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ตำมท่ีส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญำตให้บริษทัฯเสนอขำยหุ้นกูแ้ปลงสภำพ
ดงักล่ำวเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2560 โดยมีขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภำพดงัน้ี  
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จ ำนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  200 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภำพ หุน้กูแ้ปลงสภำพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภำพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ 30 มีนำคม 2560 
อำยหุุน้กูแ้ปลงสภำพ 3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 

(30 มีนำคม 2560 ถึง 30 มีนำคม 2563) 
อตัรำดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
กำรช ำระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 30 มีนำคม และวนัท่ี 30 กนัยำยน ของทุกปี 

ตลอดอำยหุุน้กูต้ำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ก ำหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุรำชกำร จะเล่ือนไปเป็นวนัท ำกำร
ถดัไป 

กำรไถ่ถอน ณ วนัหมดอำย ุหุ้นกู ้
   แปลงสภำพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพมีทำงเลือก 2 ทำงคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ  ำนวน 
ข) ไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญั 

กำรไถ่ถอนดว้ยกำรแปลงสภำพ 
   เป็นหุน้สำมญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภำพ (รำคำหนำ้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำหรือเทียบเท่ำ 3,465,480 บำท) จะไถ่ถอนโดย
กำรแปลงสภำพเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 49,507 หุน้ 

รำคำแปลงสภำพ 70 บำท ต่อ 1 หุน้สำมญั 
วนัแปลงสภำพ ในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของแต่ละเดือน 

โดยบริษทัฯมีภำระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขหรือขอ้จ ำกดับำงประกำรตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำกำร
เสนอขำยหุน้กูแ้ปลงสภำพ  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลส ำหรับเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน” ก ำหนดให้กิจกำรท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพตอ้งแสดงองค์ประกอบของหน้ีสินแยกจำกส่วนท่ี
เป็นส่วนของเจำ้ของเพื่อแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ
ดงักล่ำวบริษทัฯ ไดแ้ยกองค์ประกอบของหน้ีสินและองค์ประกอบของส่วนของเจำ้ของออกจำกกนั 
โดยองค์ประกอบของหน้ีสินนั้นได้ค  ำนวณจำกกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ำยใน
อนำคตคิดลดดว้ย อตัรำดอกเบ้ียในตลำดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
คือผลต่ำงระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภำพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 
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หุ้นกู้แปลงสภำพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยจนกว่ำมีกำรแปลงสภำพเป็นหุ้น
สำมญั หรือครบอำยุกำรช ำระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภำพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก ำหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีกำรเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลำบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพจะถูกแบ่งส่วนระหว่ำงส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจำ้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรำยกำรดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวมสิทธิ
ในกำรแปลงสภำพหน้ีสินเป็นส่วนของเจำ้ของของบริษทั 

  (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 6,532,914 4,516,330 
มูลค่ำจำกกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 2,425,351 

ตน้ทุนทำงตรง - (3,409) 
เงินสดรับสุทธิ - 2,421,942 
ตน้ทุนทำงตรงตดัจ่ำย 2,309 2,064 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (45,824) (407,422) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 6,489,399 6,532,914 

หุน้กูแ้ปลงสภำพดงักล่ำวแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 
หุน้กูแ้ปลงสภำพภำยใตก้ำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล 5,794,581 5,833,885 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 635,360 639,571 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 59,458 59,458 

ยอดคงเหลือ  6,489,399 6,532,914 

กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงควำมส ำคญัของสถำนกำรณ์ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเงินลงทุนและ
คดีควำมกบั J Trust Co., Ltd. และ JTrust Asia Pte. Ltd. ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 48 
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อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯจะยงัคงบนัทึกรำยกำรเป็นรำยกำรดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยตำมสัญญำ ซ่ึงเป็นไปตำม
เกณฑ์คงคำ้งตำมหลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยของหุ้นกู้
แปลงสภำพภำยใตก้ำรพิจำรณำคดีในชั้นศำลคิดเป็นจ ำนวนเงิน 402.7 ลำ้นบำท (2560: 111.5 ลำ้นบำท) 
แสดงเป็นส่วนหน่ึงในบญัชีเจำ้หน้ีอ่ืนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 7 และ 28 นอกจำกน้ีบริษทัฯจดั
ประเภทบญัชี “หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - องค์ประกอบท่ีเป็นหน้ีสิน” ดงักล่ำว เป็นบญัชี “หุ้นกูแ้ปลงสภำพ
ภำยใตก้ำรพิจำรณำคดีในชั้นศำล” ยงัคงแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ทั้งน้ี
บริษทัฯเช่ือมัน่ว่ำในขณะท่ีมีคดีฟ้องร้องกนัอยู่ กำรไม่จ่ำยดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภำพน้ีไม่เป็นกำรผิด
เง่ือนไขหุน้กูแ้ปลงสภำพแต่อยำ่งใด 

32. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 11,768 8,721 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:   
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 3,748 3,398 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 244 193 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:   
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม 
       หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ 1,468 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำงกำรเงิน 354 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 2,968 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (2,156) (544) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 18,394 11,768 
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ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,992 3,591 

บริษัทฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ ำนวน
ประมำณ 4.7 ลำ้นบำท (2560: 1.8 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 12 ปี (2560: 21.9 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
อตัรำคิดลด 2.8 2.2 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  4.5 1.8 - 4.4 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 8.0 - 18.0 9.0 - 22.0 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.0 

ลดลงร้อยละ 
1.0 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
1.0 

ลดลงร้อยละ 
1.0 

อตัรำคิดลด (1.24) 1.42 (0.66) 0.75 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.47 (1.31) 0.85 (0.76) 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

10.0 
ลดลงร้อยละ 

10.0 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

1.0 
ลดลงร้อยละ 

1.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (1.23) 1.41 (0.75) 0.78 
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เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผ่ำนร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบับใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ข้ึนไปให้ มี สิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 ว ัน                
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 
และมีผลกระทบให้บริษทัฯมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 1.8 ลำ้นบำท 
บริษทัฯจะบนัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำย
ทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ีกฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

33. ใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ยอดคงเหลือของใบส ำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสำมญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกให้แก่ 

วนัท่ีออก 
ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

จ ำนวนใบส ำคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก รำคำเสนอขำย 

อำยใุบส ำคญั
แสดงสิทธิ 

รำคำใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุ้นสำมญั 

อตัรำกำรใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

GL-W4 ผูถื้อหุ้นเดิม 2 สิงหำคม 2559 165,098,969 - 2 ปี 40 บำท 1 หุ้นสำมญั 

จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯในระหวำ่งปีมีกำรเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ประเภท จ ำนวนใบส ำคญัแสดง จ ำนวนใบส ำคญัแสดง จ ำนวนใบส ำคญัแสดง  จ ำนวนใบส ำคญัแสดง  
ใบส ำคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีกำรใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอำย ุ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกรำคม 2561 ในระหวำ่งปี ในระหวำ่งปี 31 ธนัวำคม 2561 

GL-W4 164,946,081 (19) (164,946,062) - 

34. เงินปันผล 
เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในไตรมำสท่ี 2 ปี 2560 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2559             

ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2560 

 
415,088 

 
0.2740 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ำยในปี 2560 415,088 0.2740 
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35. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใต้บทบญัญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญัติบริษทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 
หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

36. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ 
รำยได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือประกอบด้วยค่ำปรับจำกกำรช ำระค่ำงวดล่ำช้ำ 
รำยไดห้น้ีสูญท่ีไดรั้บคืน รำยไดจ้ำกกำรขำยหน้ีสูญและค่ำธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้บริกำร
สินเช่ือเช่ำซ้ือ 

37. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อย 
รำยได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อยประกอบด้วยค่ำจัดกำรด้ำนเอกสำรและ
ค่ำธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยยอ่ย 

38. รำยได้อ่ืน - อ่ืนๆ 
ในปี 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ไดพ้ิจำรณำตดัจ ำหน่ำยเจำ้หน้ีท่ีมียอดคำ้งช ำระนำน เป็นจ ำนวน 8.69 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกสิทธิในกำรเรียกร้องของเจำ้หน้ีคำ้งช ำระนำนดงักล่ำวไดห้มดอำยแุลว้ บริษทัฯรับรู้
กำรตดัจ ำหน่ำยน้ีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

39. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะ ประกอบดว้ย รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 722,387 712,718 385,560 395,230 
ค่ำบริกำรท ำสญัญำ 2,454 8,202 1,398 6,007 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดตำมหน้ี 22,497 20,509 18,416 17,897 
ค่ำเส่ือมรำคำ 39,531 41,576 14,463 17,503 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 15,128 9,154 7,531 2,720 
ค่ำธรรมเนียมงำนทะเบียน 9,824 13,406 1,400 5,255 
ค่ำเช่ำ 47,667 38,872 4,935 5,080 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพ 104,385 51,797 68,480 17,128 
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40. ภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 190,127 166,686 98,948 90,104 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (28,454) (14,313) (10,404) (8,651) 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 161,673 152,373 88,544 81,453 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 958 - 958 - 

รวม 958 - 958 - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   

ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 451,209 (1,454,677) 326,951 (1,596,812) 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไร(ขำดทุน)ทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 65,106 (245,371) 65,390 (319,362) 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยและรำยไดท่ี้ 
   ไม่สำมำรถน ำมำบวก (หกั) ทำงภำษีได ้ 46,575 408,694 (36) 400,815 
(เพ่ิมข้ึน) ลดลงในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี (24,884) - 7,153 - 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 57,602 - - - 
อ่ืนๆ 17,275 (10,950) 16,037 - 

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 161,674 152,373 88,544 81,453 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 83,596 57,897 69,982 47,992 
ค่ำเผื่อมูลค่ำลดลงของสินทรัพยร์อกำรขำย 2,376 3,279 1,448 1,677 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 3,679 2,357 3,679 2,357 
ขำดทุนสะสมยกมำ 19,233 11,208 - - 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของลูกหน้ีอ่ืน 48,937 - - - 
อ่ืน ๆ 960 640 - - 

รวม 158,781 75,381 75,109 52,026 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำนำยหนำ้รอตดับญัชี 11,733 11,676 11,733 11,676 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำตดัจ ำหน่ำย 896 2,191 - - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ- 
    องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 
894 

 
1,355 

 
894 

 
1,355 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กูแ้ปลงสภำพ- 
    องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุน้กู ้ 2,638 6,015 2,638 6,015 
รำยไดด้อกเบ้ียคำ้งรับจำกลูกหน้ี NPLs 4,506 4,219 - - 
กำรแปลงมูลค่ำของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ     
   ดอกเบ้ียคำ้งรับของบริษทัยอ่ย 8,673 - 8,673 - 
กำรแปลงมูลค่ำของหุน้กูแ้ปลงสภำพ 6,961 - 6,961 - 
รำยไดจ้ำกต่ำงประเทศคำ้งรับ 43,215 - - - 
อ่ืน ๆ - 71 - 71 

รวม 79,533 25,544 30,916 19,134 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 79,248 49,837 44,193 32,892 
     
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 122,464 53,063 44,193 32,892 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (43,216) (3,226) - - 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - สุทธิ 79,248 49,837 44,193 32,892 
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41. ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

ก ำไรต่อหุน้ปรับลดค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักของหุ้นสำมญัท่ีออกอยู่ในระหว่ำงปีกับ
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีบริษทัฯอำจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสำมญั โดยสมมติว่ำได้มีกำรแปลงเป็นหุ้นสำมญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สำมญัเทียบเท่ำ 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนและก ำไรต่อหุน้ปรับลด แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (พนับำท)   281,794 (1,603,211) 238,407 (1,678,265) 
จ ำนวนหุน้สำมญั (พนัหุน้) 1,525,538 1,525,535 1,525,538 1,525,535 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.185 (1.051) 0.156 (1.100) 

อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีกำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นปรับลดส ำหรับใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมัญ      
(GL-W4) และหุ้นกู้แปลงสภำพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 เน่ืองจำกรำคำใช้
สิทธิรวมกบัมูลค่ำยติุธรรมต่อหน่วยของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัมีรำคำสูงกวำ่รำคำตลำด
ถวัเฉล่ียของหุ้นสำมญัของบริษทัฯ และใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั (GL-W4) ได้ส้ินสุด
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิในเดือนสิงหำคม 2561 

42. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทั  
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้ำงองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของบริกำร บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 5 ส่วนงำน 
• ส่วนงำนธุรกิจใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ และสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 
• ส่วนงำนธุรกิจกำรบริหำรสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 
• ส่วนงำนธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ 
• ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 
• ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 
ผู ้มีอ  ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 
กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยไดแ้ละก ำไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงำนของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส ำหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561  
 
 
 

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        
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,454,275 1,870 86,092 169,964 46,890 - 2,759,091 
รำยไดอ่ื้น 30,444 45,200 11,221 5,474 1,286 - 93,625 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 461,146 161,137 25,424 - - - 647,707 
รวมรำยได้ 2,945,865 208,207 122,737 175,438 48,176 - 3,500,423 
รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั (461,146) (161,137) (25,424) - - - (647,707) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,484,719 47,070 97,313 175,438 48,176 - 2,852,716 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร (871,225) (203,548) (47,068) (56,329) (99,880) - (1,278,050) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (530,286) - - (1,883) (28,145) - (560,314) 
ตน้ทุนขำย (7,643) - - - - - (7,643) 
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยร์อ

กำรขำย (315,428) - - - (13,730) - (329,158) 
โอนกลบัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ

ลูกหน้ีอ่ืน 20,374 - - - - - 20,374 
โอนกลบัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,825 - - - - - 38,825 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - - - - - 110,936 110,936 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน - - - - - (396,477) (396,477) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - - - - - (161,673) (161,673) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 819,336 (156,478) 50,245 117,226 (93,579) (447,214) 289,536 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่

หมนุเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตดับญัชี  31,820 - 3,146 11,146 - 9,310 55,422 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 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        
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก 2,445,429 201,711 37,494 56,200 47,948 - 2,788,782 
รำยไดอ่ื้น 113,779 47,299 8,072 10,256 10,174 - 189,580 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 780,835 31,060 24,535 - - - 836,430 
รวมรำยได้ 3,340,043 280,070 70,101 66,456 58,122 - 3,814,792 
รำยกำรปรับปรุงและตดัรำยกำร

ระหวำ่งกนั (780,835) (31,060) (24,535) - - - (836,430) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,559,208 249,010 45,566 66,456 58,122 - 2,978,362 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร (911,995) (97,340) (21,582) (22,638) (91,396) - (1,144,951) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (317,727) - - (3,293) (2,016) - (323,036) 
ตน้ทุนขำย (757) - - - - - (757) 
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่

หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืภำยใตข้อ้พิพำท - (603,176) - - - - (603,176) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ - (956,641) - - - - (956,641) 

ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยร์อ
กำรขำย (245,351) - - - - - (245,351) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (208,884) - - - - - (208,884) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพย์
หมุนเวยีนอ่ืน (38,825) - - - - - (38,825) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - (582,085) - - - - (582,085) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำของสัญญำสิทธิพิเศษ (55,937) - - - - - (55,937) 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - - - - - 171,951 171,951 

ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน - - - - - (445,347) (445,347) 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ - - - - - (152,373) (152,373) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 779,732 (1,990,232) 23,984 40,525 (35,290) (425,769) (1,607,050) 
สินทรัพย์รวมของส่วนงำน        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่   
   หมนุเวยีนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ 
   ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษี 
   เงินได้รอตดับัญชี  59,059 - 2,001 5,701 - 39,778 106,539 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

 (หน่วย: พนับำท) 
  2561  2560 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก     
ประเทศไทย 1,801,908  1,766,544 
ประเทศกมัพูชำ 539,654  693,625 
ประเทศสิงคโปร์ (ปรับปรุงใหม่) 33,225  225,744 
ประเทศไซปรัส (ปรับปรุงใหม่) -  7,966 
ประเทศลกัเซมเบิร์ก -  7,012 
ประเทศลำว 128,277  96,806 
ประเทศอินโดนีเซีย 102,023  79,482 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 247,629  80,774 
ประเทศญ่ีปุ่น -  20,409 
รวม 2,852,716  2,978,362 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน สินทรัพย ์
   ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีและเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 

  
 

ประเทศไทย 147,034  155,139 
ประเทศกมัพูชำ 23,874  35,785 
ประเทศสิงคโปร์ 36,438  36,958 
ประเทศลำว 1,659  1,404 
ประเทศอินโดนีเซีย 10,787  15,547 
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ 15,898  6,688 
รวม 235,690  251,521 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือ
มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 
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43. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
บริษทัฯและพนักงำนได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ  0 - 5 ของ
เงินเดือนและพนักงำนจะจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 0 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ี
บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน อยุธยำ จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้น
ออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่ำงปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไดจ่้ำยเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 10.7 ลำ้นบำท และ 9.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

44. ภำระผูกพนั 
44.1 ภำระผูกพันเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 0.02 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำท่ี
เก่ียวข้องกับกำรจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจ ำนวน 0.40 ล้ำนบำทท่ีเก่ียวข้องกับส่วนปรับปรุง
อำคำรและสถำนท่ีเช่ำ (2560: 0.02 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ และ 0.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

44.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดินและพื้นท่ีในอำคำร 
อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 2560 

 จ่ำยช ำระ 
  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี 

 ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับำท 17,320 12,020 20,178 15,616 
พนัเหรียญสหรัฐอเมริกำ 221 590 114 411 
พนัรูเปียอินโดนีเซีย 1,471,680 4,047,120 811,087 2,943,360 
พนัเหรียญสิงคโปร์ 56 - 126 - 
พนัจ๊ำดพม่ำ 33,000 - - - 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 

 จ่ำยช ำระ 
  มำกกวำ่ 1 ปี  มำกกวำ่ 1 ปี 

 ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภำยใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับำท 7,606 2,877 9,185 8,117 

44.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯมีภำระท่ีตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมท่ีปรึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนกังำนของกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ ำนวนเงิน 0.4 ลำ้นเยน และ 0.2 ลำ้นบำทต่อ
เดือน (2560: 0.01 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.6 ลำ้นเยน และ 0.2 ลำ้นบำทต่อเดือน) 

44.4 กำรค ำ้ประกนั 
1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัวงเงินกูย้ืมระยะสั้นในรูปแบบของหนงัสือ

แสตนด์บำยเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนำคำรให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 4 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ (2561: ไม่มี) 

2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ ำนวน 975.3 ล้ำนบำท (2560: 975.3 ลำ้นบำท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนัหุน้กูจ้  ำนวน 
975.0 ล้ำนบำท (2560: 975.0 ล้ำนบำท) เพื่อค ้ ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำและกำรใช้บริกำรไปรษณีย์
จ  ำนวน 0.3 ลำ้นบำท (2560: 0.3 ลำ้นบำท)  
ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม  2561 หนังสือค ้ ำประกัน เพื่ อค ้ ำประกันหุ้นกู้จ  ำนวน  975 ล้ำนบำท                     
ค ้ำประกนัโดยกำรท ำสัญญำท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ (หกัดอกผลเช่ำซ้ือ
ท่ียงัไม่ถือเป็นรำยได)้ และสินทรัพยร์อกำรขำยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 9 และ 14 

44.5 สัญญำสิทธิพเิศษ (Exclusive Referral Agreement) 
เม่ือว ัน ท่ี  26 มิ ถุนำยน 2560 GLF ได้ท ำสัญญำสิทธิพิ เศษ  (Exclusive Referral Agreement) เป็น
ระยะเวลำ 3 ปี (สำมำรถต่ออำยุสัญญำไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ำยยนิยอมร่วมกนัเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ด ำเนินกำรต่ออำยุสัญญำภำยในหกเดือนก่อนวนัหมดอำยุสัญญำ) กบับริษทั
ตวัแทนจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตย์ี่ห้อฮอนดำ้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชำ โดยสัญญำระบุให้สิทธิพิเศษ
แก่ GLF ในกำรได้รับอนุญำตเป็นตวัแทนให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์ฮอนด้ำแต่เพียง            
ผูเ้ดียว GLF จะตอ้งจ่ำยค่ำธรรมเนียมในอตัรำร้อยละ 3.6 ต่อรถจกัรยำนยนต์ของยอดสินเช่ือท่ีให้กบั
ลูกคำ้ 
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45. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,325* 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน    
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจน 
   ครบก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
184 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - 62 376 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 7,081 - 

*  มูลค่ำดงักล่ำวค ำนวณโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินโดยใชว้ิธีก ำไรคงเหลือ (residual income approach) ตำมท่ีเปิดใน
หมำยเหตุขอ้ 19.3 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
ตรำสำรอนุพนัธ ์    
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - (1) - 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งรับ - - 40 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 3,564* 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน    
เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือจน 
   ครบก ำหนด 

 
- 

 
- 

 
186 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - 65 435 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม    
หุน้กู ้ - 1,547 - 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 7,427 - 

*  มูลค่ำดงักล่ำวค ำนวณโดยท่ีปรึกษำทำงกำรเงินโดยใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (discounted cashflow model) ตำมท่ี
เปิดในหมำยเหตุขอ้ 19.3 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 7,081 - 7,081 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 1,547 - 1,547 
หุน้กูแ้ปลงสภำพ - 7,427 - 7,427 

46. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
46.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรำยย่อย ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยย่อยภำยใต้
กำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ ำประกัน ลูกหน้ีอ่ืน       
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน เงินมดัจ ำ เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงิน
รับฝำก เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกูย้ืมระยะยำว หุ้นกู ้และหุ้นกู้แปลงสภำพ หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์  
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยในกำร
บริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำย
ผ่อนช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ ำประกันและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ 
นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯมีฐำนของ
ลูกค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอำจต้องสูญเสียจำกกำร          
ให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนัและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ลูกหน้ี
เงินให้กู ้ยืม เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ ำประกัน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยำว หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภำพ สินทรัพย์และหน้ีสิน
ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดล้ดควำมเส่ียงดงักล่ำวโดยท ำใหแ้น่ใจวำ่ดอกเบ้ียท่ี
เกิดจำกเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัรำคงท่ี และใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย เพื่อใช้ในกำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจำกเงินกูย้มื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภท
อตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี
ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  

 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,136.67 - 526.17 1,082.16 3,745.00 
เงินลงทุนชัว่ครำว 18.05 - - - 18.05 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 3,324.92 2,886.84 - - 6,211.76 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้ำประกนั - สุทธิ 230.73 64.55 - - 295.28 
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย 554.32 6.72 - - 561.04 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำร

จดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
     

   จดักำรสินเช่ือทำงกำรเงิน 5.35 19.31 - - 24.66 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ                  

– ปรับปรุงใหม่ 42.12 - - - 42.12 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 89.33 89.33 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 5.85 - - 5.85 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 192.72 - 478.28 671.00 
เงินมดัจ ำ - - - 41.22 41.22 
 6,312.16 3,175.99 526.17 1,690.99 11,705.31 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 559.06 559.06 
เงินรับฝำก 40.62 - - - 40.62 
เงินกูย้มืระยะสั้น 19.60 - - - 19.60 
เงินกูย้มืระยะยำว 22.39 - - - 22.39 
หุ้นกู ้ 1,486.81 - - - 1,486.81 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 6,429.94 - - 6,429.94 
 1,569.42 6,429.94 - 559.06 8,558.42 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย  

 ภำยใน มำกกวำ่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,797.45 - 286.10 996.35 3,079.90 
เงินลงทุนชัว่ครำว 47.80 - - - 47.80 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 3,194.77 3,358.40 - - 6,553.17 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้ำประกนั - สุทธิ 269.59 76.82 - - 346.41 
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย 378.43 39.53 - - 417.96 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำร

จดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
     

   จดักำรสินเช่ือทำงกำรเงิน 14.08 42.51 - - 56.59 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ                  

– ปรับปรุงใหม่ 0.55 40.84 - - 41.39 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 82.41 82.41 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 11.65 - - 11.65 
เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน - 192.72 - 478.28 671.00 
เงินมดัจ ำ - - - 38.21 38.21 
 5,702.67 3,762.47 286.10 1,595.25 11,346.49 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 65.24 - - - 65.24 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 280.40 280.40 
เงินรับฝำก 22.91 - - - 22.91 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 0.61 - - - 0.61 
เงินกูย้มืระยะยำว 102.76 19.49 - - 122.25 
หุ้นกู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 6,473.46 - - 6,473.46 
 191.52 7,962.54 - 280.40 8,434.46 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   

 ภำยใน มำกกวำ่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 373.37 36.52 409.89 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 2,123.03 2,096.96 - - 4,219.99 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ           

จำกบริษทัยอ่ย 209.98 - - - 209.98 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 42.18 42.18 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 0.34 - - 0.34 
เงินให้กูย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งรับ          

จำกบริษทัยอ่ย - 5,307.79 - - 5,307.79 
เงินมดัจ ำ - - - 1.67 1.67 
 2,333.01 7,405.09 373.37 80.37 10,191.84 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 450.11 450.11 
หุ้นกู ้ 1,486.81 - - - 1,486.81 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 6,429.94 - - 6,429.94 
 1,486.81 6,429.94 - 450.11 8,366.86 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   

 ภำยใน มำกกวำ่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 117.80 2.14 119.94 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและขำยผอ่นช ำระ - สุทธิ 2,024.73 2,094.61 - - 4,119.34 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคำ้งรับ           

จำกบริษทัยอ่ย 165.55 - - - 165.55 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 22.39 22.39 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 0.34 - - 0.34 
เงินให้กูย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งรับ          

จำกบริษทัยอ่ย - 5,345.59 - - 5,345.59 
เงินมดัจ ำ - - - 2.50 2.50 
 2,190.28 7,440.54 117.80 27.03 9,775.65 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 261.72 261.72 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย 40.00 - - - 40.00 
หุ้นกู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 
หุ้นกูแ้ปลงสภำพ - 6,473.46 - - 6,473.46 
 40.00 7,943.05 - 261.72 8,244.77 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยและ
กำรกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 สินทรัพย ์

ทำงกำรเงิน            
ณ วนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 

หน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน           
ณ วนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 

สินทรัพย ์
ทำงกำรเงิน            
ณ วนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 

หน้ีสิน 
ทำงกำรเงิน           
ณ วนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 
อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี                   

31 ธนัวำคม 
สกุลเงิน 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.37 1.16 210.95 201.95

ถ5 
168.48 166.83 210.96 205.26 32.4498 32.6809 

เหรียญสิงคโปร์ 0.11 0.16 - 0.07 - - - - 23.69425 24.4503 
รูปีศรีลงักำ 111.40 44.15 - - - - - - 0.17795 0.21305 
เรียลกมัพชูำ 0.24 243.58 - - - - - - 0.8032 0.00805 
ไทยบำท 30.41 23.00 22.39 41.95 - - - - 1.0000 1.0000 
ลำวกีบ - - - - - 18.13 - 145.49 0.0038 0.0039 
รูเปียอินโดนีเซีย - - - - - - - 105.11 0.0022 0.0024 
เยนญ่ีปุ่ น - 0.10 - - - - - - 0.2931 0.2898 

46.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกบัมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ยกเวน้รำยกำรดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม* มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม* 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ     
  ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยำว                            
        - ปรับปรุงใหม่ 

 
- 

 
- 

 
41 

 
40 

  เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน     
    เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีจะถือ 
       จนครบก ำหนด 

 
193 

 
184 

 
193 

 
186 

    เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478 438 478 500 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
   หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี - - 1,470 1,547 
   หุน้กูแ้ปลงสภำพ 6,430 7,081 6,473 7,427 

 *  มูลค่ำดงักล่ำวค ำนวณโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวำ่งรำคำซ้ือและรำคำขำย ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 และ 29  ธนัวำคม 2560
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   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 
 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ     
   หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี - - 1,470 1,547 
   หุน้กูแ้ปลงสภำพ 6,430 7,081 6,473 7,427 

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

   (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) ก ำไร (ขำดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิ     
 สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - (1) - - 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินให้กูย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้ืมระยะสั้น 
แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือและผอ่นช ำระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั แสดง
มูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณจำกยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่ำซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดโ้ดยหัก
ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค) มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืมประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดด้วย
อตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ง) เงินลงทุนในตรำสำรท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำด ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแส
เงินสดในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคำดหวงั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
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ฉ) หุ้นกูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภำพท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำ
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
ส ำหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ช) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคต
และแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วน
ใหญ่เป็นข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำ
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

47. กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.53:1 (2560: 1.51:1) และเฉพำะบริษทั
มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.52:1 (2560: 1.57:1) 

48. กำรช้ีแจงเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย 
บริษทั เจทรัสต ์จ ำกดั (“JT”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยโ์ตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น และ 
บริษทั เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จ ำกดั (“JTA”) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ำกดั จดทะเบียน ณ สำธำรณรัฐสิงคโปร์ได้
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร 
และยื่นฟ้องคดีอำญำในประเทศไทยและยื่นฟ้อง  ในประเทศสิงคโปร์ นอกจำกน้ี บริษัทฯก็ได้
ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยในประเทศไทยต่อ JTA โดยยืน่ฟ้องเป็นคดีแพง่ และคดีอำญำเช่นกนั                     

บริษัท  พีที  เจทรัสต์ อินโดนีเซีย ทีบีเค ซ่ึงเป็นบริษัทจ ำกัด จดทะเบียน  ณ  ประเทศอินโดนีเซีย                  
(“PT Bank JTrust”) ไดด้ ำเนินกำรทำงกฎหมำยต่อบริษทั พีที กรุ๊ปลีส ไฟแนนซ์ อินโดนีเซีย (“GLFI”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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48.1 คดีควำมในประเทศไทย 
1) คดีแพ่ง 

ก) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที ่พ. 83/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”), 
กรรมกำรและอดีต
กรรมกำรของ    
บริษทัฯ 

- ละเมิด 
- บอกลำ้ง

โมฆียกรรมของ
หุน้กูแ้ปลงสภำพ 

- เรียกค่ำเสียหำย 

8,020,132,483.88 
บำท 

- เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2561 JTA ไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศำลแพง่  
- เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2561 GL ยืน่ค ำใหก้ำรเพื่อฟ้องแยง้ JTA ต่อศำลแพง่  
- เม่ือว ันท่ี  17 เมษำยน  2561 GL ยื่นค ำร้องต่อศำลแพ่งให้วินิจฉัยช้ีขำด
เบ้ืองตน้ในปัญหำขอ้กฎหมำย 

- เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2561 ศำลมีค ำสั่งให้เล่ือนวนันัดช้ีสองสถำน ไปเป็น
วนัท่ี 4 กรกฎำคม  2561 JTA ได้ยื่นค ำแถลงคัดค้ำนค ำร้องของจ ำเลยต่อ      
ศำลแพง่ 

- เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎำคม 2561 GL ยื่นค ำร้องขอให้ศำลเล่ือนกำรนั่งพิจำรณำ
และศำลแพ่งไดพ้ิจำรณำใหเ้ล่ือนกำรนดัช้ีสองสถำนไปในวนัท่ี 24 สิงหำคม 
2561  

- เม่ือ 3 สิงหำคม 2561 JTA ยืน่ค ำคดัคำ้นค ำร้องขอใหศ้ำลเล่ือนกำรพิจำรณำ 
- เม่ือวนัท่ี  24 สิงหำคม  2561 ศำลแพ่งได้ก ำหนดวนัช้ีสองสถำนในวนัท่ี          

2 ตุลำคม 2561 
 
 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลำคม 2561 GL ไดย้ืน่ค  ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวต่อศำลแพง่ให ้
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
JTA หำเงินประกันมำให้เป็นจ ำนวน 10 ล้ำนบำท เพื่อเป็นหลักประกัน
ค่ำธรรมเนียมศำล และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ศำลแพ่งได้ก ำหนดวนันัดไต่สวน      
ค ำร้องในวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 

- เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ศำลไดก้ ำหนดนดัฟังค ำสั่งและนดัช้ีสองสถำน
วนัท่ี 7 ธนัวำคม 2561 

- เม่ือวนัท่ี 7 ธันวำคม 2561 ศำลได้ยกค ำร้องขอคุม้ครองชั่วครำว ท่ีให้ JTA 
หำเงินประกนัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เพื่อเป็นหลกัประกนัค่ำธรรมเนียมศำล 
และค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ รวมถึงค ำร้องท่ีขอให้ศำลวินิจฉัยช้ีขำดเบ้ืองตน้ในขอ้
กฎหมำยและประเด็นข้อพิพำทระหว่ำง JTA และ GL นอกจำกน้ีศำลนัด
พิจำรณำคดีต่อเน่ืองโดยนัดสืบพยำนโจทก์และจ ำเลย  ระหว่ำงว ัน ท่ี             
20 สิงหำคม และ 9 ตุลำคม 2562 

- ศำลก ำหนดนดัฟังค ำพิพำกษำวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2562 
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ข) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที ่พ. 2313/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”) 
 

JTrust Asia Pte. Ltd  
(“JTA”) 

- ละเมิด 
- เรียกค่ำเสียหำย 
ค่ำสินไหม
ทดแทน 
พระรำชบญัญติั
ลม้ละลำย พ.ศ. 
2483 

880,000,000 บำท - เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน  2561 GL ยื่นฟ้อง JTA ต่อศำลแพ่ง ศำลก ำหนดวนั       
ช้ีสองสถำน เม่ือวนัท่ี 20 สิงหำคม 2561  

- วัน ท่ี  20 สิงหำคม  2561 ศำลสั่ งให้ เล่ือนวัน ช้ีสองสถำนไปเป็นวัน ท่ี                    
29 ตุลำคม 2561 เน่ืองจำกคดีอยูร่ะหวำ่งท่ีศำลอนุญำตให้จ  ำเลยยื่นค ำให้กำร
ภำยในวนัท่ี 20 กนัยำยน 2561 

- เม่ือวนัท่ี 29 ตุลำคม 2561 JTA ยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำยื่นค ำให้กำร          
ศำลจึงมีค ำสั่งใหเ้ล่ือนวนัช้ีสองสถำนไปเป็นวนัท่ี 17 ธนัวำคม 2561 

- เม่ือวนัท่ี  17 ธันวำคม  2561 ศำลได้ยกค ำร้องของ JTA ท่ีขอจ ำหน่ำยคดี
ชัว่ครำว นอกจำกน้ีศำลนดัพิจำรณำคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยำนโจทก์และ
จ ำเลย ระหวำ่งวนัท่ี 12 และ 29 พฤศจิกำยน 2562  

- ศำลก ำหนดฟังค ำพิพำกษำในวนัท่ี 29 มกรำคม 2563 
 

ค) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที ่พ. 2399/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 
(“JTrust”)  
 

2. JTrust Asia Pte. 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”) 
 

- ละเมิด 
- หม่ินประมำท 
- เรียกค่ำเสียหำย 
 

20,271,232.88 บำท - เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 JTrust และ JTA ยืน่ฟ้อง GL ต่อศำลแพง่ในฐำน
ควำมผดิหม่ินประมำท 
 

- เม่ือวนัท่ี 3 สิงหำคม 2561 GL ยื่นค ำร้องขอให้ศำลจ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว เพื่อ
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
Ltd.  (“JTA”) รอศำลอำญำมีค ำพิพำกษำหรือมีค ำสั่งในคดีเลขท่ี อ.1346/2561 ต่อมำ JTA 

ไดย้ืน่ค ำคดัคำ้นค ำร้องขอจ ำหน่ำยคดีชัว่ครำว 
- เม่ือวนัท่ี 7 สิงหำคม 2561 ศำลก ำหนดวนันัดช้ีสองสถำน และก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินคดีในวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561  

- ในระหว่ำงเดือนตุลำคมถึงธันวำคม 2561 กระบวนกำรด ำเนินคดีมีควำม
ล่ำช้ำ เน่ืองจำกทั้งสองฝ่ำยมีค ำร้องขอเล่ือนนัดกำรไต่สวนของศำล ดงันั้น
ศำลก ำหนดวนันดัช้ีสองสถำนใหม่ในวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 

- เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 ศำลแจ้งกำรนัดพิจำรณำคดีต่อเน่ืองโดยนัด
สืบพยำนโจทกแ์ละจ ำเลย ระหวำ่งวนัท่ี 16 และ 28 มกรำคม 2563 

- ศำลก ำหนดฟังค ำพิพำกษำในวนัท่ี 20 มีนำคม 2563  
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2) คดีฟ้ืนฟูกจิกำร 
คดีฟ้ืนฟูกจิกำรหมำยเลขด ำที ่ฟ. 1/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. Ltd.  
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”) 
 

ร้องขอใหฟ้ื้นฟู
กิจกำร 

180,000,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกำ 
 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2561 JTA ยื่นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของ GL ต่อศำล
ลม้ละลำยกลำง 

- เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 GL ยืน่ค  ำคดัคำ้นค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรต่อศำล 
- เม่ือวนัท่ี 19 มีนำคม 2561 ศำลลม้ละลำยกลำงไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำรท่ียืน่โดย JTA 

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษำยน 2561 JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำร 
และศำลมีค ำสั่งรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2561  

- เม่ือวนัท่ี 19 กันยำยน 2561 GL ยื่นค ำแก้อุทธรณ์ค ำสั่งยกค ำร้องขอฟ้ืนฟู
กิจกำร 

- เม่ือว ันท่ี  4 มกรำคม  2562 ศำลล้มละลำยกลำงได้นัดก ำหนดวันฟังค ำ
พิพำกษำศำลอุทธรณ์คดีช ำนำญพิเศษในวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 

- ในวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 ศำลอุทธรณ์คดีช ำนำญพิเศษมีค ำพิพำกษำยก
ค ำสั่งของศำลลม้ละลำยกลำงท่ีงดไต่สวน และใหศ้ำลลม้ละลำยกลำงไต่สวน
ค ำร้องขอของ JTA แลว้มีค ำสั่งใหม่ตำมรูปคดี 

- ศำลอุทธรณ์ไดก้ ำหนดวนันดัไต่สวนค ำร้องขอในวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 
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3) คดีอำญำ 
ก) คดีอำญำหมำยเลขด ำที ่อ. 6/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”) 
 

1. JTrust Asia Pte. 
Ltd.  (“JTA”) 

2. Nobuyoshi 
Fujisawa 

3. Shigeyoshi Asano 
4. Legal advisor 

 

ร่วมกนัยืน่ค  ำร้องขอ
ต่อศำลใหมี้กำรฟ้ืนฟู
กิจกำรอนัเป็นเทจ็ 

- - เม่ือวนัท่ี 11 เมษำยน 2561 GL ยื่นฟ้องคดีอำญำต่อศำลลม้ละลำยกลำง และ
ศำลก ำหนดวนันดัไต่สวนมูลฟ้อง เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 

- เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนำยน 2561 ศำลมีค ำสั่งใหเ้ล่ือนวนันดัไต่สวนมูลฟ้องไปเป็น 
วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 

- เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 ศำลได้มีค  ำสั่งให้ก ำหนดวนันัดถำมคำ้นพยำน
โจทกแ์ละไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัท่ี 16 และ 17 มกรำคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2562 ศำลไดก้ ำหนดวนันดัไต่สวนมูลฟ้องในวนัท่ี 11 
และ 18 มีนำคม 2562 

 
ข) คดีอำญำหมำยเลขที ่อ. 1346/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 
(“JTrust”)  

2. JTrust Asia Pte. 
Ltd. (“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) (“GL”) 
 

หม่ินประมำท - - เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภำคม 2561 JTrust และ JTA ยื่นฟ้อง GL ต่อศำลอำญำ โดย
ศำลก ำหนดวนันดัไต่สวนมูลฟ้องในวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2561 

- เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎำคม 2561 ศำลมีค ำสั่งให้เล่ือนไปนัดไต่สวนมูลฟ้องใน 
วนัท่ี 17 กนัยำยน 2561 

- เม่ือวนัท่ี 17 กันยำยน 2561 ศำลมีค ำสั่งให้เล่ือนไปนัดไต่สวนมูลฟ้องไป
วนัท่ี 12 -13 ธนัวำคม 2561  
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2561 ศำลอำญำได้นัดไต่สวนมูลฟ้องของโจทก์และ
ก ำหนดวนันดัฟังค ำพิพำกษำวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ศำลมีค ำพิพำกษำใหย้กฟ้องของ JTrust และ JTA 
 
48.2 คดีควำมในประเทศสิงคโปร์ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. 
Ltd. (“JTA”) 

Group Lease Holdings 
Ltd. (“GLH”), อดีต
กรรมกำรของบริษทัฯและ
จ ำเลยอ่ืนๆ 
 

ร่วมกนัท ำ
ละเมิดโดยกำร
หลอกใหม้ำ
ลงทุนในบริษทั 
กรุ๊ปลีส จ ำกดั 
(มหำชน) 
(“GL”) 
 

- ค่ำเสียหำย 
- ดอกเบ้ีย 
- ค่ำใชจ่้ำย 
- กำรชดเชยอ่ืนๆ
ตำมท่ีศำล
เห็นสมควร 

- เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH และจ ำเลยอ่ืนๆ ต่อศำลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์  

- JTA ไดย้ื่นค ำร้องขอคุม้ครองชัว่ครำวต่อศำลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ำยเดียว 
(an Ex Parte basis)  โดยศำลแห่งประเทศสิงคโปร์ไดมี้ค ำสั่งอนุญำตตำมค ำร้อง
ดงักล่ำว โดยสั่ง GLH ไม่ให้ด ำเนินกำรใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนท่ีอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่ำไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ (รำยกำร
ดงักล่ำว ไม่รวมค่ำใชจ่้ำยในชีวติประจ ำวนั กำรด ำเนินกำรธุรกิจตำมปกติ และค่ำ
ทนำยควำม)  

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่ำวหำของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ ำเนินกำรแต่งตั้งทนำย
ในประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี  

- เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ศำลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค ำสั่งยกค ำร้อง
ขอคุม้ครองชัว่ครำวส ำหรับ GLH นอกจำกน้ี ศำลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ยงัได้
ยกค ำร้องของ JTA ท่ีได้ยื่นขอขยำยผลคุ้มครองชั่วครำวด้วย ส่งผลให้ไม่มี
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
ขอ้จ ำกัดในกำรด ำเนินธุรกิจของ GLH ในช่วงเวลำนั้นจนถึงวนัท่ี 1 มิถุนำยน 
2561 

- JTA ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำสั่งยกค ำร้องต่อศำล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 
ศำลแห่งประเทศสิงคโปร์มีค ำสั่งรับค ำร้องอุทธรณ์ของ JTA บำงค ำร้อง และศำล
ฎีกำแห่งประเทศสิงคโปร์ไดต้ดัสินกลบัค ำสั่งของศำลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ 
โดยกลบัค ำสั่งคุม้ครองชั่วครำวและขยำยขอบเขตของค ำสั่งคุม้ครองชั่วครำว
ส ำหรับ GLH ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศสิงคโปร์และทัว่โลก ในมูลค่ำไม่เกิน 
180,000,000 เห รียญสหรัฐอเมริกำ (รำยกำรดังกล่ำว  ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยใน
ชีวิตประจ ำวนั กำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติ และค่ำทนำยควำม) ทั้งน้ี ศำลฎีกำแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญำตค ำร้องอุทธรณ์ของ JTA เพื่อขยำยค ำสั่งคุม้ครอง
ชั่วครำว ให้รวมถึง “กำรขำยทรัพย์สิน  กำรลงทุน  หรือกำรให้กู ้ยืม” อัน
เก่ียวเน่ืองกบักำรประกอบธุรกิจปกติ 

- โจทก์และจ ำเลยอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรพิจำรณำคดี กำรพิจำรณำคดี
ดงักล่ำวไดถู้กก ำหนดระหว่ำงวนัท่ี 17 กนัยำยน 2562 ถึงวนัท่ี 30 ตุลำคม 2562  
ศำลจะพิพำกษำคดีหลงัจำกไดพ้ิจำรณำถึงหลกัฐำนและค ำใหก้ำรทั้งหมดแลว้ 
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48.3 คดีควำมในประเทศอนิโดนีเซีย 
 คดีแพ่งหมำยเลข 542/PDT.G/2018/PN.JKT.PST 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ทีพ่พิำท ควำมคืบหน้ำ 
PT Bank JTrust 
Indonesia, TBK 
(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 
Indonesia (“GLFI”) 

ผดิสัญญำกำร
จดักำรสินเช่ือ
ร่วมทำงกำรเงิน 

103,636,408,863       
รูเปียอินโดนีเซีย 
(ประมำณ 233.18 

ลำ้นบำท) 

- เม่ือวนัท่ี 1 ตุลำคม 2561 BJTI ยืน่ฟ้องต่อศำลแขวงจำกำร์ตำกลำง 
- เม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกำยน 2561 ศำลแขวงจำกำร์ตำกลำงก ำหนดวนัพิจำรณำ
กระบวนกำรไกล่เกล่ียและกระบวนกำรไกล่เกล่ียหลำยคร้ังแต่ไม่ประสบ
ผลส ำเร็จ 

- เม่ือวนัท่ี  8 มกรำคม 2562 คณะผูพ้ิพำกษำก ำหนดวนันัดช้ีสองสถำนไปวนัท่ี        
22 มกรำคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2562 GLFI ไดย้ืน่ค  ำใหก้ำรแก่ศำล 
- เม่ือวนัท่ี  29 มกรำคม  2562 ผู ้พิพำกษำก ำหนดให้ BJTI ยื่นค ำให้กำรในวนัท่ี        

12 กุมภำพนัธ์ 2562 
- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภำพนัธ์ 2562 BJTI ยืน่ค  ำใหก้ำรแก่ศำล 
- เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2562 BJTI ไดย้ื่นพยำนหลกัฐำนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษร
ต่อศำล ศำลก ำหนดวนันดัคร้ังต่อไปวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 

- เม่ือวนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2562 GLFI ไดย้ืน่หลกัฐำนท่ีเป็นลำยลกัษณ์อกัษรต่อศำล 
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ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 48.1 48.2 และ 48.3 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงควำมส ำคญัของสถำนกำรณ์
ดงักล่ำวขำ้งตน้และได้พิจำรณำร่วมกบัท่ีปรึกษำทำงกฎหมำยภำยนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัควำม
เป็นไปได้ของกำรผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำให้สินเช่ือโดยสถำบนัทำงกำรเงิน 
สัญญำเก่ียวกบัหุ้นกูต่้ำงๆ และสัญญำสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินในทนัทีรวมทั้งคดีควำมท่ีไดฟ้้องร้องกลุ่ม
บริษทั โดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษำทำงกฏหมำย เช่ือว่ำกลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไข
หรือข้อตกลงใดๆในสัญญำเหล่ำนั้ นกับทำงเจ้ำหน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทำงกำรเงิน และไม่ได้ท ำผิด
กฎหมำยใดๆตำมท่ีถูกกล่ำวหำแต่อยำ่งใด นอกจำกนั้นบริษทัฯยงัเช่ือวำ่ตรำบเท่ำท่ีคดีควำมยงัไม่เป็นท่ี
ยุติ กำรท่ีบริษทัฯไม่ช ำระดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภำพนั้นไม่ถือว่ำบริษทัฯผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ 
ในหุน้กูแ้ปลงสภำพ 

49. รำยกำรปรับปรุงทีม่ีสำระส ำคัญ 

ในปี 2561 ผูบ้ริหำรของบริษทัฯไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นวำ่ บริษทัฯสมควรให้มีกำรกลบัรำยกำรประมำณ
กำรค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจำกลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตกรรมกำรบริหำร
ของบริษัทฯจ ำนวน  1.77 ล้ำนเหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือประมำณ 59.20 ล้ำนบำท บริษัทฯรับรู้
ผลกระทบจำกกำรกลบัรำยกำรน้ีในก ำไรขำดทุนในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 

50. กำรแก้ไขข้อผดิพลำดและกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลำคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ให้บริษทัฯด ำเนินกำรแกไ้ขงบกำรเงิน แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
(แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) ของบริษทัฯ เน่ืองจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต. ต่อ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลำคม 2560  ซ่ึงกล่ำวโทษอดีตกรรมกำรบริหำรบริษทัฯ 
กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท ำบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท ำธุรกรรมอ ำพรำงผำ่นบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งในต่ำงประเทศหลำยแห่ง เพื่อให้ผลประกอบกำรของบริษทัฯสูงเกินควำมจริง โดย ก.ล.ต. 
แจง้วำ่ จำกกำรกล่ำวโทษขำ้งตน้จะส่งผลให้กำรบนัทึกรำยกำรในบญัชีและงบกำรเงินของบริษทันั้น
ไม่ถูกตอ้ง และหำกบริษทัฯไม่แก้ไขงบกำรเงินและแบบรำยงำนโดยเร็ว อำจเขำ้ข่ำยเป็นกำรฝ่ำฝืน
มำตรำ 56 และ/หรือมำตรำ 312 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ 

บริษทัฯได้จดัหำผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกจำกประเทศสิงคโปร์เพื่อท ำกำรตรวจสอบเงินให้กู ้ยืม
เหล่ำน้ี โดยจำกกระบวนกำรตรวจสอบมีรำยงำนวำ่ผูต้รวจสอบบญัชีภำยนอกไม่ไดรั้บจดหมำยยืนยนั
ยอดกลบัมำจำกผูกู้ ้รำยหน่ึง (จำกสัญญำเงินกู้แก่ผูกู้ ้ท ั้งหมดเจ็ดรำย) และผลจำกกำรตรวจสอบนั้น     
ไม่ปรำกฏหลกัฐำนแสดงถึงควำมผิดปกติของเงินให้กูย้ืมแต่อย่ำงใด อยำ่งไรก็ดี บริษทัฯไดมี้มติให้
แกไ้ขงบกำรเงินตำมหนงัสือของ ก.ล.ต. 
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บริษทัฯได้แกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญัของงวดก่อนโดยปรับยอ้นหลงัในงบกำรเงินส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวำคม  2560 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบด้วยผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำก
ขอ้ผดิพลำด 

ผลกระทบต่องบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 
  จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตำมท่ีเคย
รำยงำน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตำมท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี 

 
1,912,885  

 
(975,405) 

 
- 

 
937,480  

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคำ้งรับ (1,912,336) 975,405 - (936,931) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปี – สุทธิ 

 
549 

 
- 

 
- 

 
549 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำทท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 

 
- 

 
975,405 

 
(384,657) 

 
590,748 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภำยใตข้อ้พิพำท 

 
- 

 
(975,405) 

 
384,657 

 
(590,748) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี – สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีถึงก ำหนด
ช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่งึก ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำหนึ่งปี - สุทธิ 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำทท่ีถึงก ำหนดช ำระ
เกินกวำ่หน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภำยใตข้อ้พิพำท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 
  จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตำมท่ีเคย
รำยงำน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตำมท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำหนึ่งปี - สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขำดทุนสะสม) (126,109) - (18,281) (144,390) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (321,411) - 18,281 (303,130) 

 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 
  จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตำมท่ีเคย
รำยงำน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตำมท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:     
รำยได้     
รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหกู้ย้มื 378,962 - (177,251) 201,711 
ค่ำใช้จ่ำย     
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ 

 
(1,952,565) 

 
995,924 

 
- 

 
(956,641) 

ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท 

 
- 

 
(995,924) 

 
392,748 

 
(603,176) 

ขำดทุนส ำหรับปี (1,822,548) - 215,497 (1,607,051) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:     
ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบ
กำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ                          
- สุทธิจำกภำษีเงินได ้

 
 

(549,330) 

 
 

- 

 
 

21,302 

 
 

(528,028) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (632,609) - 21,302 (611,307) 
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51. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2561 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเงินกูก้บับริษทัยอ่ยเพื่อใหเ้งินกูย้มืจ  ำนวนเงินรวม 
450 ล้ำนบำท อตัรำดอกเบ้ียเรียกเก็บจำกบริษัทย่อยในอตัรำร้อยละ 5.5 ต่อปี ซ่ึงครบก ำหนดช ำระ
ภำยใน 3 ปี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน ำเงินกู้ดงักล่ำวไปใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนในประเทศไทยและ
กำรขยำยตวัของบริษทัยอ่ย 

52. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2562 

 (หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 
  จดัประเภท 

รำยกำรใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตำมท่ีเคย
รำยงำน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตำมท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

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 ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (1.192) - 0.141 (1.051) 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (1.192) - 0.141 (1.051) 
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