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สารจากประธานกรรมการ

นายสกล หาญสุทธิวารินทร์
ประธานกรรมการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)

สารจากประธานกรรมการ

 ตลอดระยะเวลาหน่ึงปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการ บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด  

(มหาชน) ได้รับทราบรายงานผลประกอบการของบริษัทและบริษัทในเครือ 

จากผู ้บริหารในที ่ประชุมคณะกรรมการซึ ่งจัดประชุมทุกเดือนทุกครั ้ง  

จากรายงานของฝ่ายบริหารฟังได้ว ่าผลประกอบการอยู ่ในเกณฑ์ที ่ด ี 

น่าพอใจ และมีแนวโน้มจะดีขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง แม้ปัจจุบันการประกอบ 

ธุรกิจของบริษัท จะประสบปัญหาจากการแข่งขันที่สูงมาก แต่คณะกรรมการ 

เชื ่อว่า ด้วยศักยภาพของผู ้บริหารและพนักงานของบริษัท จะสามารถ 

บริหารให้ก ิจการของบริษัทเจร ิญก้าวหน้าไปได้อย่างมั ่นคง โดยการ 

ประกอบกิจการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณ ขจัดการคอรัปชั่นให้มีน้อยที่สุด หรือไม่มีเลย  

จะต้องบริหารกิจการโดยหลีกเลี ่ยงการดำาเนินการที่มีความเสี ่ยงที ่อาจม ี

ผลกระทบเสียหายต่อบริษัท และส่วนของผู้ถือหุ้น

 

 เพื่อให้การประกอบการของบริษัท เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว  

ช่วงสองปีที ่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารได้จัดให้มี  

หรือแก้ไขปรับปรุงกฎบัตร จรรยาบรรณ และนโยบายในเรื่องต่อไปนี้ออกใช ้

บังคับ คือ

 กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

 กฎบัตรคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ

 กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 นโยบายต่อต้านการคอรัปชั่น

 นโยบายแจ้งเบาะแสการทุจริต

 ซึ ่งเชื ่อว่าหากทุกฝ่าย ทั ้งกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงาน 

ผู ้ปฏ ิบ ัต ิ ได ้ร ่วมมือปฏิบ ัต ิงานให้เป ็นไปตามกฎบัตร จรรยาบรรณ  

นโยบายดังกล่าวข้างต้น ก็เชื่อว่ากิจการของบริษัทจะเจริญก้าวหน้าไปอย่าง 

มั่นคงยั่งยืน ท้ายสุดขอขอบคุณพันธมิตรของบริษัท ฝ่ายบริหารและพนักงาน 

ที่ได้ร่วมมือในปฏิบัติงานในกิจการของบริษัทอย่างดีตลอดมา



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระท่ีไม่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานในบริษทัจ านวน 5 ท่าน โดยทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม 
จ านวนคร้ังท่ีประชุมท้ังหมด 

1. คุณสกล   หาญสุทธิวารินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 10/10 
2. คุณวิบูลย ์ อิงคากุล กรรมการตรวจสอบ 09/10 
3. คุณสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ กรรมการตรวจสอบ 10/10 
4. ดร.พลเดช   เทอดพิทกัษว์านิช กรรมการตรวจสอบ 09/10 
5. คุณทรอย แอน็ดรู สกูนเนอร์แมน กรรมการตรวจสอบ 05/10 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดและแนวทางการปฏิบติัท่ีดีส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงการปฏิบติังานในปี 2562 สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

• การสอบทานรายงานทางการเงิน    
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานขอ้มูลท่ีส าคญัของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินเฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวมประจ าปี 2562 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)และบริษทัย่อย ร่วมกบัฝ่ายบริหาร
และผูส้อบบญัชี โดยเห็นว่างบการเงินของบริษทัมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัครบถว้น 
เพียงพอ ทนัเวลาและไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎหมาย มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

• การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมายและ
การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยพิจารณาจาก Management Letter ของผูส้อบบญัชี รายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งขอ้มูลเพ่ิมเติมจากการประชุมร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยเห็นว่าบริษทัมีระบบ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ 

• การพจิารณารายการท่ีเกีย่วโยงกนั 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
ยึดหลกัความสมเหตุสมผล ความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีความเห็นว่าการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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• การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี     
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคุณสมบติั ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังานและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของ
ผูส้อบบญัชีและน าเสนอช่ือ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อน าเสนอผูถื้อ
หุ้นให้พิจารณาอนุมติัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2562  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานดว้ยความรอบคอบ เป็นอิสระ มุ่งเน้นให้บริษทัมีการด าเนินงานตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์ของบริษทัและเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้น         
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตลอดจนพนกังาน ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอื่น โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติั
หน้าท่ีของตนเองประจ าปี 2562 เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 

 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) หรือ GL  จดทะเบียน ก่อตั้งบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภำคม 2529 เพื่อด ำเนินธุรกิจในเขต
กรุงเทพและปริมณฑล และรวมถึงต่ำงจงัหวดัดว้ย  ระหว่ำงปี 2533 กลุ่มผูถื้อหุ้นใหม่ไดเ้ขำ้มำซ้ือกิจกำรจำกผูถื้อหุ้นเดิม 
และมุ่งเนน้กำรขยำยธุรกิจใหเ้ช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต ์ และชะลอกำรให้เช่ำซ้ือรถยนต ์ หลงัจำกนั้นบริษทัไดมี้กำรขยำยกิจกำร
ดำ้นสินเช่ือโดยให้เช่ำซ้ือสินคำ้อ่ืนๆเพ่ิมขึ้น ไดแ้ก่ รถบรรทุก เคร่ืองจกัร แท่นพิมพ ์ ตลอดจน ธุรกิจดำ้นสัญญำเช่ำกำรเงิน 
ธุรกิจรับซ้ือบญัชีลูกหน้ีกำรคำ้ ธุรกิจกำรจดัหำเงินลงทุนในทรัพยสิ์นหมุนเวียน และสินเช่ือเงินสดส่วนบุคคล ภำยหลงั
ต่อมำ ตั้งแต่ปี 2547 บริษทัเนน้ธุรกิจหลกัคือกำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตแ์ต่เพียงอยำ่งเดียว 
 

ในปี 2550 กลุ่มบริษทั  เอ.พี.เอฟ  เขำ้มำซ้ือกิจกำร ดว้ยกำรซ้ือหุ้นในตลำดหลกัทรัพย ์ ยงัผลใหเ้ป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่จนถึง
ปัจจุบนั ในระหว่ำง 4 ปีแรกหลงักำรเขำ้ซ้ือกิจกำร บริษทัไดมุ้ง่เนน้กำรปรับปรุงธุรกิจในประเทศไทยเน่ืองจำกเป็นตลำด
แห่งเดียวของบริษทัในขณะนั้น ในปี 2554 บริษทัไดต้ดัสินใจว่ำกำรขยำยธุรกิจไปยงัต่ำงประเทศโดยเฉพำะตลำดในภูมิภำค
อำเซ่ียนนั้น น่ำจะเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำให้กบัผูถื้อหุน้รวมทั้งเพ่ิมผลก ำไรให้กบับริษทั ดงันั้น จึงมีกำรปฎิรูปกำรบริหำรจดักำร
และเร่ิมขยำยกิจกำรไปในตลำดอำเซ่ียนอยำ่งรวดเร็ว โดยใชโ้มเดลธุรกิจท่ีสร้ำงขึ้นใหม่และไดใ้ชก้บัธุรกิจในประเทศ
กมัพูชำเป็นแห่งแรก  ต่อมำในปี 2558 จำกควำมส ำเร็จท่ีไดรั้บจำกประเทศกมัพูชำ บริษทัจึงไดข้ยำยธุรกิจไปยงัประเทศ
เพื่อนบำ้นในอำเซ่ียนอีกแห่งคือประเทศลำว  โมเดลธุรกิจดงักล่ำวยงัคงไดรั้บกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ืองและท ำให้ GL เป็นผู ้
ให้บริกำร “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม”   

ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัประสบควำมส ำเร็จในกำรขยำยตลำดใหม่ ๆ หลำยแห่ง และมีธุรกิจใน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย สิงคโปร์  
กมัพูชำ ลำว  อินโดนิเซีย  เมียนมำร์ และศรีลงักำ  โดยธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ยในประเทศไทย คือ กำร
ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือและสินเช่ือ (ท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั) ไดแ้ก่ รถจกัรยำนยนตแ์ละรถยนต ์ ส่วนธุรกิจของบริษทั
ยอ่ยในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ กำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจ  กำรให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ  กำรจดักำรเงินลงทุน 
กำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ยและธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครำยยอ่ย ภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วม
ทำงกำรเงิน ในรูปแบบกำรใหบ้ริกำร โดยใชโ้มเดลธุรกิจแบบ ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม ซ่ึงเป็นกำรผสมผสำนกนัของ
รูปแบบกำรใหบ้ริกำรท่ีเนน้เทคโนโลยี (Technology Oriented model) ดว้ยซอฟแวร์ อีไฟแนนซ์ ท่ีพฒันำกนัภำยใน กบั
รูปแบบกำรเปิดให้มีเครือข่ำยของจุดให้บริกำรกำรขำย (Site-job Oriented model) ท่ีหนำแน่นและครอบคลุมพ้ืนท่ีกวำ้ง  ซ่ึง
เป็นโมเดลท่ีมีค่ำใชจ้่ำยต ่ำ  ใชเ้งินทุนต ่ำ และสำมำรถจะขยำยตวัไดอ้ยำ่งรวดเร็วตำมควำมตอ้งกำร 

วิสัยทัศน์วัตถุประสงค์หรือกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกจิ 

วิสัยทศัน์ของบริษทั คอื กำรเป็น “ผูใ้หบ้ริกำรดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์มส ำหรับธุรกิจพนัลำ้น” ในอำเซ่ียนและ
ไกลกว่ำนั้น 

เป้ำหมำยหรือกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำนของบริษทั (ในระหว่ำงปี 2561-2565) คือ กำรเป็น บริษทักำรเงินชั้นน ำใน 
GLOCAL (คือกำรเป็นบริษทัในลกัษณะ Global และ Local หรือระดบัโลกและทอ้งถ่ิน ในเวลำเดียวกนั) เพื่อสนบัสนุน ให้
ผูป้ระกอบกำรเกิดใหม่ไดเ้ขำ้ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อประกอบธุรกิจใหเ้ติบโต และมีส่วนร่วมในกำรเติบโตของผูบ้ริโภคของเรำ 
ในขณะเดียวกนั ก็เป็นผูน้ ำในดำ้นควำมพึงพอใจของลูกคำ้และพนกังำน  ดว้ยเครือข่ำยท่ีใชต้น้ทุนต ่ำ และมีเทคโนโลยี
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ชั้นสูง ท ำให้บริษทัสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ในทอ้งถ่ิน ในขณะเดียวกนัก็สำมำรถขยำยธุรกิจไปไดท้ัว่โลก
อยำ่งง่ำยดำย  ทั้งน้ี โดยกำรพฒันำผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ ๆ เพื่อสนองตอบควำมตอ้งกำรท่ีลูกคำ้อำจไม่สำมำรถเขำ้ถึงได ้ 
ส่งเสริมควำมสัมพนัธ์กบัพนัธมิตรทำงธุรกิจในทอ้งถ่ิน  เพ่ิมประสิทธิภำพเครือข่ำยจุดใหบ้ริกำร  รวมทั้งสรรหำพนัธมิตร
ทอ้งถ่ินรำยใหม่ ๆ เพ่ือรองรับกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจบุนั และกำรขยำยผลิตภณัฑข์องบริษทัในอนำคต  ตลอดจนกำรหำ
พนัธมิตรดำ้นเงินทุนดว้ยสกุลเงินในแต่ละทอ้งถ่ิน   พร้อมทั้งมุ่งเนน้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และกำร
รับผิดชอบต่อสังคม 

 
การเปลีย่นแปลงและการพฒันาการท่ีส าคัญ 

ในปี 2555 บริษทัไดมี้กำรลงทุนในบริษทัยอ่ย คือ Group Lease Holdings Pte. Ltd หรือ GLH ซ่ึงเป็นบริษทัโฮลดิ้งส์ใน
ประเทศสิงคโปร์เพ่ือใชเ้ป็นฐำนในกำรขยำยกำรลงทุนในประเทศอ่ืน ๆ เน่ืองจำกประเทศสิงคโปร์นั้น กฎระเบียบมีควำม
ทนัสมยัเป็นสำกลและมีตน้ทุนในกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงินท่ีต ่ำ  

ในปี 2556 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจเขำ้ไปในประเทศกมัพูชำ โดยจดัตั้ง บริษทั GL Finance Plc. หรือ GLF ซ่ึงไดรั้บใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรดำ้นสินเช่ือเช่ำซ้ือ จำกธนำคำรแห่งชำติประเทศกมัพูชำเป็นรำยแรก และยงัไดรั้บสิทธิในกำรเป็นผูใ้ห้
สินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตจ์ำกผูผ้ลิตและจดัจ ำหน่ำยรถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้แต่เพียงผูเ้ดียวในประเทศกมัพูชำ และพร้อม
กนัน้ี ยงัไดมี้กำรลงนำมในบนัทึกควำมเขำ้ใจและขอ้ตกลงร่วมกนัในทำงธุรกิจ กบั บริษทั สยำมคูโบตำ้ จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูผ้ลิต
อุปกรณ์เคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตรชั้นน ำในประเทศกมัพูชำ GLF ไดเ้ร่ิมน ำบริกำรท่ีสร้ำงขึ้นใหม่ คือ “ดิจิทลัไฟแนนซ์
แพลตฟอร์ม” มำใช ้ ในกำรประกอบธุรกิจสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำยนตใ์นประเทศกมัพูชำ   และไดเ้ปิดจดุใหบ้ริกำรสินเช่ือ
เช่ำซ้ือในร้ำนของตวัแทนจ ำหน่ำย (ดีลเลอร์) รถจกัรยำนยนตฮ์อนดำ้ รวมทั้งจุดใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ืออุปกรณ์กำรเกษตร
ของผลิตภณัฑค์ูโบตำ้ ทัว่ประเทศกมัพูชำ 

ในปี 2556 บริษทัฯ มีกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นของบริษทั ท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท เป็นหุ้นละ 0.50 บำท โดยไม่มีกำร
เปล่ียนแปลงทนุจดทะเบียนของบริษทั ท ำใหบ้ริษทัมีจ ำนวนหุน้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมเติมสภำพคล่องให้กบัหุน้ของ
บริษทัโดยไม่ท ำให้สัดส่วนควำมเป็นเจำ้ของของผูถื้อหุ้นเดิมเปล่ียนไปแต่อยำ่งใด โดยมูลค่ำรวมของทนุจดทะเบียนของ
บริษทัยงัคงจ ำนวนเท่ำเดิม   

ในช่วงปี 2557 บริษทัไดท้  ำกำรซ้ือกิจกำรของ บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีประกอบกิจกำรในอุตสำหกรรมแบบ
เดียวกนัในประเทศไทย ท ำให้บริษทัสำมำรถเร่งอตัรำกำรขยำยธุรกิจเพ่ิมขึ้นไดใ้นทันที  ต่อมำในปี 2558 ธนบรรณได้
พฒันำผลิตภณัฑสิ์นเช่ือส่วนบุคคล (ท่ีมีทะเบียนรถจกัรยำนยนตเ์ป็นประกนั) (Motor for Cash) ให้มีศกัยภำพในกำรแข่งขนั
ในตลำดมำกขึ้น  และปรับปรุงกระบวนกำร ขั้นตอนกำรท ำสัญญำเพ่ือลดตน้ทุน และประหยดัเวลำในกำรปฏิบติักำร พร้อม
ทั้งขยำยธุรกิจให้สินเช่ือรถจกัรยำนยนต์มือสอง (SmartBike)  นอกจำกนั้น ไดเ้ปิดบริกำรใหม่ คือสินเช่ือส่วนบุคคล (ท่ีมี
ทะเบียนรถยนต์เป็นประกนั) (Car for Cash)  ซ่ึงไดเ้ร่ิมให้บริกำรเม่ือเดือน ธันวำคม 2558 เป็นตน้มำ ในปี 2559 ธนบรรณ
ไดข้ยำยสำขำและพนัธมิตรร้ำนคำ้รถจกัรยำยนต์มือสอง อย่ำงต่อเน่ือง   ในปี 2561 ธนบรรณ มีกำรเพ่ิมผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ 
บริกำรรับซ้ือรถจกัรยำนยนต ์(Motor Buy) ในขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้และให้ควำมส ำคญักบักำรเขม้งวดในกำรคดักรองลูกคำ้
ท่ีมีศกัยภำพเพ่ือเพ่ิมคุณภำพของสินเช่ือ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ีตั้งแต่ 1 กุมภำพนัธ์ 2562 
กำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกันจะต้องมีใบอนุญำตและอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมดูแลของ
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ธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซ่ึงปัจจุบนับริษทัอยูใ่นระหว่ำงกำรด ำเนินกำรยื่นขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย   

ในเดือนพฤษภำคม 2558 บริษทัไดเ้ร่ิมตน้ด ำเนินธุรกิจในประเทศลำว โดยใชโ้มเดลธุรกิจเดียวกนักบัในประเทศกมัพูชำ 
และเพียงในเดือนท่ี 4 เท่ำนั้น ธุรกิจในประเทศลำวก็สำมำรถสร้ำงผลก ำไรจำกกำรด ำเนินกำรไดแ้ลว้ ดว้ยเหตุน้ี จึงท ำใหใ้น
ปี 2558 บริษทัสำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนดว้ย กำรมีรำยไดสู้งท่ีสุด มียอดก ำไรสุทธิสูงท่ีสุด และมีพอร์ตสินเช่ือท่ีใหญ่
ท่ีสุดเท่ำท่ีเคยมีมำ  และดว้ยกำรเติบโตและขยำยตวัอยำ่งต่อเน่ืองของธุรกิจในกมัพูชำ และลำว ภำยใตโ้มเดล “ดิจิทลั
ไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” บริษทัไดข้ยำยผลิตภณัฑก์ำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ไดแ้ก่ เคร่ืองจกัรทำงกำรเกษตร เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์เก่ียวกบัพลงังำน และอ่ืนๆ รูปแบบธุรกิจแบบใหม่น้ี ไดน้ ำรำยไดใ้หม่มำให้บริษทั จำกผูผ้ลิตสินคำ้และผูแ้ทน
จ ำหน่ำยซ่ึงเป็นรำยไดค้่ำธรรมเนียมจำกกำรให้ค  ำปรึกษำกำรกระจำยสินคำ้และกำรปล่อยสินเช่ือ ผำ่นทำงดิจิทลัไฟแนนซ์
แพลตฟอร์มของเรำ  

ในปี 2559 บริษทัเร่ิมเปิดด ำเนินกิจกำรดว้ยกลยทุธ์เดียวกนัในประเทศอินโดนิเซีย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีพลเมืองหนำแน่นท่ีสุด
ในภูมิภำคอำเซ่ียน และสำมำรถท ำก ำไรจำกกำรด ำเนินธุรกิจไดภ้ำยในไตรมำสแรก  ย่ิงกว่ำนั้น เรำยงัไดข้ยำยธุรกิจไปยงั
ประเทศศรีลงักำ และเมียนมำโดยกำรเขำ้ซ้ือหุ้นจำก Commercial Credit and Finance PLC และ BG Microfinance 
Myanmar Co. ตำมล ำดบั  ซ่ึงท ำให้บริษทัไดค้น้พบธุรกรรมใหม่ คอื สินเช่ือรำยยอ่ยแบบกลุ่ม  ย่ิงกว่ำนั้น บริษทัยงัไดซ้ื้อหุน้
บำงส่วนจำกบริษทัในประเทศสิงคโปร์ คือ Began Innovation Technology Pte ซ่ึงด ำเนินธุรกิจในดำ้น IT Platform Building 
เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในกำรเพ่ิมเติมควำมรู้และทกัษะต่ำง ๆ เพ่ือประโยชน์ในกำรขยำยตลำดในประเทศเมียนมำ  

ในปี 2560 บริษทัมุ่งท ำกำรปรับปรุงและสร้ำงตลำดท่ีมีอยูใ่ห้แขง็แกร่งขึ้น  กิจกำรของบริษทัยงัคงมีผลก ำไรต่อไป อยำ่งไรก็
ตำม ในไตรมำสท่ี 3 บริษทัมีผลขำดทุนอยำ่งมีนยัส ำคญั เน่ืองจำกกำรตั้งส ำรองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลและเงินให้กูยื้มท่ีทำง 
ส ำนกังำน กลต. ในประเทศไทย ตั้งขอ้สงสัย และเก่ียวขอ้งกบักำรลงทุนในประเทศศรีลงักำ  ในระหว่ำงไตรมำสท่ี 4 บริษทั
ไม่มีรำยกำรพิเศษ (exceptional items) ดงักล่ำวอีก และผลประกอบกำรก็กลบัมีก ำไรเช่นเดิม  กลยทุธ์ของบริษทัในขณะนั้น 
คือ กำรมุ่งเนน้ท ำตลำดท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และขยำยธุรกิจและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในปัจจบุนัของบริษทัให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 
 
เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎำคม 2561 บริษทัไดเ้ปิดบริษทัยอ่ยในประเทศไทยขึ้นอีก 1 แห่ง คือ บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั โดย
มีทุนจดทะเบียน 4 ลำ้นบำท ถือหุ้นโดยบริษทั ธนบรรณ จ ำกดั เพื่อให้บริกำรดำ้นงำนทะเบียน ซ่ึงเป็นบริกำรเสริมเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวกให้กบัลูกคำ้ของบริษทั เช่น กำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลดำ้นทะเบียนของรถจกัรยำนยนต ์ และรถยนต ์ กำร
เปล่ียนจงัหวดัของป้ำยทะเบียน  ประเภทป้ำยทะเบียน กำรต่อภำษี และ พรบ. เป็นตน้    
 
ในปี 2561 บริษทัไดท้  ำกำรทบทวนงบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ใหม่ตำมค ำส่ังของ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ประเทศไทย เรำยงัคงมี
ผลก ำไร และยงัคงมุ่งเนน้กำรดูแลธุรกิจท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั  และในปี 2560 บริษทัมีขอ้พิพำททำงกฎหมำยกบัเจำ้หน้ีรำยหน่ึง  
จนถึงขณะน้ีขอ้พิพำทดงักล่ำวยงัไม่ส้ินสุด (ดูรำยละเอียดในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ประจ ำปี 2562 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 หมำยเหตุท่ี 34.1-34.3) อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนับริษทัและบริษทัยอ่ยยงัคงสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดต้ำมปกติ 
ดงันั้น ในปี 2561 และในปีต่อไป บริษทัมีกลยทุธ์ท่ีจะเสริมสร้ำงประสิทธิภำพโดยกำรเพ่ิมประสิทธิภำพดิจิทลั พร้อมทั้ง
มุ่งเนน้กำรปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีดว้ยแนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดในระดบัสำกล และใชเ้ครือข่ำยทัว่โลกของเรำ 
ในกำรปรับปรุงธุรกิจของลูกคำ้ทอ้งถ่ินและพฒันำควำมใกลชิ้ดกบัลูกคำ้ รวมทั้งพฒันำแพลตฟอร์มของสินคำ้ของเรำ ให้
สำมำรถสนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นหลำยช่วงอำยขุองสินคำ้ (multiple life stages) โดยในอีก 5 ปีขำ้งหนำ้ 
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บริษทัเตรียมจะเพ่ิมประสิทธิภำพจำกกำรเป็น “ดิจิทลัไฟแนนซ์” ให้เป็น “ไลฟ์ไซเคิลไฟแนนซ์” และจำก “บริษทัลิสซ่ิง” 
เป็น “บริษทัมลัติไฟแนนซ์” 

ในปี 2562 บริษทัยอ่ย มีกำรขยำยประเภทสินคำ้เพ่ือให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ สินเช่ือ และสินเช่ือรำยย่อย โดยร่วมมือกบัผูจ้ดั
จ ำหน่ำยสินคำ้ต่ำง ๆ เช่น รถสำมลอ้ ของ Bajaj ในประเทศเมียนมำร์ และกมัพูชำ  รถบรรทุก ของ Howo ในประเทศลำว 
และ โทรศพัทมื์อถือของ Oppo ในประเทศเมียนมำร์ และสินคำ้อ่ืน ๆ ในอนำคต  บริษทัจะยงัด ำเนินกำรสร้ำงกำรเติบโต
และด ำเนินงำนตำมพนัธกิจของบริษทัในกำรน ำเสนอผลิตภณัฑท์ำงกำรเงินท่ีมีนวตักรรมใหม่ ๆ ใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรท่ีมี
ศกัยภำพเพื่อช่วยธุรกิจของผูป้ระกอบกำรให้เติบโตต่อไป 
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้ำงกลุ่มบริษทัและกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัสำมำรถแบ่งไดด้งัน้ี 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ

  ประเทศไทย

บริษัท ธนบรรณ จำากัด
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

  ประเทศไทย

บริษัท พัฒนาบริการสบาย จำากัด
ธุรกิจให้บริการ

  ประเทศไทย

Group Lease Holdings Pte. Ltd.
ธุรกิจที่ปรึกษาด้านธุรกิจและการบริหารสินเชื่อ

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
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อย

  ประเทศอินโดนีเซีย

Commercial Credit and Finance PLC
ธุรกิจสินเชื่อ สินเชื่อรายย่อย ลีสซิ่ง และเช่าซื้อ

  ประเทศศรีลังกา

GL Leasing (Lao) Co., Ltd.
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ ให้บริการ 

สินเชื่อ และสินเชื่อรายย่อย

  ประเทศลาว

GL Finance Plc.
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ  
และธุรกิจให้บริการสินเชื่อ

  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% 17.17%

  บริษัทย่อย

  บริษัทร่วม

  เงินลงทุนทั่วไป



ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
 

 ปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ย ในประเทศไทย และในต่างประเทศ มีลกัษณะการประกอบธุรกิจ ดงัตอ่ไปน้ี 
 

สินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือ 
 ธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อยคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ ในรูปแบบการ
ให้บริการ ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการสินเช่ือระหว่างผูบ้ริโภคสินคา้กบั
ผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจ าหน่าย (ดีลเลอร์) สินคา้หลากหลายประเภท อาทิเช่น รถจกัรยานยนต ์เคร่ืองจกัรการเกษตร รถบรรทุก 
และยานพาหนะอ่ืน ๆ ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบายตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การขออนุมัติ
สินเช่ือ จนถึงการช าระค่างวดประจ าเดือนผา่นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิคส์ ส าหรับผูผ้ลิต/ตัวแทนจ าหน่าย
นั้น ระบบของเราเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูผ้ลิต/ตวัแทนจ าหน่ายได ้อีกทั้ง
ระบบยงัสามารถอ านวยความสะดวกไดอ้ย่างครบวงจร ทั้งกระบวนการขายสินคา้ ตั้งแต่การตลาด  การประเมินลูกคา้ 
ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์การให้บริการสินเช่ือมาอย่างยาวนานของบริษทั จนกระทัง่ถึงการเก็บเงิน โดย
ผ่านทางเครือข่ายจุดให้บริการสินเช่ือต่าง ๆ และระบบอี-ไฟแนนซ์ซ่ึงมีการบูรณาการมาแต่ดั้งเดิม ดว้ยเหตุน้ี รายได้
ของบริษทัจึงมาจากรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือจากลูกคา้ และรายไดจ้ากการให้บริการท่ีปรึกษาและดอกเบ้ียสินเช่ือจาก
ผูผ้ลิต/ผูแ้ทนจ าหน่าย 

สินเช่ือรายย่อย 
 สินเช่ือรายย่อย หรือ ไมโครไฟแนนซ์ เป็นแนวคิดความช่วยเหลือทางการเงินท่ีให้สินเช่ือขนาดเล็กแก่บุคคลหรือ
ชุมชนท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสินเช่ือจากธนาคารพาณิชยไ์ด ้โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการจดัตั้งหรือพฒันาอาชีพของตนเอง 
ดว้ยเป้าหมายท่ีจะยกระดบัคุณภาพชีวิตให้แก่บุคคลและชุมชุนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล บริษทัไดใ้ห้สินเช่ือ รวมถึงการ
อบรมในดา้นต่างๆ ให้แก่ลูกคา้ เช่น การพฒันาศกัยภาพตนเอง ความเป็นผูน้ า และการพฒันาอาชีพ เพ่ือให้บุคคลหรือ
ชมชน เกิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 
บริษทัเร่ิมให้บริการสินเช่ือรายยอ่ยในประเทศเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี 2559 ซ่ึงไดรั้บการตอบรับท่ีดี และประสบความส าเร็จ
อย่างมากในหลายปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2562 น้ี บริษทัไดรุ้กขยายธุรกิจไปยงัประเทศอินโดนีเซีย และลาวมากขึ้น เพ่ือ
ต่อยอดความส าเร็จจากธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือท่ีมีอยูแ่ลว้ 

บริการท่ีปรึกษาและจัดการด้านธุรกิจ 

 ตั้งแต่ปี 2560 บริษทัได้ร่วมมือกบับริษทั Century Finance ซ่ึงเป็นบริษทัไฟแนนซ์ท่ีให้บริการสินเช่ือประเภท
ต่างๆ ทัว่ประเทศเมียนมาร์ เช่น รถจกัรยานยนต์ รถสามลอ้ และรถบรรทุก จดัตั้งบริษทัย่อย GL-AMMK ในประเทศ
เมียนมาร์ โดยบริษทัไดผ้นวกเอาประสบการณ์ความเช่ียวชาญและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มดิจิทลัไฟแนนซ์ของ
กรุ๊ปลีส ผสมผสานกบัเครือข่ายกวา้งขวางทัว่ประเทศเมียนมาร์ผ่านบริษทั Century Finance ในการให้บริการสินเช่ือ
ต่างๆ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวเมียนมาร์โดยเฉพาะประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยในพ้ืนท่ีห่างไกลทัว่ประเทศ  
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 การเติบโตของเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ส่งผลให้ธุรกิจการให้บริการสินเช่ือของ Century Finance เติบโตอย่าง
รวดเร็ว ท าให้บริษทัย่อย (GL-AMMK) มีรายไดค้่าบริการท่ีปรึกษาและจดัการดา้นธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น โดยในปีน้ีบริษทั
มีเป้าหมายท่ีจะขยายการให้สินเช่ือเพ่ิมขึ้น ดว้ยการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ๆให้แก่ลูกคา้ 

สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดการเงินลงทุนอ่ืน 
 บริษทัไดมี้การให้บริการสินเช่ือภาคธุรกิจ แก่กิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ท่ีมีความตอ้งการเงินทุนในการ
ประกอบธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัเลง็เห็นถึงความส าคญัของกิจการขนาดเลก็และขนาดกลาง ท่ีจะสามารถผลกัดนัให้เกิด
การเติบโตของเศรษฐกิจในภาพรวมได ้นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการลงทุนในตราสารหน้ี และตราสารทุนต่างๆ เพ่ือสร้าง
รายไดใ้ห้แก่บริษทั 
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โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท   
     

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 26 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  

รายไดข้องส่วนงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี  
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สภาวะการแข่งขัน   
 

ในปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั เน่ืองจากธุรกิจเช่าซ้ือมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก มีผูป้ระกอบการหลายกลุ่ม ทั้งบริษทัท่ีอยู่
ในตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ไดอ้ยูใ่นตลาดหลกัทรัพย ์ บริษทัจึงมีนโยบายการให้บริการท่ีรวดเร็ว ยึดหลกัความพึงพอใจของ
ผูเ้ช่าซ้ือและร้านคา้พนัธมิตรเป็นหลกั  การส ารวจตลาด ออกเยี่ยมลูกคา้และร้านคา้พนัธมิตรอยา่งตอ่เน่ือง ท าใหบ้ริษทัทราบ
ความตอ้งการของลูกคา้และสามารถน าขอ้มูลมาปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและตรงตอ่ความตอ้งการของ
ลูกคา้มากขึ้น เช่น ในปัจจบุนัลูกคา้ตอ้งการการบริการท าสัญญานอกสถานท่ี บริษทัไดเ้พ่ิมบริการการท าสินเช่ือท่ีบา้นหรือ
ท่ีท างานของลูกคา้ เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางธุรกิจอยา่งมาก 

นอกจากนั้น  เพ่ือรักษาระดบัความพึงพอใจในการให้บริการของบริษทั  บริษทัจึงตระหนกัถึงความส าคญัในการ
แกปั้ญหาในกรณีท่ีเกิดขอ้ร้องเรียนกบับริษทั จึงจดัตั้งให้มีหน่วยงานพิเศษเพื่อรับขอ้ร้องเรียนในทกุช่องทาง อาทิ เช่น ทาง
โทรศพัท ์ทางอีเมล และช่องทางอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ในปี 2562  บริษทัมีขอ้ร้องเรียนเฉล่ียคดิเป็นนอ้ยกว่าร้อยละ 1 ซ่ึงเป็น
ระดบัท่ีน่าพอใจ 

ย่ิงกว่านั้น  บริษทัมีการขยายธุรกิจไปในระดบัประเทศ ซ่ึงมีคู่แข่งของเรานอ้ยรายนกัท่ีไดท้  าเช่นน้ี จึงท าให้บริษทั
สามารถเจริญเติบโตในภูมิภาคอาเซ่ียนรวมทั้งในตลาดอ่ืนโดยรวมได ้แทนท่ีจะตอ้งพ่ึงพาเศรษฐกิจภายในประเทศเพียง
ประเทศเดียว  หากว่าเกิดปัญหากบัเศรษฐกิจในประเทศท่ีเรามีธุรกิจเพียงประเทศเดียวท าให้เราไม่สามารถเติบโตไปตามท่ี
คาดหวงั ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นได ้เราก็จะยงัมีธุรกิจในประเทศอ่ืน ๆ ท่ีสามารถด าเนินการต่อไปได ้ในขณะท่ีคู่แข่งของเราอาจ
ตอ้งฝ่าฟันกบัอุปสรรคต่อไป  

 บริษทัจะยงัคงมุ่งเน้นการให้บริการ “ดิจิทลัไฟแนนซ์แพลตฟอร์ม” เช่นเดิมในการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้บุคคล และดีลเลอร์ ซ่ึงท าให้บริษทัสามารถอยู่เหนือคู่แข่งของเรา รวมทั้งสามารถท าให้บริษทัมีการเติบโต และมี
ผลตอบแทนท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ีย  
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การจัดหากองทุน   

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 
บริษทัมีนโยบายในการจดัหาแหล่งเงินทุน โดยมุ่งเน้นการจดัหาแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจการให้บริการสินเช่ือ ท่ีผ่านมาบริษทัไดมี้การออกหุ้นเพ่ิมทุน เสนอขายหุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงเป็น
แหล่งเงินทุนท่ีตน้ทุนต ่า และลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดได ้

นอกจากน้ี บริษทัยงัด าเนินการจดัหาเงินทุนจากเงินกูยื้มระยะยาว และระยะส้ัน โดยการกูยื้มจากสถาบนัการเงินทอ้งถ่ินของ
แต่ละประเทศ 

แหล่งท่ีมาของเงินทนุของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ปี 2561 ประกอบดว้ย 
 

 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ อ่ืนๆ รวม 

 (ล้านบาท) 
2562      5,479       5,977           -             76     11,532  
2561      5,654       6,430       1,487           83     13,653  
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ปัจจัยความเส่ียง 
 ปัจจยัความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัมีดงัน้ี 

 ความเส่ียงจากแหล่งเงินทุนภายนอก 
จากลกัษณะการประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือ การด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองจะตอ้งมีแหล่งเงินทุนท่ีเพียงพอ

รองรับการด าเนินการ ทั้งน้ีปัจจุบนัแหล่งเงินทุนท่ีบริษทัน ามาให้สินเช่ือมาจากสองแหล่งหลกัคือเงินกูยื้มจากภายนอกและ
เงินสดจากการด าเนินงานของบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีแหล่งเงินทนุจากภายนอกจ านวน 6,053 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นกูแ้ปลง
สภาพจ านวน 5,977 ลา้นบาท และท่ีเหลือจ านวน 76 ลา้นบาทเป็นเงินกูยื้มระยะส้ันจากธนาคารพาณิชย ์และเงินรับฝากจาก
ลูกคา้  

จากการด าเนินการท่ีผ่านมานั้น บริษทัใชแ้หล่งเงินทุนจากการกูยื้มเงินจากสถาบนัการเงินและการเสนอขายหุ้นกู้
เป็นหลกัโดยบริษทัมีประวติัการช าระคืนดีมาโดยตลอดไม่เคยผิดนดัช าระหน้ี รวมทั้งสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการ
เงินภายใตสั้ญญาเงินกูไ้ด ้เช่นการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นและการด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อ
หน้ีเงินกู ้ซ่ึงจะท าให้บริษทัสามารถลดความเส่ียงจากการไม่ไดรั้บเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายนอกได ้

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ 

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์ค  ้ าประกันและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการ
ก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความ
เสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการกระจุกตัว
เน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการ
ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั
และลูกหน้ีเงินให้กูยื้มท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

  ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม เงินฝากประจ าท่ีมี
ภาระค ้าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน เงินกูยื้มระยะส้ันและเงินกูยื้มระยะยาว หุ้นกู ้และ
หุ้นกู้แปลงสภาพ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตามอตัราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

  ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและการกูยื้ม

หรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปีบริษทัฯ น ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุน
สุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ี
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เกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั ปัจจุบนับริษทัสามารถจบัคู่ ระหว่างกระแสเงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ี และกระแสเงินสดรับ
จากการด าเนินธุรกิจอยูใ่นอตัราแลกเปล่ียนในสกุลเงินเดียวกนั 

 ความเส่ียงจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างอายุเงินกู้กับระยะเวลาให้เช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
จากอายุของสัญญาเช่าซ้ือท่ี 12 - 36 เดือน (โดยเฉล่ียแลว้จากประวติัการช าระเงินงวดของลูกคา้ตามสัญญาเช่าซ้ือ

อยูท่ี่ประมาณ 30 เดือน) บริษทัมีนโยบายในการท าสัญญาเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนภายนอก ให้
มีความสอดคลอ้งกบัระยะเวลาช าระเงินคืนตามสัญญาเช่าซ้ือดงักล่าว เพ่ือให้เกิดสภาพคล่องในการด าเนินกิจการอยา่งไรก็
ตามบริษทัไดจ้ดัท าประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมการคาดการณ์อตัราการเติบโตของสินเช่ือเช่าซ้ือในอนาคต เพ่ือให้
บริษทัสามารถวิเคราะห์ ประเมินสภาพคล่องและวางแผนจดัหาเงินทุนให้รองรับและสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขสินเช่ือเช่าซ้ือ
ดงักล่าวและท าให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองได ้

ความเส่ียงจากการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ 
ปัจจุบนัการด าเนินธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตน์ั้นไม่มีขอ้จ ากดัจากหน่วยงานใด ๆ ของภาครัฐ และเป็น

ธุรกิจท่ีไม่อยูภ่ายใตก้ฎหมายพิเศษ ดงันั้นในการขยายธุรกิจของผูป้ระกอบการทุกรายในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
จึงสามารถท าไดอ้ยา่งเตม็ท่ีตามศกัยภาพของบริษทัเอง ธุรกิจน้ีจึงมีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดห้ากขาดความ
ระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี 

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

โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  กลุ่มบริษทัมีสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้ป็นจ านวน 451.44 ลา้นบาทคิดเป็นร้อย
ละ 6.92 ของสินเช่ือทั้งหมด โดยเม่ือเปรียบเทียบกับสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงเท่ากับ
จ านวน 488.01 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 6.45 ของสินเช่ือทั้งหมด พบว่าสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดต้่อสินเช่ือรวมลดลง
จ านวน  36.57 ลา้นบาท  อยา่งไรก็ตามบริษทัมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 476.73 ลา้นบาท และ 492.89 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ตามล าดบั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในปี 2562 ยงัสามารถครอบคลุมสินเช่ือท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้
เช่นเดียวกบัปี 2561  

  ความเส่ียงจากผลขาดทุนการขายรถจักรยานยนต์ท่ียืดคืนมาไม่คุ้มมูลหนี ้
กลุ่มบริษทัจะท าการยึดรถคืนเม่ือลูกคา้ผิดนดัช าระค่างวดตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวแ้ละจะถูกน ามาขายทอดตลาด

โดยวิธีการประมูลให้แก่ผูจ้  าหน่ายรถจักรยานยนต์มือสองซ่ึงด าเนินกิจการในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจงัหวดั
รวมถึงบุคคลผูส้นใจอ่ืน ทั้งน้ีมูลหน้ีคงคา้งของลูกหน้ีแต่ละราย โดยทัว่ไปจะสูงกว่ามูลค่ารถยึดท่ีจ าหน่ายได ้ ดงันั้นหากไม่
สามารถเรียกร้องส่วนต่างท่ีรายไดจ้ากการจ าหน่ายไม่ครอบคลุม จากลูกหน้ีหรือผูค้  ้าประกนั บริษทัจะมีผลขาดทุนจากการ
จ าหน่ายรถยึดคืน 
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ตารางแสดงผลขาดทุนการขายรถจกัรยานยนตท่ี์ยืดคนืมาของกลุ่มบริษทั     
  

หน่วย: ลา้นบาท 2562 2561 2560 
ขาดทนุจากการขายสินทรัพย ์ (286.83) (329.16) (245.35) 

อยา่งไรก็ดีเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว บริษทัจดัให้มีมาตรการและระบบที่รัดกุมในการพิจารณาอนุมติัการให้
สินเช่ือตั้งแต่เร่ิมตน้โดยการใชฐ้านขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั และ สมาคมเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาคุณภาพผูข้อสินเช่ือก่อนการปล่อยให้กูยื้ม รวมถึงการท่ีบริษทัไดพ้ฒันาบริการเรียกเกบ็
หลงัการอนุมติัให้สินเช่ือเพ่ือป้องกนัปริมาณรถยึดท่ีอาจเพ่ิมขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริษทั 

 ความเส่ียงด้านการแข่งขันและคู่แข่งขันรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ 
ธุรกิจการให้สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์ป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งมีการลงทุนในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการ

ด าเนินงานเป็นจ านวนมาก บริษทัเพียงจดัหาแหล่งเงินทนุส าหรับการปล่อยสินเช่ือเท่านั้น จึงเป็นการง่ายท่ีคู่แขง่ขนัรายใหม่
จะเขา้มาในอุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตามปัจจยัแห่งความส าเร็จไม่ใช่เพียงแค่แหล่งเงินทนุเท่านั้น แต่ยงัตอ้งอาศยัความ
เช่ียวชาญในอีกหลายดา้น เช่น การประเมินคุณภาพสินเช่ือ และการติดตามการช าระค่างวด เป็นตน้ ซ่ึงมีคู่แข่งจ านวนไม่
นอ้ยท่ีตอ้งออกจากอุตสาหกรรมเน่ืองจากขาดคุณสมบติัดงักล่าว 

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

การด าเนินธุรกิจของบริษทัจึงตอ้งมีระบบการตรวจสอบขอ้มูล เพือ่การให้สินเช่ือท่ีรวดเร็ว ประกอบไปดว้ยระบบ
สารสนเทศท่ีครอบคลุมการด าเนินงานของบริษทัและบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความช านาญ
เฉพาะดา้น ท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินการอนุมติัสินเช่ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว นบัเป็นการสร้างความพอใจให้แก่ผูจ้  าหน่าย
รถจกัรยานยนตเ์ป็นอยา่งมากนอกจากน้ีดว้ยระบบสารสนเทศท่ีบริษทัไดพ้ฒันาขึ้นเองเพ่ือให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัธุรกิจ
และความช านาญเฉพาะของบุคลากร บริษทัสามารถให้บริการลูกคา้และร้านคา้ ดา้นการตรวจสอบยอดปิดบญัชีไดภ้ายใน
เวลาอนัรวดเร็ว 

  ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ในปี 2562 มี ประกาศ และ พระราชบญัญติั ท่ีออกใหม่ จ านวน 3 ฉบบั ซ่ึงมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ 

• ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเร่ืองสินเช่ือส่วนบคุคลภายใตก้ารก ากบัประเภทสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถ
เป็นประกนั 

ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศควบคุมอตัราดอกเบ้ีย หรือค่าบริการต่าง ๆ  หรือเบ้ียปรับในการช าระหน้ีล่าชา้
กว่าก าหนด ในการใหบ้ริการ สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัประเภทสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั เม่ือค านวณ
รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินร้อยละ  28 ต่อปี (effective rate) เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 และมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2562 บริษทัฯ จึงมีความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดเ้น่ืองจากสามารถเก็บดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนียมจากลูกคา้ไดน้อ้ยลง 
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• ประกาศคณะกรรมการก ากบัการทวงถามหน้ี ปี 2562 

 คณะกรรมการก ากบัการทวงถามหน้ีประกาศเม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 เร่ือง จ านวนคร้ังในการติดต่อทวงถาม
หน้ี โดยให้ผูท้วงถามหน้ีติดต่อลูกหน้ีหรือบุคคลซ่ึงลูกหน้ีไดร้ะบุไวเ้พ่ือการทวงถามหน้ีไดท้ราบการทวงถามหน้ี ไม่เกิน
หน่ึงคร้ังต่อวนั ประกาศน้ีส่งผลกระทบต่อบริษทัฯโดยตรง เน่ืองจากปัจจุบนับริษทัฯมอบหมายใหพ้นกังาน และหน่วยงาน
ภายนอกเป็นผูติ้ดตามทวงถามหน้ี จึงมีความเส่ียงท่ีทั้งสองฝ่ายอาจจะติดตามทวงถามหน้ีกบัลูกคา้คนเดียวซ ้าซอ้นกนั
มากกว่าหน่ึงคร้ังต่อวนั ทั้งน้ีบริษทัฯไดด้ าเนินการเปล่ียนแปลงนโยบายภายในเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัการทวงถามหน้ีปี 2562 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

• พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 โดยท่ี พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่ีประกาศเม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2562 และจะมีผล
บงัคบัใชว้นัท่ี 27 พฤษภาคม 2563   ระบุให้ผูค้วบคุมขอ้มูลส่วนบคุคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช ้หรือเปิดเผยขอ้มูลส่วน
บุคคลไม่ได ้หากเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ไดใ้หค้วามยินยอมไวก่้อนหรือในขณะน้นั  ส่งผลให ้บริษทัซ่ึงปัจจุบนั มีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนบคุคลของลูกคา้ และการน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลลูกคา้ในผลิตภณัฑอ์ื่น ๆ ตอ้งระมดัระวงัให้มีการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีใหค้รบถว้นถูกตอ้ง   โดยท่ี  การกระท าใดๆ กบัขอ้มูลส่วนบคุคลของผูอ้ื่นโดยไม่ไดรั้บความ
ยินยอมจากเจา้ของขอ้มูล หรือเปิดเผยขอ้มูลเพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได ้ โดยไม่ไดรั้บความยินยอม จะมีความเส่ียงให้
เกิดโทษทางอาญา โทษทางปกครอง รวมถึงโทษปรับ  ปัจจุบนั บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการด าเนินการปรับเปล่ียนระบบ และ
นโยบายภายในเพ่ือรองรับกบัการปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ให้แลว้เสร็จก่อนท่ี
พระราชบญัญติั ดงักล่าว จะมีผลบงัคบัใช ้

  ความเส่ียงจากการแพ้คดีความ 
เน่ืองจาก ปัจจบุนับริษทัมีคดีความท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลหลายคดี   บริษทัจึงมีความเส่ียงในกรณีท่ี 

ศาลอาจมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้บริษทัแพค้ดี ซ่ึงส่งผลให้บริษทัตอ้งปฏิบติัตามค าพิพากษาของศาลในคดีนั้นๆ และอาจมี
ผลกระทบต่อบริษทัทั้งในดา้นการเงิน และดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย อยา่งไรก็ตาม ขณะน้ีบริษทัไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีในการ
ด าเนินคดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 
 
 ข้อมูลท่ัวไป 

 ช่ือบริษัท   : บริษทั  กรุ๊ปลีส  จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) (GL) 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้
    แขวงลำดยำวเขตจตจุกัรกรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจกำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ  
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  แบง่เป็น  หุ้นสำมญัจ ำนวน 1,845,090,080 หุ้น 
      มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท  
หุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว  : 762,769,079 บำท แบ่งเป็น หุ้นสำมญั จ ำนวน 1,525,538,158 หุน้  
     (ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562) 

 
    นิติบุคคลท่ีบริษัทฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมด 

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

ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจท่ีปรึกษำดำ้นธุรกิจและกำรบริหำรสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดักำรเงินลงทุนอ่ืน 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญั จ ำนวน 214,437,694 หุ้น เท่ำกบั 214,447,594 เหรียญสิงคโปร์  

2.  ช่ือบริษัท   : GL Finance Plc. (GLF) (ถือหุน้ 100% โดย GLH.) 
สถำนที่ตั้ง  : 270-274 Kampuchea Krom Blvd, SangkatMittapheap, Khan 7 Makara,  
     Phnom Penh, the Kingdom of Cambodia 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ และให้บริกำรสินเช่ือ 
Telephone  : +855 (0) 23 990 325 
FAX   : +855 (0) 23 990 327 
Home Page   : www.gl-f.com 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 51,500 หุ้น เทำ่กบั 10,300,000 เหรียญ สรอ.  

3. ช่ือบริษัท   : บริษทั ธนบรรณ จ ำกดั (ถือหุ้น 100% โดย GL) 
สถำนที่ตั้ง  : 63 ซอย 1 ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้แขวงลำดยำว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกิจ   : ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ 
ทะเบียนเลขที ่  : 0105521022758  
โทรศัพท์   : +662 (0) 2580-4488 
Home Page   : www.thanabanbike.com 
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ทุนจดทะเบียน  : 565,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 5,650,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 100 บำท 

หุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว : 565,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 5,650,000 หุ้น 

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

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

ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ ให้บริกำรสินเช่ือ และสินเช่ือรำยยอ่ย 
โทรศัพท์   : +856 (0) 21 226 060 
โทรสำร   : +856 (0) 21 226 064 
Home Page   :  www.gl-lao.com 
 จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 5,230,090 หุ้น เท่ำกบั 5,119,151 เหรียญ สรอ. (41,840,720,000 กีบ) 
 

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

Jakarta 10220 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ และสินเช่ือรำยยอ่ย 
โทรศัพท์   : +62 80673980 
โทรสำร   : +62 80673980 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 100,000 หุ้น เท่ำกบั 7,590,133 เหรียญ สรอ. (100 พนัลำ้นรูเปีย     

อินโดนีเซีย) 

6.    ช่ือบริษัท : BG Microfinance Myanmar Co. Ltd. (ถือหุ้น 100% โดย GLH) 
สถำนที่ตั้ง : 15 F Sakura Tower, No. 339 Bogyoke Aung, San Road 
   Kyauktada Township, Kyauktytar, Yangon 11182, Myanmar 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจสินเช่ือรำยยอ่ย 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 18,849,080 หุ้น เท่ำกบั 20,840,969 เหรียญ สรอ. (18,849,080,000 

จ๊ำด)  

7.   ช่ือบริษัท : GL-AMMK Co., Ltd. (ถือหุ้น 57% โดย GLH) 
สถำนที่ตั้ง : No. 1, Thitsar Street, Yankin Township, Yangon. Myanmar 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้บริกำรดำ้นกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรให้สินเช่ือ 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 3,000,000 หุ้น เท่ำกบั 3,000,000 เหรียญ สรอ. (4,080,000,000 จ๊ำด) 

8.   ช่ือบริษัท                               : บริษทั พฒันำบริกำรสบำย จ ำกดั (ถือหุ้น 100% โดย TNB) 
สถำนที่ตั้ง                              : 63 ซอย 1  ชั้น 1  ถนนเทศบำลนิมิตรใต ้
    แขวงลำดยำว  เขตจตจุกัร    กรุงเทพมหำนคร 10900 
ประเภทธุรกิจ                         : ธุรกิจให้บริกำรดำ้นงำนทะเบียน 
ทะเบียนเลขที ่                        : 0105561113835  
โทรศัพท์                                 : +662 (0) 2580-4488 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

21
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี 2562

http://www.gl-lao.com


ทุนจดทะเบียน                        : 4,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุ้นสำมญัจ ำนวน 800,000 หุน้ 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 5 บำท 

หุ้นท่ีออกและช ำระแล้ว        : 4,000,000 บำท แบ่งเป็น  หุน้สำมญัจ ำนวน 800,000 หุน้ 

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

10.  ช่ือบริษัท : Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. (ถือหุ้น 17.17% โดย GLH) 
สถำนที่ตั้ง : ประเทศสิงคโปร์ 
ประเภทธุรกิจ  : ธุรกิจให้บริกำรจดัตั้ง IT Platform 
จ ำนวนและชนิดของหุ้น : หุ้นสำมญัจ ำนวน 15,278 หุ้น เทำ่กบั 3,393,423 เหรียญ สรอ.        

 
บุคคลอ้ำงองิอ่ืนๆ 
 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : 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   :  นำยโชคชยั  งำมวุฒิกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 9728 
บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั  
ชั้น 48-51 เอม็ไพร์ทำวเวอร์ เลขท่ี 1 ถนนสำทรใต ้ 
ยำนนำวำ  สำทร  กรุงเทพฯ 10120   
โทรศพัท ์  0-2677-2000  
Email Address: info@kpmg.co.th  

 ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย : 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 
 
 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) 

1 
กลุ่มบริษทั เอ.พี.เอฟ.ไดแ้ก่ 
- Engine Holdings Asia Pte.Ltd.1 

- บริษทั เอ.พี.เอฟ.โฮลดิ้งส์ จ ากดั2 

560,476,744 
 402,565,553 
 157,911,191 

36.74 
 26.39 
 10.35 

2 บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 236,408,743 15.50 
3 SIX SIS LTD 185,852,842 12.18 
4 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 102,450,000 6.72 

5. ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั       
เพื่อผูฝ้าก 73,555,803 4.82 

6. นายเจษฎา เลิศนนัทปัญญา 50,415,300 3.30 

7 CITIBank Nominees Singapore Pte Ltd-Thai 
Focused Equity Fund Ltd. 28,757,240 1.89 

8 
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) 
NOMINEES LIMITED 12,580,896 0.82 

9 นางโสภา พฤกษด์ ารงชยั 10,647,600 0.70 
10 นายสินธุ เวศยว์รุตม ์ 6,425,000 0.42 

 รวม 1,267,570,168 83.09 

หมายเหตุ: 1 Engine Holdings Asia Pte. Ltd. ประกอบธุรกิจการลงทุน มีผู้ถือหุ้นคือ บริษัท Wedge Holdings Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทจด 
   ทะเบียนในประเทศญี่ปุ่ น ถือหุ้นจ านวน 58 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 100%ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมด)  

 2 บริษัท 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.เอฟ 
  แคปิตอล ประเทศไทย จ ากัด ประกอบธุรกิจการลงทุน  ถือหุ้น จ านวน 12 ล้านหุ้น (หรือคิดเป็น 21.71% ของหุ้นท่ีจ าหน่าย 
  ได้แล้วท้ังหมด) 
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การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
 

  บริษทั มีการออก หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. ประเภท : หุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน และ  มี
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้

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

จ านวนเงิน : 1,500,000,000 บาท 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้
อัตราดอกเบีย้ : 2.84% ต่อปี 
วันท่ีออกหุ้นกู้ : 29 กนัยายน 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 29 กนัยายน 2562 

หมายเหตุ  บริษัทได้มีการช าระเงินต้นเตม็จ านวนเพ่ือไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2562 
 

2. ประเภท : หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 1,300 หน่วย 
จ านวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ:   115,050,000 หุ้น 

     การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

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

ราคาแปลงสภาพ :  40.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วันท่ีออกหุ้นกู้ : 1สิงหาคม 2559 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 1 สิงหาคม 2564 
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3. ประเภท : หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 500 หน่วย 
จ านวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ:  24,753,449 หุน้ 

    การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา

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

ราคาแปลงสภาพ :  70.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วันท่ีออกหุ้นกู้ : 20 มีนาคม 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 20 มีนาคม 2563 
 

4.    ประเภท : หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ : 200 หน่วย 
จ านวนเงิน : 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
จ านวนหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับการแปลงสภาพ: 9,901,380 หุ้น 

 การไถ่ถอนด้วยการแปลงสภาพเป็น 
หุ้นสามัญ : 1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

หรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญัจ านวน 49,507 หุ้น 

ราคาแปลงสภาพ :  70.00 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
อายุ : 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
อัตราดอกเบีย้ : 5.00% ต่อปี 
วันท่ีออกหุ้นกู้ : 30 มีนาคม 2560 
วันครบก าหนดไถ่ถอน : 30 มีนาคม 2563 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  

บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 จากก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ละเงินส ารอง 
ต่าง ๆ  ตามกฎหมาย 

ปัจจยัท่ีใช้พิจารณาประกอบการจ่ายเงินปันผล เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน    สภาพคล่องของ
บริษทั การขยายธุรกิจของบริษทั และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั  โดยการจ่ายเงินปันผลขา้งตน้
จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่จะเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัแลว้  โดยให้แจง้แก่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไปเพ่ือทราบ 
 บริษทัยอ่ยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการหลงัหักส ารองตามท่ีกฎหมายก าหนด  
คณะกรรมการของแต่ละบริษทั จะพิจารณาถึงก าไรจากการด าเนินงาน  เง่ือนไขทางการเงิน และความตอ้งการเงินทุน และ
เสนอผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผล 

ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงัของบริษทั เป็นดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ปี 2562 2561 2560 2559 2558 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.17* 0.16* (1.10) 0.32 0.29 
อตัราเงินปันผลต่อหุ้น N/A -0- -0- 0.274 0.16 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ(%) N/A -0- -0- 86.13 67.97 

* บริษทัมีผลขาดทุนสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) ส าหรับปี 2562 และ 2561 จ านวน 279.36 ลา้นบาท และ 540.32 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

กรรมการบริหาร

สำานักงานพัฒนาธุรกิจ

กรุงเทพมหานคร

ประกันภัย

ทะเบียน เร่งรัดหนี้สิน

นิติกรรมสัญญา

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล-กลุ่ม

ฝ่ายบัญชี

การประมูล การตลาด

กฎหมาย-กลุ่ม 
และกำากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน

ฝ่ายการเงิน

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

ฝ่ายพัฒนา 
ธุรกิจ

ฝ่ายประมูลฝ่ายธุรการฝ่ายบริหารหนี้ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ฝ่ายสินเชื่อฝ่ายการขายและ
ปฏิบัติการ TNB

ฝ่ายการขายและ
ปฏิบัติการ GL

ฝ่ายงบการเงิน
รวม-กลุ่ม

ฝ่ายควบคุมธุรกิจ 
และการเงิน

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ-กลุ่ม

หน่วยงานบัญชีและ 
การเงิน (ประเทศไทย)

หน่วยงานสนันสนุน 
ผู้บริหาร

หน่วยงานสนับสนุน 
ทางบัญชี-กลุ่ม

สำานักงานการเงินและสนับสนุน
ธุรกิจกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ 

กำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

พัฒนาซอฟแวร ์
ธุรกิจ

สถาปัตยกรรมซอฟแวร์

ระบบอัจฉริยะ 
ทางธุรกิจ

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และกำากับดูแลเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ปฏิบัติการและสนับสนุน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

พัฒนาธุรกิจธุรการ

โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างองค์กร 
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คณะกรรมการบริษัท 
• จ ำนวนและสัดส่วน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ประกอบดว้ย สมำชิกรวม 13 คน 

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือเดือน มกรำคม 2563  มีกรรมกำรท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร ลำออก 1 คน ท ำให้คณะกรรมกำรของ
บริษทัฯ เหลือสมำชิกจ ำนวน 12 คน  แบ่งเป็นกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรจ ำนวน 3 คน และท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำร
จ ำนวน 4 คน โดยมีกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 5 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของกรรมกำรทั้งคณะ  ซ่ึง
นบัว่ำดีกว่ำเกณฑจ์ ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษทัจดทะเบียน เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลไม่ให้มีกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง
สำมำรถตัดสินใจได้โดยล ำพงั  นอกจำกนั้น คณะกรรมกำรของบริษทัประกอบด้วยกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทกัษะและ ประสบกำรณ์ หลำกหลำย และเฉพำะดำ้นท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั เช่น ดำ้นกำร
บญัชี 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 ำปีผูถื้อหุ้น   

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  รำยช่ือคณะกรรมกำร   ต ำแหน่งและวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง รวมทั้งกำรเขำ้ร่วมประชุม 
ประจ ำปี 2562  เป็นดงัน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง/ วาระการด ารงต าแหน่ง 
การประชุมคณะกรรมการ 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

1. นำยสกล  หำญสุทธิวำรินทร์ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และ กรรมกำรอิสระ / 2561-2563 13 14 

2. นำยทตัซึยะ  โคโนชิตะ กรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร /  
 2561-2564 12 14 

3. นำยมุเนะโอะ  ทำชิโร่ กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร /    
2562-2565 14 14 

4. นำยอำลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและ
สนบัสนุนธุรกิจ-กลุ่ม / 2561-2564 14 14 

5.  นำยเรจิส  โรดอลฟ์  มำร์แตง็ *  กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / 2560-2563 0 14 
6. นำยริกิ อิชิกำมิ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / 2562-2565 14 14 
7. นำยยซุูเกะ โคซูมะ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / 2562-2565 14 14 
8. นำยโตโมฮิโกะ  โชจิ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / 2561-2563 14 14 
9. นำยคำนำเมะ  ฮำชิโมโตะ กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร / 2561-2563 14 14 

10. ดร. พลเดช  เทอดพทิกัษว์ำนิช กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 2562-
2564 13 14 
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11. นำยวิบูลย ์อิงคำกุล กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 2562-
2565 13 14 

12. นำงสุมำลี โชคดีอนนัต ์ กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 2561-
2564 12 14 

13. นำยทรอย สกนูเนอร์แมน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/ 2561-
2563 10 14 

หมายเหตุ :  * เป็นกรรมการท่ีได้รับการร้องขอให้คงสภาพกรรมการของบริษัทไว้ ในระหว่างปี 2562  เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อคดีความของบริษัท และ
หลังจากได้ทบทวนกับท่ีปรึกษากฎหมายแล้ว จึงเห็นชอบให้ลาออกมีผล เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2563 
 

• กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอื่น  คณะกรรมกำรไดมี้กำรจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียน 
ซ่ึงกรรมกำรแต่ละท่ำนจะสำมำรถด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 แห่ง  เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถ
อุทิศเวลำให้กบับริษทัฯ ไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  และในปัจจุบนัไม่มีกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจด
ทะเบียนเกิน 5 แห่ง (รวมทั้งบริษทัฯ)  

• กำรรวมหรือแยกต ำแหน่ง  ปัจจุบัน บริษทัมีประธำนกรรมกำร เป็นกรรมกำรอิสระ และมิได้เป็นบุคคล
เดียวกนักบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร โดยมีกำรแยกบทบำทจำกกนัอย่ำงชดัเจน เพื่อสร้ำงดุลยภำพระหว่ำง
กำรบริหำรและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหนำ้ท่ีในกำรจดักำรบริษทัให้เป็นไปตำมกฎหมำยวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของ
บริษทัตลอดจนมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีชอบดว้ยกฎหมำยดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษำผลประโยชนข์อง
บริษทัโดยสรุปอ ำนำจหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั ท่ีเป็นไปเพ่ือควำมยัง่ยืน โดยกำรก ำกบัดูแลให้มีกำรจดัท ำ  
กลยุทธ์ และแผนงำนประจ ำปีให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบริษทั และควบคุมก ำกบั
ดูแลกำรบริหำรและกำรจัดกำรของคณะผูบ้ริหำรให้เป็นไปตำม กลยุทธ์และเป้ำหมำยท่ีวำงไว  ้รวมทั้ ง
สนบัสนุนให้มีกำรทบทวน วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยและกลยทุธ์ของบริษทั ตำมควำมเหมำะสมหรือตำมควำม
จ ำเป็นโดยคณะกรรมกำรบริษทั ทั้งน้ีให้ด ำเนินกำรอย่ำงน้อย 1 คร้ัง ในทุก 5 ปี เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ กลยุทธ์และ
แผนงำนนั้นสอดคลอ้งและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และศกัยภำพของกิจกำร สถำนกำรณ์และ
สภำวะของบริษทั   

2. จดัให้มีกำรประชุมผูถื้อหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำบญัชี
ของบริษทัและพิจำรณำระเบียบวำระต่ำง ๆ พร้อมทั้งให้ควำมเห็น เพื่อน ำเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจำรณำ
อนุมัติ อำทิเช่น กำรจ่ำยเงินปันผล  ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ และกำรแต่งตั้ ง
กรรมกำร เป็นตน้ 

3. ก ำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพย ์ อำทิเช่น กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัและกำรซ้ือหรือขำยทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั ตำมกฎเกณฑ์ของ
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ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท  รวมทั้งนโยบำยต่ำง ๆ 
เก่ียวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ กำรบริหำรควำมเส่ียง  

4. จดัให้มีนโยบำยต่ำง ๆ ท่ีส ำคญัและจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ เพื่อให้บริษทัมีกำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีดี ตลอดจนระเบียบต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนกำรกลัน่กรองจำก ผูบ้ริหำร หรือ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือคณะกรรมกำรชุดยอ่ยอื่น ๆ และติดตำมให้มีกำรปฏิบติัตำม   

5. จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งนอ้ย 3  เดือนต่อคร้ัง 

6. จดัให้มีกำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลำ
บญัชีของบริษทัและให้มีกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีและน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติั 

7. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอยำ่งต่อเน่ือง 

8. กรรมกำรตอ้งแจง้ให้บริษทัทรำบโดยไม่ชกัชำ้หำกมีส่วนไดเ้สียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญำท่ีบริษทั
ท ำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทั 

9. กรรมกำรบริษทัมีหน้ำท่ีเก็บรักษำขอ้มูลควำมลบัของบริษทัอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงขอ้มูลภำยในท่ี
ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือขอ้มูลท่ีมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจหรือรำคำหุ้น   

 
อ านาจของคณะกรรมการบริษัท 

1. อนุมติัแผนงำนและงบประมำณประจ ำปีของบริษทั 
2. อนุมติักำรแต่งตั้ง หรือมอบอ ำนำจให้ผูบ้ริหำร หรือบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทัภำยใตก้ำรควบคุม

ของคณะกรรมกำรหรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและ
ภำยในเวลำท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควรและคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจ
ดงักล่ำวได ้

3. ให้กรรมกำรหน่ึงคนลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษทัจึงจะผกูพนับริษทั โดยให้คณะกรรมกำร
ของบริษทัมีอ ำนำจก ำหนดรำยช่ือกรรมกำร ซ่ึงมีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทัพร้อมประทับตรำส ำคญัของ
บริษทัได ้

4. ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควรจะอนุมติักำรแต่งตั้งบุคคลเดียว หรือหลำยคนเป็นท่ีปรึกษำของ
บริษทัเป็นคร้ังครำวก็ได ้

5. อนุมติัสินเช่ือเช่ำซ้ือให้กบัลูกคำ้ ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจอนุมติัของผูจ้ดักำรทัว่ไป ซ่ึงไดรั้บกำรมอบอ ำนำจ
โดยคณะกรรมกำรบริษทัในกำรอนุมติั  

6. อนุมติักำรจดัซ้ือจดัจำ้ง สินทรัพยถ์ำวร กำรซ่อมบ ำรุง ในวงเงินส่วนท่ีเกินอ ำนำจของกรรมกำรบริหำร ซ่ึง
ไดรั้บกำรมอบอ ำนำจโดยคณะกรรมกำรบริษทัในกำรอนุมติั  

7. อนุมติักำรก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษทัย่อย รวมทั้งกำรลงทุนท่ีส ำคญัของบริษทั ตลอดจนกำรลงทุนอ่ืนๆ 
ของบริษทั  

8. อนุมติันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยท่ีส ำคญัอื่น ๆ ของบริษทั 
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9. อนุมติักำรจดัตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อย และก ำหนดบทบำท อ ำนำจ หนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ตลอดจน
กำรเปล่ียนแปลงในองค์ประกอบ กำรต่ออำยุคณะกรรมกำรชุดย่อย รวมทั้งกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัต่อ
กำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 

10. อนุมติักำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนัระหว่ำงบริษทั บริษทัย่อย บริษทัร่วม กบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตำมท่ีก ำหนด
ในพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พระรำชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2559 

11. อนุมติักำรให้สินเช่ือแก่บริษทัย่อย และบริษทัร่วม ส ำหรับวตัถุประสงคใ์นขอ้น้ี บริษทัย่อย หมำยถึง บริษทัท่ี
บริษทัจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของหุ้นท่ีออกแลว้ของบริษทั  
ขณะท่ีบริษทัร่วม หมำยถึง บริษทัท่ีบริษทัจดทะเบียนถือหุ้นไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงออ้มเกินกว่ำร้อยละ
ยี่สิบแต่ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของหุ้นท่ีออกแลว้ของบริษทั 

12. อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 
13. อนุมติักำรซ้ือ ขำย หรือโอน ทรัพยสิ์นท่ีส ำคญัของบริษทัฯ เพ่ือให้เป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้งโปร่งใส และมีกำร

รำยงำนท่ีถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎระเบียบของตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง  

14. อนุมติัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน กำรแต่งตั้ง หรือเลิกจำ้ง พนักงำนระดบัสูง ไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติกำร คณะ/กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร หรือ
ต ำแหน่งอื่นท่ีเทียบเท่ำ 

 ทั้ งน้ี  กำรมอบอ ำนำจหน้ำท่ีดังกล่ำวข้ำงต้นให้แก่คณะกรรมกำร จะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้
คณะกรรมกำรหรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรสำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ มีส่วนได้
เสียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีขดัแยง้กบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย หรือลกัษณะอื่นใดท่ีเป็นไปตำมท่ีก ำหนด ตำม
กฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงกำรอนุมัติรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำและอนุมติัรำยกำรดงักล่ำวตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือ
กฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 

อ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการ 
 1.  รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริษทั ในกำรก ำกบัดูแล ติดตำม กำรบริหำรงำนของ
กรรมกำรบริหำรในแต่ละสำยงำน ให้บรรลุวตัถุประสงคต์ำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว ้

2.  ท ำหนำ้ท่ีเป็นประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำร และ ประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 

3.  มีหนำ้ท่ีในกำรลงคะแนนเสียงช้ีขำด ในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั มีเสียงกำรลงคะแนนเท่ำกนั 
ทั้งฝ่ำยสนบัสนุน และคดัคำ้น 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
กรรมกำรซ่ึงมีอ ำนำจลงลำยมือช่ือแทนบริษทั  คือ นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ หรือ นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ หรือ นำยอำ

ลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส  คนใดคนหน่ึงลงลำยมือช่ือ และประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีกำรประเมินผลตนเองของคณะกรรมกำร (Self-Assessment of Board of 

Directors) และ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ ำทุกปี โดยมุง่เนน้กำรน ำผลประเมินไปใชป้ระโยชน์เพื่อกำรปรับปรุง
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยรวมทั้งคณะโดยในเดือนธนัวำคมของทุกปี
เลขำนุกำรจะท ำกำรทบทวนแบบสอบถำม ซ่ึงเป็นแบบที่ไดรั้บกำรปรับปรุงจำกหลกัเกณฑจ์ำกตลำดหลกัทรัพย ์ และน ำส่ง 
ให้แก่กรรมกำรทุกท่ำนเพ่ือตอบแบบสอบถำมโดยแบบสอบถำมจะประกอบดว้ยหวัขอ้หลกั ๆ  6  ขอ้ ดงัน้ี 

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

หลงัจำกไดรั้บแบบสอบถำมกลบัคืนมำแลว้ เลขำนุกำรจะท ำกำรรวบรวมผลกำรประเมิน และรำยงำนผลใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมกำรทรำบ  ซ่ึงโดยรวมแลว้ ผลกำรประเมินส ำหรับปี 2562 น้ี  คณะกรรมกำรบริษทั มีคะแนนกำรประเมิน 
ในอตัรำร้อยละ 91.58  ซ่ึงนบัว่ำเป็นผลกำรประเมินท่ีดีเลิศ และนบัว่ำดีขึ้นตำมล ำดบั จำกเม่ือ 2 ปีท่ีแลว้  ดงัปรำกฎใน
ตำรำงดำ้นล่ำงน้ี 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท 

หัวข้อประเมิน คะแนน
เต็ม คะแนนที่ได้ % ผลการประเมิน 

  2562 2561 2560 2562 2561 2560 2562 2561 2560 

1. โครงสร้ำงและ
คุณสมบติั   

28 25.91 25.33 24.4 92.54 90.46 87.14 ดีเลิศ ดีเลิศ ดี 

2. กำรประชุม
คณะกรรมกำร 24 22.33 22.17 22.7 93.04 92.38 94.58 ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. บทบำทหนำ้ท่ี และ 
ควำมรับผิดชอบ 

40 36.17 34.50 33.3 90.43 86.25 83.25 ดีเลิศ ดี ดี 

4. อ่ืน ๆ : 
-ควำมสัมพนัธ์กบั
ฝ่ำยจดักำร 
-กำรพฒันำตนเอง
ของกรรมกำรและ
กำรพฒันำผูบ้ริหำร 

8 7.17 7 6.5 89.63 87.50 81.25 ดี ดี ดี 

คะแนนรวม 100 91.58 89 86.9 91.58 89 86.9 ดีเลิศ ดี ดี 
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การพฒันากรรมการและผู้บริหาร   
- กำรฝึกอบรม   

 บริษทัฯ เลง็เห็นถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของกรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ในดำ้นต่ำง  ๆ
ทั้งดำ้นกำรบริหำรงำน   กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ตลอดจนทกัษะท่ีจ ำเป็นในกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และกำรบริหำรงำน เพื่อให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำรของบริษทัฯ ปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งเป็นมืออำชีพมำกขึ้น  ดงันั้น บริษทัฯ จึงให้กำรสนบัสนุน และส่งเสริมให้
กรรมกำรและผูบ้ริหำร เขำ้รับกำรฝึกอบรมในหลกัสูตรต่ำง ๆ ท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงำนท่ีเป็นมืออำชีพในกำรจดักำรอบรม เช่น สมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  สภำวิชำชีพบญัชี สมำคมบริษทัจดทะเบียน ตลอดจนหน่วยงำนท่ีก ำกบัดูแลบริษทั เช่น ตลำด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ฯลฯ เป็นตน้  โดยจะน ำเสนอหลกัสูตร ในกำรฝึกอบรมหรือกำร
สัมมนำ ท่ีน่ำสนใจ ให้กบักรรมกำรหรือผูบ้ริหำร ซ่ึงเห็นว่ำเป็นประโยชน์ต่อกำรก ำกบัดูแล หรือบริหำรงำนของบริษทัเพื่อพจิำรณำ
กำรเขำ้ร่วม โดยบริษทัฯ จะเป็นผูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย 
 ในปี 2562 ท่ำนประธำน คือ นำยสกล หำญสุทธิวำรินทร์ ไดเ้ขำ้ร่วมในงำน Chairman Forum ในหวัขอ้ Successful 
Corporate Culture Change: from Policy to Practice ซ่ึงจดัโดย สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย เม่ือวนัท่ี 25 กนัยำยน 2562   

นอกจำกนั้น กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ นำงสุมำลี โชคดีอนนัต ์  พร้อมทั้งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีฝ่ำย
กำรเงิน – ประเทศไทย  นำยวิทวสั อรุณะกสิกร ไดเ้ขำ้ร่วมกำรสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำขอ้มูลรำยกำรบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอให้
บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงิน (Audit Adjustments) ส ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินงวดปี 2561  จดัโดย ส ำนกังำน 
กลต. เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562  

เพื่อเป็นกำรใหค้วำมรู้กบัผูบ้ริหำร ตลอดจนพนกังำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบั พระรำชบญัญติัคุม้ครอง
ขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ซ่ึงเป็นพระรำชบญัญติัฉบบัใหม่ท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือน พฤษภำคม 2563 โดยท่ี พ.ร.บ. ฉบบัน้ีจะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือของบริษทัฯ ดว้ยบริษทัฯ จึงไดส่้งผูบ้ริหำรและพนกังำนในฝ่ำย สินเช่ือ กำรตลำด 
เร่งรัดหน้ีสิน กฎหมำย ตลอดจนเลขำนุกำรบริษทั เขำ้รับกำรอบรม ในหลกัสูตร พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 : หลกักฎหมำย  แนวปฏิบติั ส ำหรับธุรกิจเช่ำซ้ือ – สินเช่ือ ซ่ึงจดัโดย สมำคมธุรกิจเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตไ์ทย  และบรรยำย
โดย รศ. คณำธิป ทองรวีวงศ ์เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกำยน 2562  เพ่ือให้แต่ละฝ่ำยไดเ้ตรียมควำมพร้อม เม่ือ พ.ร.บ. น้ีมีผลบงัคบัใช ้

ย่ิงกว่ำนั้น ส ำหรับปี 2562 ผูรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน (CFO) และผูค้วบคมุดูแลกำรท ำบญัชี 
(สมุหบ์ญัชี) ของบริษทัฯ ไดเ้ขำ้รับกำรอบรมเพื่อติดตำมพฒันำกำรทำงดำ้นบญัชีอยำ่งต่อเน่ือง ครบ 6 ชัว่โมง ต่อปีตำมหลกัเกณฑ์
และเง่ือนไข ท่ี ส ำนกังำน กลต ตลำดหลกัทรัพย ์และ กรมพฒันำธุรกิจ ก ำหนด 

• กำรเตรียมกำรส ำหรับกรรมกำรใหม่  กรรมกำรใหม่จะไดรั้บขอ้มูล เพื่อแนะน ำธุรกิจและแนวทำงด ำเนินธุรกิจของบริษทั
ประกอบดว้ย รำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ  กฎบัตรคณะกรรมกำร  /คณะกรรมกำรตรวจสอบ  หนังสือรับรองบริษทั 
ตลอดจนหนังสือบริคณห์สนธิ และ ขอ้บังคบัของบริษทั ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษทัฯ   คู่มือ
กรรมกำร ท่ีจดัท ำโดยส ำนกังำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งรับฟังกำรช้ีแจงเร่ือง กำร
ปฏิบติัตำม พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์โดยเฉพำะในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเป็นกรรมกำรของบริษทั
จดทะเบียน  เช่น หลกัเกณฑแ์ละวิธีปฏิบติัในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย ์และกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์อง
บริษทั ตำมมำตรำ 59  ฯลฯ เป็นตน้ 

• แผนพฒันำและสืบทอดงำน  ผูบ้ริหำรระดบักลำง จะรำยงำนให้ผูบ้งัคบับญัชำในสำยงำนทรำบถึงแผนพฒันำและผูสื้บ
ทอดงำน ในกรณีท่ีตนไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีไดโ้ดยพิจำรณำคดัเลือกจำกผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
เป็นหลกั รวมทั้งควรเป็นบุคคลท่ีมีบุคลิกกำรเป็นผูน้ ำและมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี เป็นท่ียอมรับของผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
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 ผู้บริหาร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหำร ตำมค ำนิยำมของ ก.ล.ต. จ ำนวน 5 คน  โดยไม่นบัรวมผูบ้ริหำรท่ี
ประจ ำอยูบ่ริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศ ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

ล าดับ รายช่ือผู้บริหาร ต าแหน่ง 
1. นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
2. นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีปฏิบติักำร 
3. นำยอำลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินและสนบัสนุนธุรกิจ-กลุ่ม 
4. นำยโบริส ซอร์ซ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน กำรบญัชี และตรวจสอบ – 

กลุ่ม 
5. นำยวิทวสั อรุณะกสิกร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน – ประเทศไทย 

อ านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ด ำเนินกำรและบริหำรจดักำรกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทั 
2. ติดตำมและด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนงำนและนโยบำยท่ีก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษทั 
3. อนุมติักำรใชจ้่ำยในวงเงินหรืองบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีท่ีผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
4. พิจำรณำกำรว่ำจำ้งและบรรจุในต ำแหน่งกำรแต่งตั้งโยกยำ้ยกำรพน้จำกกำรเป็นพนักงำนและกำรเปล่ียนแปลง

ค่ำจำ้งพนกังำน 
5. เป็นผูรั้บมอบอ ำนำจบริษทัในกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั ขอ้ก ำหนด  ค ำส่ัง 
6. ด ำเนินกำรตกลงผกูพนัในกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษทัโดยสำมำรถพิจำรณำอนุมติักำรด ำเนินงำนต่ำงๆของ

บริษทัในวงเงินไม่เกินท่ีก ำหนดในอ ำนำจด ำเนินกำรของบริษทัซ่ึงผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้
มอบอ ำนำจหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นใดท่ีประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรเห็นสมควรท ำหน้ำท่ีแทนในเร่ืองท่ีจ ำเป็น
และสมควรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวต้องอยู่ภำยใต้
หลกัเกณฑข์องกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

ทั้งน้ีกำรมอบอ ำนำจหนำ้ท่ีดงักล่ำวขำ้งตน้ให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรจะไม่รวมถึงกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้
ประธำน   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือผูรั้บมอบอ ำนำจจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร สำมำรถอนุมติัรำยกำรท่ีตนหรือ
บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดท่ีขดัแยง้กบับริษทั หรือบริษทัยอ่ย
หรือลกัษณะอื่นใดท่ีเป็นไปตำมท่ีก ำหนดตำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงกำรอนุมติัรำยกำร
ในลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ /หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำและ
อนุมติัรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
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 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให้ นำงสำวศิริเพญ็  พงศช์ยัฤกษ ์ ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษทั ตั้งแต่ 

วนัท่ี  22 พฤศจิกำยน 2554 จนถึงปัจจุบนั โดยเลขำนุกำรบริษทัฯ  มีหนำ้ท่ีในกำรด ำเนินกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั
และกำรประชุมผูถื้อหุ้น จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร  จดัท ำและเก็บรักษำหนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบริษทั จดัท ำและเก็บรักษำหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นและรำยงำนกำร
ประชุมผูถื้อหุ้น เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง ให้ประธำน
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ จดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำร และผูบ้ริหำร เพื่อ
แจง้ใหท่ี้ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ ท ำหนำ้ท่ีเป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงบริษทักบั หน่วยงำนก ำกบัดูแลภำยนอก 
เช่น ตลำดหลกัทรัพย ์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์ ฯลฯ ดูแลใหก้รรมกำรปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัผำ่นทำงระบบอิเลคโทรนิคของตลำดหลกัทรัพย ์(SETLINK) และ เป็นผู ้
ประสำนงำน ดำ้น นกัลงทุนสัมพนัธ์  
 
 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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หนังสือรายงานประจำาปี 2562



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี และเลขานุการบริษัท ประจ าปี 2562 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง / วันที่
ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา / การ
อบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ความสัมพันธท์าง
ครอบครัวระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

กรรมการและผู้บริหาร 
นายสกล หาญสุทธิวารินทร ์ 
ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ/ 23 กมุภาพนัธ ์
2561  

76 เนติบญัณิต เนตบิณัฑิตยสภา  
ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- - บริษัทจดทะเบียน 
กพ 2561 - 
ปัจจบุนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2551 - ปัจจบุนั 
 

2553 - ก.ย. 2559 

 
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
 
 
กรรมการเลขานกุาร คณะกรรมการ
ตรวจขา้ว  
ผูเ้ช่ียวชาญประจ าตลุาการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
 
ศาลรฐัธรรมนญู 
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นายทัตซึยะ โคโนชิตะ 
กรรมการ (มีอ านาจลงนาม
ผกูพนับริษัท)  ประธานเจา้หนา้ที่
บริหารและประธานกรรมการ 
บริหาร  / 20 เมษายน 2554 
 

48 ปริญญาตรี (ประวตัิศาสตร)์ 
Osaka University ประเทศญ่ีปุ่ น 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
กพ.2561 - 
ปัจจบุนั 

ตค.2560 - กพ.2561 
 
 

 มีค.2559 - ตค.
2560 

 
2556 - ปัจจบุนั 

 
2555 - ธค.2558 

 
2554 - 2555 
2554 - 2556 
2551 - ปัจจบุนั 

 
2549 - 2554 

 
ไม่ใช่ บจ. 

มค.2562 -ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
มิย.2559 -ปัจจบุนั 

 
2553 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
และประธานกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการ ประธาน
กรรมการบริหาร, และประธาน
เจา้หนา้ที่นกัลงทนุสมัพนัธ ์
ประธานกรรมการบริหาร ,กรรมการ
และประธานเจา้หนา้ทีน่กัลงทนุ
สมัพนัธ ์
กรรมการผูจ้ดัการและประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
พฒันาธุรกิจ 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
 
Commissioner  
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิการลงทนุ) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิการลงทนุ) 
Showa Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจการลงทนุ) 
 
บริษัท หลกัทรพัย ์ยไูนเต็ด จ ากดั (มหาชน) (ธุรกิจ
หลกัทรพัย)์ 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Asuka Foods Co., Ltd. (ธุรกิจอาหาร) 
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นายมุเนะโอะ  ทาชิโร่ 
กรรมการ(มีอ านาจลงนามผกูพนั
บริษัท) ประธานเจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / 22 เมษายน 2552 

47 ปริญญาตรี (วรรณคดี)              
Osaka University ประเทศญ่ีปุ่ น 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
ธค.2559-ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 

 
2556 - ปัจจบุนั 
2552 - ธค.2559 

2551 - 2556 
 

2550 - 2551 
 

ไม่ใช่ บจ. 
มค.2561 -ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 

 
2557 - ปัจจบุนั 
ธค.2559 -ปัจจบุนั 

2559 - ปัจจบุนั 
2557 - 2559 

2557 - ธค.2559 
2556 - ปัจจบุนั 

 
2554 - 2556 
2552 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
ปฏิบตัิการ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร และ
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการบริหารอาวโุส 
 
 
Commissioner  
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการ 
กรรมการและประธานกรรมการ 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิการลงทนุ) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจดา้นการลงทนุ) 
 
Wedge Holdings Co., Ltd. (ธุรกิจดา้นการลงทนุ) 
 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
บริษัท พฒันาบริการสบาย จ ากดั (ธุรกิจดา้นงาน
ทะเบียน) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธรุกิจใหส้ินเชื่อโดยมีล/ทค า้ประกนั) 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Asuka Foods Co., Ltd. (ธุรกิจอาหาร) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (ธุรกิจดา้นการลงทนุ) 
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นายอาลัน ฌอง ปาสคาล     
ดูเฟส 
กรรมการกรรมการ(มีอ านาจลง
นามผกูพนับริษัท) และประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงินและ
สนบัสนนุธุรกิจ-กลุ่ม / 
ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน (CFO) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
/ 6 ธันวาคม 2559 

56 Bachelor of Mathematics and 
Physical Sciences, 
MONTPELLIER Academy 
France 
 
การอบรมหลักสูตรพัฒนา
ความรู้ต่อเน่ืองส าหรับ CFO 
ประจ าปี 2562 
1.The CFO’s Role in 
Stakeholder Communications 
จดัโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 
(2 ช.ม.) 
2. Arranged in 3 modules: (e-
learning) 
1. CFO and Financial Reporting 
Role and Responsibilities 
2. Upcoming Accounting 
standards for listed company 
3. Financial Information 
Disclosure (6.3 ชม.)  
รวมเป็นจ านวน 8.3 ช.ม.ส าหรบัปี 
2562  

0.00 - บริษัทจดทะเบียน 
มิย.2562 -ปัจจบุนั 

 
2561 - ปัจจบุนั 

กพ.2561 -พค.2562 
 

ธค.2559-กพ.2561 
ไม่ใช่ บจ. 

มีค.2562 -ปัจจบุนั 
 

2562 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 
มค.2560-ปัจจบุนั 
มค.2560-ปัจจบุนั 

 
2559 - ปัจจบุนั 
2557 - 2561 

มิย.2554-มยิ.2557 
ตค.2543-มยิ.2554 
ตค.2542-มค.2549 

 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
การเงินและสนบัสนนุธุรกิจ-กลุ่ม 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่
การเงิน 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการ และผูจ้ดัการทั่วไป 
กรรมการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
Commissioner 
ผูจ้ดัการทั่วไป 
กรรมการผูจ้ดัการ 
Portfolio and Asset Manager 
Asset Manager   

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
บริษัท พฒันาบริการสบาย จ ากดั (ธุรกิจงานทะเบียน) 
GL-AMMK Co.,Ltd. (ธุรกิจเช่าซือ้) 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (ธุรกิจสินเชื่อราย
ย่อย) 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Dubus Lao IT 
Dubus SA Lille France Securities Company 
Kalpa Ltd CoNimes 
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ดร. พลเดช เทอดพิทักษว์านิช 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง  
/ 20 เมษายน 2554 

51 ปริญญาเอก (วิศวกรรมศาสตร)์ 
Lehigh University, USA./ 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program No. 89/2011 โดย IOD 
 

0.01 - บริษัทจดทะเบียน 
2554 - ปัจจบุนั 
2561 - ปัจจบุนั 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2558 - ปัจจบุนั 
2557 - 2561 

 
2555 - ปัจจบุนั 

 
2550 - 2555 
2549 - 2550 

 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 
รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท บากา เอนจิเนียริ่ง จ ากดั 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
บริษัท ว.และสหาย คอนซลัแตนตส ์จ ากดั (ที่ปรกึษา
วิศวกรรม) 
บริษัท วิศวกรที่ปรกึษา อารเ์ควี จ ากดั (ที่ปรกึษาวิศวฯ) 
บริษัท ไอเอ็มเอ็มเอส จ ากดั (วิศวกรรม) 

นายวิบูลย ์อิงคากุล  
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ / 12 มกราคม 2561 

71 ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 
- หลกัสตูร Director Accreditation 
Program DAP No. 154/2018 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจบุนั 

 
 

ไม่ใช่ บจ. 
2528 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 
กรรมการ/ ทนายความอาวโุส 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
บริษัท ที่ปรกึษากฎหมาย อินเตอรเ์นท จ ากดั 

นางสุมาลี โชคดีอนันต ์ 
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / 23 กุมภาพนัธ2์561  
 

61 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 
ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 
ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

- - บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจบุนั 

 
 
 

ไม่ใช่ บจ. 
2558 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ  
ที่ปรกึษา คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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- Advance Audit Committee 
Program No. 15/2014 และ 
 
- Director Certificate Program 
No. 164/2012  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

2557 - ปัจจบุนั 
2557 - ปัจจบุนั 
2554 - ปัจจบุนั 

 
2555 - 2560 
2544 - 2560 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อนกุรรมการก าหนดจรรยาบรรณ 
ที่ปรกึษาคณะกรรมการ และ
คณะอนกุรรมการวิชาการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจ้ดัการ 

บริษัท ซิกน่าประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
สภาวิชาชีพบญัช ี
สมาคมธรรมศาสตร ์
 
บริษัท วินซั่ม กรีน จ ากดั 
บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 

นายทรอย แอ็นดรู  
สกูนเนอรแ์มน  
กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ และ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
/ 23 กมุภาพนัธ ์2561 

54 ปริญญาตรี นิตศิาสตร ์ 
มหาวิทยาลยั โมนาช 
 
ศิลปศาสตร ์สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลยั โมนาช 
 
- Director Accreditation 
Program (DAP) No.126/2016 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- - บริษัทจดทะเบียน 
กพ.2561 -ปัจจบุนั 

 
 

มค.2558-ตค.2559 
 

ไม่ใช่ บจ. 
มิย.2562 -ปัจจบุนั 

 
มีค.2561-มิย.2562
มค.2551-กย.2557 
 
มค.2542-มค.2551 
เมย.2539-มค.2542 

 
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
กฎหมาย 
 
Partner & Head of International 
Practice Group 
Partner & General Counsel 
Partner & Head of International 
Practice Group 
นกักฏหมายอาวโุสและพารท์เนอร ์
นกักฏหมาย 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษัท ดีมีเตอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 
 
Kudun and Partners Ltd.  
 
AC Investment Partners Pte. Ltd. 
บริษัท วีระวงค ์ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
 
บริษัท ไวท ์แอนด ์เคส (ประเทศไทย) จ ากดั 
บริษัท ไวท ์แอนด ์เคส (ฮ่องกง) จ ากดั 
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเรจิส มารแ์ต็ง * 
กรรมการ/ 28 เมษายน 2559 
 
 
 
*ลาออก เม่ือวันที ่20 
มกราคม 2563 

38 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 

- - บริษัทจดทะเบียน 
กพ.2561-มค2563 
เมย2559-กพ2561 

 
2558 - 2559 

 
ไม่ใช่ บจ. 

2559 - 2561 
2558 - 2561 

 
2558 - 2559 

 
2557 - 2561 
2557 - 2558 

 

 
กรรมการ 
กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย
การเงิน 
Finance Director & Business 
Development Manager 
 
Commissioner (กรรมการ) 
กรรมการ  
 
ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
 
กรรมการ 
Business Performance Manager 
Finance and Investment 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
PT Group Lease Finance Indonesia (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Group Lease Holdings Pte.Ltd(ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั  (ธุรกิจใหส้นิเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
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โครงสร้างการจัดการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



 
 
 
 

นายริกิ อิชิกามิ  
กรรมการ/ 28 เมษายน 2559 

41 Bachelor of Law, Asia 
University, Tokyo ประเทศญ่ีปุ่ น 

0.014 - บริษัทจดทะเบียน 
เมย.2559 - ปัจจบุนั 
 

ไม่ใช่ บจ. 
สค.2562-ปัจจบุนั 
มีค.2560-ปัจจบุนั 
กย.2559-ปัจจบุนั 
พค2558-ปัจจบุนั 
กค2557-ปัจจบุนั 
พค2558-สค2559 
กค2557-เมย2561 
ตค2554-เมย2557 

 
กรรมการ  
 
 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานเจา้หนา้ทีป่ฏิบตัิการ 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
GL Finance Plc.(ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Cambodian People Micro Insurance Plc. 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 

นายยูซุเกะ โคซูมะ 
กรรมการ/ 28 เมษายน 2559 

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

0.02 - บริษัทจดทะเบียน 
เมย.2559-ปัจจบุนั 

2557 - 2561 
ไม่ใช่ บจ. 

2557 - ปัจจบุนั 
 

2556 - ปัจจบุนั 
 

2554 - ปัจจบุนั 

 
กรรมการ 
ที่ปรกึษา 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ 
 
Back Office Management 
Manager 
กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจที่ปรกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 
 
GL Finance Plc. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



นายโตโมฮิโกะ โชจิ  
กรรมการ/ 26 เมษายน 2561 

50 Sagamihara High School, 
Kanagawa-ken ประเทศญ่ีปุ่ น 

- - บริษัทจดทะเบียน 
เมย.2561-ปัจจบุนั 
มิย.2561-ปัจจบุนั 

 
 

กพ.2561-ปัจจบุนั 
 

มิย.2552-มยิ.2561 
 

2554 - 2560 
 

2547 - 2551 
 

2544 - 2551 
 
 

ไม่ใช่ บจ. 
สค.2561-ปัจจบุนั 

 
สค.2561-ปัจจบุนั 

 
มค.2555-ปัจจบุนั 

 
ตค.2552-ธค.2554 
สค.2553-สค.2561 
2544 - 2551 

 
กรรมการ 
กรรมการผูจ้ดัการ, ประธาน
เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ และ ประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
กรรมการผูจ้ดัการ และประธาน
เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงนิ 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และผูจ้ดัการทั่วไปฝ่าย
บญัชีและการเงิน 
ผูส้อบบญัชี และ Supervisor 
Board Member 
 
 
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่
ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
กรรมการ และเจา้หนา้ที่การเงิน 
ผูส้อบบญัชี และ Supervisor 
Board Member 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
Showa Holdings Co., Ltd. 
 
 
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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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



 
 
 
 

นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ  
กรรมการ/ 26 เมษายน 2561 

49 Bachelor of Business 
Administration, Kwansei Gakuin 
University 

- - บริษัทจดทะเบียน 
เมย.2561-ปัจจบุนั 
เมษ.2557 - 2561 
ตค.2556-มีค.2557 

 
ไม่ใช่ บจ. 

มีค.2562-ปัจจบุนั 
 
กพ.2560 - ปัจจบุนั 
กพ.2560 - ปัจจบุนั 

 
กย.2557-ปัจจบุนั 
ตค.2551-กย2556 

 
กรรมการ 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 
Chief of Architecture materials 
Sales Department of East Japan 
 

กรรมการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ 
Vice President 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
Sekisui Chemical Company Limited 
 
 
 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ธุรกิจทีป่รกึษาดา้น
การเงิน และจดัการเงินลงทนุอ่ืน) 
GL-AMMK Co., Ltd. (ธุรกิจเช่าซือ้) 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (ธุรกิจสินเชื่อราย
ย่อย) 
GL Leasing (Lao) Co., Ltd. (ดิจิทลัไฟแนนซ)์ 
Sekisui (Qingdao) Plastic Company Limited 

นายโบริส ซอรซ์ 
รองประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
บญัชี และตรวจสอบ -กลุ่ม 
/ 6 กรกฎาคม 2558 

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

- - บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจบุนั 
2558 - ปัจจบุนั 

 
 

ไม่ใช่ บจ. 
2558 - 2558 
2553 - 2557 

 
กรรมการ 
รองประธานเจา้หนา้ที่การเงิน บญัชี
และตรวจสอบ -กลุ่ม 
 
 
Senior Associate 
Senior Auditor 

 
Commercial Credit and Finance Plc. 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers Singapore 
PricewaterhouseCoopers Luxembourg 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



 

 

 

 

 

 

นายวิทวัส อรุณะกสิกร  
ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน –
ประเทศไทย / 22 กนัยายน 2559 
 

42 - 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 
 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิศวกรรมอตุสาหการ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- - บริษัทจดทะเบียน 
มิย.2562-ปัจจบุนั 

 
ตค2561-พค2562 
กย.2559-กย.2561 

 
กพ.2552-กย.2556 
กค.2544-มิย.2548 

 
ไม่ใช่ บจ. 

 
กย.2556-กย.2558 
กค.2548-กพ.2552 

 
ประธานเจา้หนา้ที่การเงิน-ประเทศ
ไทย 
รองประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 
ผูจ้ดัการฝ่ายวิเคราะหท์างการบญัชี
และบริหารความเสี่ยง 
Financial Accountant 
Shift Supervisor 
 
 

เจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
Senior Accountant/Auditor 

 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
 
Harley-Davidson Inc. 
Starbucks Coffee Company Australia 
 
 

Australian Army 
KPMG Australia 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี ปี 2562 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง / วันที่
ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.ณัฐรดา กิตติกาญจนกุล 
ผูจ้ดัการบญัชี  ผูค้วบคมุดแูล
การท าบญัชี / 2 มกราคม 2556 

33 - หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลยัสแตรธ
ไคลด ์ ประเทศองักฤษ 
- หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต คณะ
พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้
ต่อเน่ืองส าหรับผู้ควบคุมดูแลการ
ท าบัญชี ปี 2562 

- TFRS 16 สญัญาเช่า รหสัหลกัสตูร 
6206-06-058-012-01 จดัโดย บริษัท 
เอ็น วาย ซี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั       
(7 ช.ม.) 

- บญัชีพืน้ฐานและการวิเคราะหง์บ
การเงิน รหสัหลกัสตูร 6210-06-121-
014-04-E จดัโดย บริษัท ซีพีดี ติวเตอร ์
จ ากดั (e-learning 14 ช.ม.) 

รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 21 ช.ม. ส าหรบั
ปี 2562 

- - มีค 2562-ปัจจบุนั 
มค 56 - มีค 2562 

 
มค 56 - พค 2557 
พย 51- มค 2556 

ผูจ้ดัการบญัช ี
ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารเงินตราสาร
หนีแ้ละตราสารทนุ 
ผูต้รวจสอบภายใน 
ผูช้่วยผูจ้ดัการ สอบบญัช ี

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จ ากดั 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท 2562 

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง / วันที่
ได้รับแต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) คุณวุฒิทางการศึกษา / การอบรม 

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง 
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

น.ส.ศิริเพ็ญ พงศชั์ยฤกษ ์
เลขานกุารบริษัท กรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ /22 พฤศจิกายน 
2554 

62 ปริญญาตรบีริหารธุรกิจ (สาขา
บริหารธุรกิจทั่วไป) มหาวทิยาลยั 
อสัสมัชญั / 
- Company Secretary (CSP 1/2002) 
- Effective Minutes Taking (EMT 
14/2009) 
- Workshop, เปิดเผยอย่างไรให้
ถกูตอ้ง วิธีปฏิบตัิเม่ือเกิดรายการไดม้า
จ าหน่ายไป  หรือรายการที่เกี่ยวโยงกนั  
- กฎหมายและระเบียบปฏิบตัิส  าหรบั
เลขานกุารบริษัท ตามกฎหมาย
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยใ์หม่ ปี 
2551  
- การอบรม/สมัมนาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง
กบั งานในบทบาทของเลขานกุาร
บริษัท  บรรษัท ภิบาล และนกัลงทนุ
สมัพนัธ ์จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย,์ 
ส านกังาน กลต.,ชมรมเลขานกุาร
บริษัทไทย 

- - 2561 - ปัจจบุนั 
 
 

2559 - 2561 
2559 - ปัจจบุนั 
2557 – 2559 

 
 

2554 - 2559 
 
 

เลขานกุารบริษัท และ  
กรรมการและเลขานกุาร
คณะกรรมการดแูลก ากบักิจการ 
เลขานกุารบริษัท 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
เลขานกุารคณะกรรมการและ
เลขานกุารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เลขานกุารบริษัทและเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
บริษัท ธนบรรณ จ ากดั (ธุรกิจใหส้ินเชื่อโดยมี ล/ทค า้ประกนั) 
 
 
บริษัท กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน)  
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี 2562     

*ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2563   
หมำยเหตุ  X   คือ  ประธำนกรรมกำร       C   คือ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร      DC   คือ รองประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 
  /     คือ  กรรมกำร   //    คือ กรรมกำรบริหำร   ///     คือ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
  0    คือ ผูบ้ริหำร   00  คือ ผูจ้ดักำรทัว่ไป   000   คือ กรรมกำรผูจ้ดักำร 
  0000   คือ รองกรรมกำรผูจ้ดักำร

รายชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร บริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

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. นายสกล หาญสทุธิวารินทร ์ X /// ////             
2. นายทตัซยึะ โคโนชิตะ C // /  X  /     C,000   
3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร่ / // / X /,000 / /   /, 000 / //   
4. นายเรจิส มารแ์ต็ง * /             
5. นายริกิ อิชิกามิ /  /, C          X , //// 
6. นายยซูุเกะ โคซูมะ /  /,DC           
7. นายอาลนั ดเูฟส / // /   /,00 / /,0000 /,0000 / //     
8. นายพลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช /// ////             
9. นายวิบลูย ์อิงคากลุ  /// ////             
10. นางสมุาลี โชคดีอนนัต ์ /// ////             
11. นายทรอย สกนูเนอรแ์มน /// ////             
12. นายโตโมฮิโกะ โชจิ   /          //   
13. นายคานาเมะ ฮาชโิมโตะ / /   000  000 000      
14. นายโบริส ซอรซ์ 0           /  
15. นายวิทวสั อรุณะกสิกร 0             
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ปี 2562      
 

รายชื่อบริษัทย่อย 
                    
                          รายชื่อ
            กรรมการ 

TNB GLH GLF GLL PT GLFI BGMM GL-AMMK CSD 

1.  นายมิทซจึิ  โคโนชิตะ   X  X X1 X X  
2.  นายทตัซยึะ โคโนชิตะ X /   /1    
3. นายมเุนะโอะ ทาชิโร ่ /, // / X / /1   /, /// 
4. นายรกิิ อิชกิามิ    /, //      
5. นายยซูุเกะ โคซูมะ   /, //      
6. นายอาลนั ดเูฟส   /  /, //// /1 /, // /, // /, // 
7. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ   /  /, ///  /, /// /, ///  
8. นายธนชาติ เกา้วรกาญจน ์ /, //       /, // 
9. นายจรสั เลียงวิทยาคณุ**  /, //        
10. นายชมุพล กิตติชยัสมบตัิ**  /, //        
11. นายอนกุลู เมธปรีชากลุ***  /, //        

  12. Mr. Fumio Kyuma   / /     
13. Mr. Ouch Sophoan   /      
14. Mr. Charlie Ng       /  
15. Mr. Hitoshi Ikeya       /  
16. Mr. Aung Moe Kyaw       /  
17. Mr. Frederic Solbani*     /    
18. Mr. Didie Soewondho     /1    
19. Mr. Bernad Tjahjadi      /, //    
20. Mr. Benjamin Criballet       / /  
21. Mr. Balasingam 
Ananthatheerthan       /   

22. Ms. Chaw Su Myat*      /   

*กรรมการบรษิัทย่อยแต่งตัง้ระหว่างปี 2562        **กรรมการบรษิัทย่อยเกษียณระหว่างปี 2562 ***กรรมการบริษัทย่อยถอดถอนระหว่างปี 2562  
หมายเหต ุ  X   คือ ประธานกรรมการ /    คือ กรรมการ      //   คือ กรรมการบริหาร    
  ///  คือ กรรมการผูจ้ดัการ //// คือ ผูจ้ดัการทั่วไป    X1  คือ President Commissioner 
  /1    คือ Commissioner 
  TNB : บริษัท ธนบรรณ จ ากดั, ไทย   GLH : Group Lease Holdings Pte.Ltd., สิงคโปร ์  
  GLF : Group Lease Finance Plc., กมัพชูา  GLL : GL Leasing (Lao) Co.,Ltd.,  ลาว 
  GLFI : PT Group Lease Finance Indonesia, อินโดนีเซีย BGMM : BG Microfinance Myanmar Co., Ltd., เมียนมา 
  GL-AMMK: GL-AMMK Co., Ltd.,  เมียนมา  CSD: บริษัท พฒันาบริการสบาย จ ากดั, ไทย 

 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร  ส ำหรับค่ำตอบแทนกรรมกำรในปี 2562 นั้น  คณะกรรมกำรไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 
2562  พจิำรณำอนุมติัค่ำตอบแทน กรรมกำร และกรรมกำรชุดยอ่ย โดย ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงจำก ปี 2561 โดย   คณะกรรมกำร
ไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นว่ำ อตัรำดงักล่ำว ยงัคงเป็นอตัรำท่ีเหมำะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบกบัอตัรำท่ีจ่ำยในอตุสำหกรรมเดียวกนั  
รวมทั้งเหมำะสมกบัขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบ และเพียงพอท่ีจะรักษำกรรมกำรไวไ้ด ้ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำร
ของบริษทัฯเป็นส ำคญั  ค่ำตอบแทนกรรมกำร และกรรมกำรชุดยอ่ย ท่ีเป็นตวัเงิน ส ำหรับปี 2562 เป็นดงัน้ี 

1.  ค่ำตอบแทนกรรมกำรอิสระ : อตัรำ 70,000 บำทต่อคนต่อเดือน  
   2. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำร: ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม  

- ประธำนกรรมกำรบริษทั 30,000 บำทต่อคร้ัง  
- กรรมกำรบริษทั  20,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง  

  3. ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้ก่ 
 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ:  ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 

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

 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกิจกำร:ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 
- ประธำน 20,000 บำทต่อคร้ัง  
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง 

 -ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง:ก ำหนดจ่ำยค่ำเบ้ียประชุมเป็นรำยคร้ังเฉพำะคร้ังท่ีมำประชุม 
- ประธำน 20,000 บำทต่อคร้ัง 
- กรรมกำร 10,000 บำทต่อคนต่อคร้ัง 

  ทั้งน้ี  พนกังำนหรือผูบ้ริหำร จะไม่ไดรั้บค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรชุดยอ่ย 
4. ค่ำตอบแทนอื่น  -ไม่มี- 

 

ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษทัยอ่ยนั้น  คณะกรรมกำรไดม้อบหมำยให้ คณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยในแต่ละแห่ง 
/ ประเทศ ก ำหนดค่ำตอบแทน ซ่ึงไดแ้ก่ ค่ำเบ้ียประชุม และโบนสั ตำมควำมเหมำะสมในลกัษณะท่ีเปรียบเทียบกบัอตัรำท่ีจ่ำยใน
อุตสำหกรรมเดียวกนัในแต่ละประเทศ  รวมทั้งเหมำะสมกบัขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ อีกทั้งสอดคลอ้งกบัผลประกอบกำรของ
แต่ละบริษทัเป็นส ำคญัเช่นเดียวกนั  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงินท่ีไดรั้บจำกบริษทัและบริษทัยอ่ย ส ำหรับปี 2562 เป็นดงัน้ี 
           หน่วย: บำท 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุม 

รวม 
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมกา
รตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 
  บริษัทฯ บริษัทย่อย**    บริษัท บริษัทย่อย** 

1. นายสกล  
หาญสทุธิวารินทร1์/ 

ประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

1,230,000 - 200,000 - - 1,430,000 - 

2. นายทตัซึยะ  โคโนชิตะ กรรมการ /ประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร 

240,000 4,423,590 - - - 240,000 4,423,590 

3. นายมเุนะโอะ  ทาชิโร่ 
กรรมการและประธาน
เจา้หนา้ทีฝ่่ายปฏิบตัิการ 280,000 3,159,193 - - - 280,000 3,159,193 

4. นายอาลนั ดเูฟส 

กรรมการ /ประธาน
เจา้หนา้ที่การเงินและ
สนบัสนนุธุรกิจ 

280,000 5,036,421 - - - 280,000 5,036,421 

5. นายเรจิส มารแ์ต็ง* กรรมการ - - - - - - - 

6. นายริกิ อิชิกามิ กรรมการ 280,000 1,273,914 - - - 280,000 1,273,914 

7 .นายยซูุเกะ โคซูมะ กรรมการ 280,000 1,091,926 - - - 280,000 1,091,926 

8. นายโตโมฮิโกะ โชจิ กรรมการ 280,000 - - - - - 280,000 

9. นายคานาเมะ ฮาชิโมโตะ กรรมการ 280,000 4,862,387 - - - 280,000 4,862,387 

10. ดร. พลเดช  
เทอดพิทกัษ์วานิช1/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร   
ความเสี่ยง 

1,100,000 - 90,000 - 80,000 1,270,000 - 

11.นายวิบลูย ์อิงคากลุ1/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการ 

1,100,000 - 90,000 30,000 - 1,220,000 - 

12. นางสมุาลี โชคดีอนนัต1์/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/
กรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

1,080,000 - 100,000 - 40,000 1,220,000 - 

13. นายทรอย  
สกนูเนอรแ์มน1/ 

กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการก ากบัดแูล
กิจการและ 
กรรมการบริหาร   ความ
เสี่ยง 

1,040,000 - 50,000 60,000 20,000 1,170,000 - 

รวม  7,470,000 14,985,044 530,000 90,000 140,000 8,230,000 14,985,044 

หมายเหตุ 1/  เป็นกรรมการอิสระ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทฯ ไดร้วมค่าตอบแทนกรรมการอิสระรายเดือน จ านวน 70,000 บาทต่อคนต่อเดือนไวแ้ลว้ 
*  บริษัทขอใหค้งสภาพการเป็นกรรมการของบรษิัทไว ้ในระหว่างปี 2562 เนือ่งจากอาจจะมีผลกระทบในระหว่างคดีความของบริษัท และหลงัจากได้
ทบทวนกบัทีป่รึกษากฎหมายแลว้ จึงเห็นชอบใหล้าออกโดยมีผล วนัที ่20 มกราคม 2563 

** ค่าเบีย้ประชมุบรษิัทย่อยถกูจ่ายในอตัราสกุลเงนิ บาท ดอลล่า สรอ. หรือ เยน ขึน้กบัสญัญาจา้ง ซ่ึงจ านวนทีแ่สดงขา้งตน้ ไดถู้กแปลงเป็นสกุลเงนิบาท
ทัง้หมด โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562   
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 ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำร   ใน ปี 2562 บริษทัไดจ้่ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน  ประกอบดว้ย เงินเดือน และโบนสั ให้กบัผูบ้ริหำร
จ ำนวน  5 รำย รวมทั้งส้ิน  14.78  ลำ้นบำท  

จ านวนผู้บริหารและค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จ ำนวนผูบ้ริหำร (คน) 5 6 6 

เงินเดือนและโบนสั (ลำ้นบำท) 14.78 18.29 22.72 

 
 ค่าตอบแทนอ่ืน 
 ค่ำตอบแทนอื่นของกรรมกำร 
 -ไม่มี- 
 
 ค่ำตอบแทนอื่นของผูบ้ริหำร 

- เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษทัไดจ้ดัให้มีกองทนุส ำรองเล้ียงชีพให้แก่ผูบ้ริหำร โดยบริษทัไดส้มทบในอตัรำส่วนร้อยละ 2 และ ร้อยละ 5 ของ
เงินเดือน  โดยในปี 2562 บริษทัไดจ้่ำยเงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับผูบ้ริหำร  5  รำย รวมทั้งส้ิน  0.64 ลำ้น
บำท 
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การถือครองหลกัทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นดงันี ้  
 

ช่ือกรรมการและผู้บริหาร จ านวนหุ้นท่ีถือ เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี 

คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่
บรรลนุิติภาวะ มกราคม 2562 ธันวาคม 2562 

1. นำยสกล หำญสุทธิวำรินทร์  -0- -0- -0- N/A 

2. นำยทตัซึยะ โคโนชิตะ 147,950(GL) 
10,000(GL-R) 

147,950(GL) 
10,000(GL-R) -0- N/A 

3. นำยมุเนะโอะ ทำชิโร่ 147,950(GL) 
182,400(GL-R) 

147,950(GL) 
182,400(GL-R) -0- -0- 

4. นำยอำลนั ฌอง ปำสคำล ดูเฟส -0- 
10,000(GL-R) 

6,000(GL) 
40,000(GL-R) 

+6,000 
+30,000(GL-R) -0- 

5. ดร. พลเดช เทอดพทิกัษว์ำนิช 147,950(GL) 147,950(GL) -0- -0- 
6. นำยวิบูลย ์อิงคำกุล  -0- -0- -0- -0- 
7. นำงสุมำลี โชคดีอนนัต ์ -0- -0- -0- -0- 
8. นำยทรอย แอน็ดรู สกูนเนอร์แมน  -0- -0- -0- N/A 
9. นำยเรจิส โรดอลฟ์ มำร์แตง็ * 77,300(GL-R) 77,300(GL-R) -0- -0- 

10. นำยริกิ อิชิกำมิ 210,786(GL-F) 
530,000(GL-R) 

210,786(GL-F) 
530,000(GL-R) -0- -0- 

11. นำยยซุูเกะ โคซูมะ 290,333(GL-F) 
217,750(GL-R) 

290,333(GL-F) 
217,750(GL-R) -0- -0- 

12. นำยโตโมฮิโกะ โชจิ  -0- -0- -0- -0- 
13. นำยคำนำเมะ ฮำชิโมโตะ  -0- -0- -0- -0- 
14.นำยโบริส ซอร์ซ 8,500(GL-R) 8,500(GL-R) -0- -0- 
15. นำยวิทวสั อรุณะกสิกร -0- -0- -0- -0- 
        * ลาออกเม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2563 
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บุคลากร 
บริษทัฯ มีจ ำนวนพนกังำนทั้งส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  ปี 2562  2561 และ 2560  แบ่งออกตำมสำยงำนได ้ดงัน้ี

                                หน่วย: คน 
ฝ่าย ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ฝ่ำยสินเช่ือและกำรตลำด 380 441 445 
ฝ่ำยบริกำรเรียกเก็บ 242 248 263 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 43 56 50 
ฝ่ำยบุคคลและธุรกำร 55 72 70 
ฝ่ำยปฏิบติักำรและฝ่ำยสนบัสนุนธุรกิจ 121 106 117 
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 49 76 68 

รวม 890 999 1,013 

 ผลตอบแทนรวมของพนักงำนของบริษทัประกอบดว้ย เงินเดือน โบนัส  เงินประกนัสังคม  เงินสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพ  และเงินสวสัดิกำรอ่ืน ๆ เช่น กำรประกนัสุขภำพหมู่ เป็นตน้    ในปี 2562 บริษทัไดจ้่ำย ผลตอบแทนให้แก่
พนกังำน รวมจ ำนวนทั้งส้ิน  366.61 ลำ้นบำท (บริษทัจ่ำยเงินโบนสัประจ ำปี 2562 ในเดือนมกรำคมปี 2563)     
 นอกจำกน้ี  ในปี 2562 บริษทัย่อยในต่ำงประเทศ มีจ ำนวนพนกังำนและมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนกังำนใน
ลกัษณะเดียวกนักบับริษทั หรือแตกต่ำงกนัไปตำมกฎหมำยของแต่ละประเทศ ดงัต่อไปน้ี   

บริษัทย่อย  จ านวนพนักงาน  ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท) 

GLH 20 78.49 
GLF 420 64.74 
GLL 129 15.78 
GLFI 297 15.76 

BGMM 535 32.72 
GL-AMMK 399 25.73 

 
นโยบายการพฒันาบุคลากร 
  บริษทัมีนโยบำยในกำรพฒันำพนกังำน เพื่อส่งเสริมให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
เช่ียวชำญในกำรปฏิบติังำน โดยมุ่งเน้นกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและคุณภำพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัเน้นกำรด ำเนินธุรกิจ
ด้วยควำมโปร่งใส ตำมหลักบรรษัทภิบำลท่ีดี  (Good Corporate Governance) โดยมีนโยบำยส่งเสริมให้พนักงำนมี
จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำนโดยปรำศจำกกำรขอ้งเก่ียวกบักำรทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ จดัให้มีกำรปฐมนิเทศ
ส ำหรับพนกังำนใหม่ เพื่อให้พนกังำนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในระบบกำรท ำงำน รวมถึงวฒันธรรมองคก์ร นอกจำกน้ี บริษทั
ยงัจดัฝึกอบรม ทั้งกำรฝึกอบรมภำยในบริษทัและกำรส่งพนักงำนไปฝึกอบรมภำยนอกอย่ำงสม ่ำเสมอ ในหลกัสูตรต่ำง ๆ 
ตำมควำมเหมำะสมของสำยงำนท่ีพนกังำนนั้นสังกดัอยู ่
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ    
บริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ซ่ึงจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิม

ให้กับบริษัท ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้ถือหุ้น, พนักงาน, คู่ค้า, ลูกค้า ตลอดจนสังคมส่วนรวมในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษทัจึงไดก้ าหนดให้มีนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัขึ้น และไดแ้กไ้ขปรับปรุงนโยบายดงักล่าว 
ให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ซ่ึงมุ่งเนน้การปฏิบติัหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการของบริษทัในการก ากับดูแล ให้บริษทัประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี ความ
รับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  ในขณะเดียวกนัก็ค  านึงถึงความสามารถในการแข่งขนั และการมีผล
ประกอบการท่ีดี  รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยความเส่ียงด้านต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัท  โดยในปี 2562 
คณะกรรมการไดท้บทวนนโยบายก ากบัดูแลกิจการของบริษทั เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับคณะกรรมการ, ผูบ้ริหาร 
ตลอดจนพนกังานทุกคน  ซ่ึงมีแนวทางดงัต่อไปน้ี 

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู ้น าขององค์กร โดยเสริมสร้าง

คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล และก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
• ก ากบัดูแล ให้บริษทัประกอบธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นและผู ้

มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ในขณะเดียวกันก็ค  านึงถึงความสามารถในการแข่งขนั และการมีผลประกอบการท่ีดี  
รวมทั้งสามารถปรับตวัไดภ้ายใตปั้จจยัความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกบับริษทั 

2. ระบบการควบคุมภายใน 
• ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการประสานงานร่วมกัน

ระหว่างคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูบ้ริหาร เพื่อให้การด าเนินกิจการเป็นไปตามหลัก
บรรษทัภิบาลท่ีดีอยู่เสมอ โดยจัดให้มีการวดัผล ทบทวนแนวทาง และพฒันาประสิทธิภาพของระบบการ
ตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การน านวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
• ส่งเสริมการน านวตักรรมใหม่ ๆ เช่น การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้นการปฏิบติังานของพนกังาน หรือ

การให้บริการแก่ลูกคา้ หรือคู่คา้ อย่างเหมาะสม รวมทั้งการหาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง และการสร้างคุณค่า ตลอดจน
ผลประกอบการท่ีดีให้แก่บริษทัอยา่งย ัง่ยืน 

4. การพฒันาบุคลากร 
• ดูแลให้มีการบริหารบุคลากรท่ีดี ในด้านการพฒันาและให้ความรู้เก่ียวกับการปฏิบัติงาน และการจัดสรร

ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อ เป็นแรงจูงใจ และสอดคล้องกับ
ทิศทางและกลยทุธ์ขององคก์ร  

5. ความโปร่งใส 
• สร้างความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ และรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลตามกฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอ้บญัญติัต่างๆ ซ่ึงออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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• ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
6. ผลประโยชน์ทับซ้อน 

• ควบคุมดูแลธุรกรรม อนัอาจเป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ทบัซ้อน และก่อให้เกิดความขดัแยง้ระหว่างฝ่ายต่างๆ  
ระมดัระวงัให้เกิดความโปร่งใส และบริสุทธ์ิ ยติุธรรม โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 

7. ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 
• ส่งเสริมหรือสนบัสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซ่ึงจะสร้างความสัมพนัธ์อนัดี ระหว่างบริษทัและผูมี้ส่วนได้

เสียทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้งให้การสนับสนุนการจดักิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมหรืออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม  

8. สิทธิและความเสมอภาค 
• เคารพสิทธิตามกฎหมายของผูถื้อหุ้น ดว้ยการปฏิบติัต่อทุกคนอยา่งเป็นธรรม โดยเท่าเทียมกนั เช่น สิทธิในการ

มีส่วนแบ่งก าไรของบริษทั การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของบริษทัอยา่งเพียงพอเสมอภาค การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้
สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้มัน่ใจว่า ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทัฯ 
เป็นตน้  

9. การก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
• ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมทั้งสังคมส่วนรวม โดยบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริม

ให้กรรมการ, ผูบ้ริหารตลอดจนพนกังานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้งภายใตก้ฎหมาย จริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจและหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี  

 ส่วนรายงานการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ของบริษทั ปี 2562 สามารถดูไดจ้าก เวบ็ไซตข์อง
บริษทั ในหมวด นกัลงทุนสัมพนัธ์ / การก ากบัดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ในปี 2562  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย รวม 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อช่วยก ากบัดูแล
กิจการของบริษทัให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  รายละเอียดของคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัฯ มีดงัต่อไปน้ี   

 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ รวม
จ านวน 5 คนจากจ านวนกรรมการบริษทัทั้งส้ิน  13  คน  หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38 โดยมี นางสุมาลี โชคดีอนนัต ์
เป็นกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี และ กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งให้
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ดว้ยมติคณะกรรมการบริษทั  ปัจจุบนั  บริษทัฯ มีการพิจารณาก าหนดจ านวนปีท่ี
กรรมการอิสระจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้นานท่ีสุดไวท่ี้ 9 ปี  เพื่อป้องกันการขาดความเป็นอิสระ  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่า กรรมการอิสระรายดังกล่าว ยงัคงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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บริษทั และยงัคงสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได ้ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการสามารถพิจารณาขยายระยะเวลา
การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระดงักล่าวออกไปได ้ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจสอบ วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และ จ านวนคร้ังของการเขา้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562   มีดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

1. นายสกล  หาญสุทธิวารินทร์  
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ/ 
11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 

10 10 

2. นางสุมาลี  โชคดีอนนัต ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 10 10 

3.  ดร.พลเดช  เทอดพิทกัษว์านิช  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 10 9 

4. นายวิบูลย ์ อิงคากุล  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/  
11 พ.ค. 2562 - 11 พ.ค. 2564 10 9 

5. นายทรอย  สกูนเนอร์แมน  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/  
23 ก.พ. 2561 – 23 ก.พ. 2563 10 5 

 
  คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบทุกท่านตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
คุณสมบติักรรมการอิสระ  บริษทัก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีคุณสมบติั 
ดงัน้ี 

• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผู ้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหารบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู ้บริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือ
บริษทัยอ่ย 
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• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทั  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั    เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย   บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดั
อยู ่   เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี   

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

• ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

• ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

• ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั 

กรรมการอิสระทุกท่านของบริษทั มีคุณสมบติัตามประกาศว่าดว้ยคุณสมบติัของกรรมการอิสระ และด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559  เร่ือง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการรวมทั้ งการรายงานต่อ
คณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

1.  สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพตลอดจนพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตั้งโยกยา้ย หรือเลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
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4. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั้งหรือเลิกจา้ง บุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัและเสนอค่าตอบแทนส าหรับบุคคลดงักล่าวรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฏหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

• ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
• ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยห์รือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

• ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
• ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
• จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
• ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 
• รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

7.  ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบประสบผลส าเร็จด้วยดี  ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีอ านาจในการเชิญผูบ้ริหาร หรือพนักงานของบริษทัมาให้ความเห็นหรือขอ้เท็จจริง หรือร่วมประชุม หรือส่ง
เอกสารตามท่ีเก่ียวข้องหรือจ าเป็น  รวมทั้งมีอ านาจว่าจ้างท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาให้
ความเห็นหรือค าปรึกษากรณีจ าเป็น 
 

 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2562 
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าการประเมินตนเองประจ าปี และมีผลการประเมินรวม ร้อย

ละ 93.75 หรือนบัเป็นผลการประเมินดีเยี่ยมเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

หัวข้อประเมิน คะแนนเต็ม คะแนน 
ที่ได้ % ผลการ

ประเมิน 
รวม 64 60 93.75 ดีเยี่ยม 

1.โครงสร้างและคุณสมบติัของกรรมการ
ตรวจสอบ 12 12 100.00 ดีเยี่ยม 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 24 22 91.67 ดีเยี่ยม 
3. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ 28 26 92.86 ดีเยี่ยม 
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 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ  

 โครงสร้างคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้จดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ ขึ้นเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
เพ่ือท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งให้ความเห็น เสนอแนะ ติดตาม ตรวจสอบ การ
ด าเนินธุรกิจและการประกอบกิจการของบริษทัฯ ตลอดจนก ากบัดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร  
พนกังาน ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย ให้ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน  3 คน และเลขานุการ 1 คน  
โดยให้กรรมการส่วนใหญ่ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีวาระคราวละ 3 ปีและสามารถได้ รับ
การแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ และ การต่อวาระของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
 รายช่ือ คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  วาระการด ารงต าแหน่ง และการเขา้ประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ ในปี 2562 เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการ             
ก ากับดูแลกิจการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

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

3 3 

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

3 3 

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

3 3 

 
   อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ   

คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ มีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายด้านการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ 
รวมทั้งให้ค  าแนะน า  เสนอแนะ  ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินธุรกิจ การประกอบกิจการของบริษทัฯ  การปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการบริษทัฯ  ผูบ้ริหาร พนกังาน  ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยยึดถือหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของส านกังาน กลต. (หรือท่ีจะมีการปรับปรุงแกไ้ขในภายหลงั) เป็นแนวทาง
ในการด าเนินการ  

 
1. ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และนโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมทั้งขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้
กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั ท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท าหน้าท่ีก ากบัดูแล เช่น ตลาด
หลักท รัพย์แห่ งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักท รัพย์และตลาดหลักท รัพย ์
กระทรวงการคลัง และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตาม
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มาตรฐานสากล และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาอนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนกังานในทุกระดบัชั้น 

2. ก ากบัดูแล เสนอแนะแนวทาง ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ปฏิบติัหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ ให้สอดคลอ้งเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑ์ของนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี นโยบาย
การต่อต้านการคอร์รัปชั่นและนโยบายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งเกิดการปฏิบัติท่ีดีตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และ ลูกจา้งของบริษทัฯ 

3. สนบัสนุนให้มีการเผยแพร่หลกัการ แนวทาง ขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นท่ี
เขา้ใจของผูบ้ริหารและพนกังานในทุกระดบั ให้มีผลในทางปฏิบติัทั้งในบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

4. ก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานดา้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของบริษทัฯ  
ทั้งระยะส้ันและระยะยาว เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ ให้ความเห็นชอบ 

5. ก ากบัดูแล ติดตามการด าเนินงานกิจกรรม CSR และการรายงานดา้นการแสดงความรับผดิชอบต่อสังคม
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ 

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่และ
นโยบายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ รวมทั้งกฎบตัรคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ อยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 คร้ังเพ่ือให้มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิบติัตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งกฎหมาย หลกัเกณฑ์และระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ พิจารณาอนุมติั และ เปิดเผยในรายงานประจ าปีและแบบแสดงรายงานขอ้มูลประจ าปีดว้ย 

7. จดัท ารายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีประจ าปี  เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯพร้อมทั้ง
เสนอแนะ แนวทางการแกไ้ข ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

8. คณะกรรมการอาจปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูท่ี้มีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการก ากบัดูแลท่ีดีและอาจ
เขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบริษทัฯ จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบ 

9. ปฏิบติังานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย  
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติให้จดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ ขึ้นเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2561 
พร้อมกนักบัการจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเพ่ือท าหนา้ท่ีก าหนดนโยบาย  แนวทาง มาตรการในการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อป้องกันและลดความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลเสียหายต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งน้ี กรรมการอยา่งน้อย 3 คนตอ้งเป็นกรรมการ
อิสระ กรรมการบริหารความเส่ียงจะมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี  โดยกรรมการท่ีออกตามวาระสามารถไดรั้บการ
แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอี้ก   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูอ้นุมติัการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และ การต่อวาระของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
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 รายช่ือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  วาระการด ารงต าแหน่ง และการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ในปี 2562  เป็นดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ต าแหน่ง/วาระการด ารงต าแหน่ง 

การประชุมคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

จ านวนคร้ังการ
ประชุม 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม 

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

4 4 

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

4 4 

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

4 2 

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

4 1 

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

4 3 

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

4 4 

 
 อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
1. ก าหนดนโยบายแนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเพื่อลดความ

เส่ียงหรือยุติความเส่ียงท่ีจะมีผลกระทบเสียหายต่อบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย  เสนอต่อ คณะกรรมการบริษทัฯ 
และฝ่ายบริหารเพื่อด าเนินการต่อไป 

2. ทบทวนปรับปรุงโยบายแนวทาง มาตรการในการบริหารความเส่ียงให้ เหมาะสมทันสมัยเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร 

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

4.   ปรึกษาหารือกบัฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ รวมทั้งฝ่ายปฏิบติัการ เพื่อประเมินความเส่ียง ของการด าเนิน
กิจการ  การปฏิบติัการ ของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ในดา้นต่าง ๆ  เช่น ดา้นบญัชี  การเงิน บุคลากร การ
พสัดุ. ความมั่นคงปลอดภยัของระบบไอที  ฐานขอ้มูลต่าง ๆ  รวมทั้งกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ว่ามีช่องท่ีเป็นปัจจยัให้เกิดความเส่ียงหรือไม่ 

5.   ปฏิบติังานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายประเมินความเส่ียง ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ     
    คณะกรรมการมีอ านาจเชิญฝ่ายบริหาร เจา้หนา้ท่ี พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย มาให้

ถ้อยค า หรือส่งมอบเอกสารหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎบัตรน้ีได้  และหากมีความ
จ าเป็นตอ้งปรึกษา หารือกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นประเมินความเส่ียง หรือเขา้รับการฝึกอบรม ก็ให้กระท าได ้และ
หากมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้นให้เป็นภาระของบริษทัฯ 
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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1)  กรรมการอิสระ 
ในการคดัเลือกกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณาจากผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยขั้นต ่า

จะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดโดยประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ.39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ฉบบัประมวล) ลงวนัท่ี 30 กนัยายน 2559   นอกเหนือจาก การพิจารณาจากคุณสมบติั
ขั้นต ่าดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการบริษทัฯจะพิจารณา คุณสมบติัเพ่ิมเติม โดยอาจเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับทางสังคม 
หรือ มีคุณสมบติั ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการตรวจสอบ  หรือมีคุณสมบติัอื่น ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั  อาทิ
เช่น ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน หรือ ประสบการณ์โดยตรงในธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ
บริษทัฯ ฯลฯ เป็นตน้  ทั้งน้ีทั้งนั้น คณะกรรมการจะค านึงถึง คุณสมบติัในดา้นความเป็นอิสระเป็นส าคญั และจะเสนอให้ท่ี
ประชุม คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั แลว้แต่กรณี 

(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
บริษทัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) ในการคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น

กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุดของบริษัทฯ (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)  คณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจาก
ความสามารถประสบการณ์วิสัยทศัน์และความน่าเช่ือถือตลอดจน ความรู้ความสามารถ และทกัษะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อกล
ยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัฯ เป็นอย่างดี หรือมีประสบการณ์โดยตรงหรือ
ใกล้เคียงในธุรกิจเดียวกันกับ บริษัทเป็นส าคัญ ซ่ึงจะท าให้สามารถบริหารงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายท่ี
คณะกรรมการบริษทัฯก าหนดไวไ้ด ้และควรเป็นผูท่ี้สามารถอุทิศเวลาให้กบับริษทัไดอ้ยา่งเต็มท่ี  แลว้น าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไปแลว้แต่กรณี  

ทั้งน้ี การสรรหาบุคลากรในต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระนั้น  บริษทัฯจะค านึงถึงความหลากหลาย
ในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) ดว้ย   โดยแหล่งท่ีมา อาจมาจากรายช่ือท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นราย
ยอ่ยเสนอเขา้มาหรือจากผูบ้ริหารหรือกรรมการของบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือจากการแนะน าโดยกรรมการปัจจุบนั หรือ
บุคคลอื่น ๆ หรือตวัแทนจากผูถื้อหุ้นใหญ่ เป็นตน้ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน
หน่ึงในสาม (1/3) เป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการท่ีจะออกแบ่งให้ลงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน
หน่ึงในสาม (1/3)    ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

การเลือกตั้งกรรมการในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ใชเ้สียงขา้งมากโดยให้ถือว่าผูถื้อหุ้นแต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 

2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้
ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเป็นกรรมการทีละคน 

3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ประธานท่ี
ประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
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กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากการครบวาระ  ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฏหมาย เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งจะเหลือนอ้ยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน  ทั้งน้ี มติการแต่งตั้งบุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว 
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ 

 
 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  มีบริษทัฯหรือบริษทัย่อยถือหุ้น 100%  ดงันั้น ท่ีผ่านมาบริษทัฯไดพ้ิจารณาคดัเลือก 
กรรมการของบริษัทฯ ไปด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และให้ มีหน้าท่ีด าเนินการเพื่อ
ประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมนั้น ๆ     ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อยหรือบริษทั
ร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษทัฯไดก้ าหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทัฯ ตอ้งดูแลให้บริษทั
ยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยง  การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใดของ
บริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องแต่ละประเทศ  รวมถึงไดก้ ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล 
และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมให้บริษทัฯสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นั
ก าหนดดว้ย  ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ จะไดรั้บรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอยา่งสม ่าเสมอ 

 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  
 
บริษทัฯ มีการก ากบัดูแลเร่ืองการน าขอ้มูลภายในท่ีส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์

ของบริษทั ท่ียงัมิไดเ้ปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเป็นการทัว่ไป ไปใชป้ระโยชน์โดยมิชอบในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
โดยไดก้ าหนดเป็นนโยบายไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ซ่ึง
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน  และในปี 2562 
คณะกรรมการได้มีการพิจารณาปรับปรุงนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษัทให้มีความ
เหมาะสมย่ิงขึ้น  โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

• ห้ามบุคคลภายในท่ีได้ล่วงรู้ข้อมูลท่ีส าคัญ น าข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอกหรือผูท่ี้มิไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งก่อนการเปิดเผยขอ้มูล
ต่อบุคคลภายนอกผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย ์ 

• ห้ามบุคคลภายใน ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลงบการเงิน ซ้ือหรือขาย หลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั ก่อนท่ี
ขอ้มูลงบการเงินดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ต่อผูล้งทุนทั่วไป และ หลงัจากวนัท่ีไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอื่นท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยต์่อบุคคลภายนอกผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ 24 ชัว่โมง 

• กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย ์และการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ   
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการตาม ประกาศส านักงาน กลต. ท่ี  สจ. 38/2561 เร่ือง ก ารจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือ
หลกัทรัพย ์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และผูบ้ริหารแผน ซ่ึงมี
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ผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  และแจง้ให้เลขานุการบริษทัรับทราบ  เพื่อเลขานุการบริษทั จะได้
รายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการรับทราบถึงการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยด์ังกล่าวในการ
ประชุมคร้ังถัดไป   ทั้ งน้ี  เลขานุการบริษัทจะแจ้งระยะเวลาการห้ามซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ให้
คณะกรรมการและผูบ้ริหารทราบเป็นการล่วงหนา้เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบติัตามเกณฑไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

• หากบุคคลภายใน รวมทั้งพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดล่้วงรู้ขอ้มูลท่ีส าคญั กระท าการฝ่าฝืน โดยน าขอ้มูลงบ
การเงินหรือขอ้มูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทัท่ีทราบ เผยแพร่แก่บุคคลภายนอก และใช้
ข้อมูลภายในท่ีทราบนั้ น ซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องได้รับโทษทางวินัย และ มีโทษตาม 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาตรา 296  คือ จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 2 
เท่าของประโยชน์ท่ีได ้แต่ไม่นอ้ยกว่า 500,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 ทั้งน้ี ทุกคร้ังท่ีมีกรรมการ หรือผูบ้ริหารรายใหม่ ท่ีเขา้ข่ายตอ้งจดัท ารายงานการถือครองหลกัทรัพย ์ตามเกณฑ ์
ของส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เลขานุการบริษทั จะแจง้ให้ บุคคลเหล่านั้น ทราบถึง หนา้ท่ีในการรายงานการถือครอง 
และการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศส านักงาน กลต. ท่ี สจ. 38/2561 เร่ือง การจดัท า
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย ์และสัญญาซ้ือขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้  าแผน และ
ผูบ้ริหารแผน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้สามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบัติตามประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย น าเสนอให้คณะกรรมการบริษทัเพื่อขออนุมติั ผูถื้อหุ้นแต่งตั้งให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูส้อบบัญชีของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2562 โดยมีค่าสอบบัญชี ค่าสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินรวมเป็นจ านวน 9.40 ลา้นบาท โดยมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ จ านวนรวม  0.50 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั
และค่าถ่ายเอกสาร และมีค่าบริการอื่น (non-audit fee) ไดแ้ก่ ค่าท่ีปรึกษาเร่ืองมาตรฐานการบญัชีใหม่ (TFRS9) จ านวน 0.35 
ลา้นบาท       
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ความรับผิดชอบต่อสังคมของกจิการ 
 
 เน่ืองจาก ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัฯไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดลอ้ม  ดงันั้น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทัฯ จึงมุ่งเน้นท่ี ความรับผิดชอบต่อ การปฏิบติัต่อพนักงาน ลูกคา้ คู่แข่ง ฯลฯ ดว้ยความเป็น
ธรรม และซ่ือสัตยสุ์จริต และไม่สนับสนุนการกระท าใด ๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการคอรัปชั่น  คณะกรรมการบริษทัฯมีแนว
ทางการปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
• บริษทัฯด าเนินธุรกิจการแข่งขนัทางการคา้กบัคู่แข่งอยา่งเป็นธรรม ไม่โจมตี ใส่ร้ายบิดเบือนขอ้มูลเพื่อ

ประโยชน์ของบริษทัโดยปราศจากเหตุผล 
•  สนบัสนุนการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมในการให้บริการทางการเงินท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริโภคอย่างสูงสุด

โดยไม่มีการร่วมมือกบัคู่แข่งขนัเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้งท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหาย 
• ไม่แสวงหาขอ้มูลความลบัของคู่แข่งโดยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือขดัต่อจรรยาบรรณทางการคา้  
• บริษทัฯไม่กระท าการใด ๆ ท่ีจะเป็นการเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา  รวมทั้งส่งเสริมให้

พนกังานใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตอ้งและไม่สนบัสนุนการกระท าท่ีละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  บริษทัให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและรับสินบน เพื่อผลประโยชน์ทางตรงหรือทางออ้มต่อ

ตนเองครอบครัวเพ่ือนและคนรู้จกัไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผูรั้บผูใ้ห้หรือผูเ้สนอให้สินบนทั้งท่ีเป็นตวัเงินหรือไม่
เป็นตวัเงินแก่หน่วยงานของรัฐหรือบริษทัเอกชนท่ีบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจหรือติดต่อดว้ยโดยจะปฏิบติัตามแนวการ
ต่อตา้นการทุจริตอยา่งเคร่งครัดโดยก าหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

• ตอ้งไม่มีผลประโยชน์ทั้งทางตรงและแอบแฝง ทั้งส่วนตน ครอบครัว และพวกพอ้ง กับบริษทัเช่น 
กระท าการ   ใด ๆ เพื่อขายสินคา้และบริการให้กบับริษทั หรือแข่งขนักบับริษทัหลีกเล่ียงการรับเล้ียง
จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางธุรกิจกบับริษทัหรือจากผูอ้ื่น ซ่ึงอาจไดป้ระโยชน์จากการปฏิบติังานของพนกังาน 

• ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ท่ีไม่ชอบธรรม ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อให้
ได้มาซ่ึงประโยชน์ทางธุรกิจรวมถึงไม่ใช้ประโยชน์จากสินบนหรือการทุจริตโดยมิชอบในการ
ประกอบธุรกิจ 

• พนกังานท่ีกระท าการทุจริตอนัเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการพิจารณาทางวินยัตาม
ระเบียบท่ีบริษทัฯก าหนดไวน้อกจากน้ีอาจจะไดรั้บโทษตามกฎหมายหากการกระท านั้นผิดกฎหมาย 

• พนกังานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเห็นการกระท าท่ีเขา้ข่ายคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯตอ้ง
แจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจริง
ต่างๆหากมีขอ้สงสัยหรือขอ้ซกัถามให้ปรึกษากบัผูบ้งัคบับญัชา 

สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจากเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใตห้ัวขอ้ นกัลงทุนสัมพนัธ์ / การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี / 
รายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 2562 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
บริษทัฯให้ความส าคญัต่อการไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ
ทั้งทางตรงและทางออ้มโดยมีแนวปฏิบัติเช่น ไม่เลือกปฏิบติัต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกันไม่ว่า ด้วยความ
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แตกต่างใดๆไดแ้ก่ เช้ือชาติ สีผิว ศาสนา ความเช่ือ เพศ ภาษา สถานภาพสมรส อาย ุสังกดัทางการเมืองชาติก าเนิด 
ความเบี่ยงเบนทางเพศ สภาพร่างกายหรือเร่ืองอื่นๆ ไม่ใชแ้ละไม่สนบัสนุนการใชแ้รงงานท่ีท างานหรือให้บริการ
ดว้ยการบงัคบัไม่ว่าทางกาย วาจาหรือจิตใจหรือการข่มขู่ว่าจะลงโทษ เป็นตน้   ตวัอย่างเช่น ปัจจุบนับริษทัมีการ
ว่าจา้งพนกังานท่ีมีความพิการทางการไดย้ิน จ านวนหน่ึงซ่ึงทุกคนจะไดรั้บค่าจา้ง และสวสัดิการต่าง ๆ เท่าเทียม
กับพนักงานปกติทุกประการรวมทั้ งได้รับการมอบหมายงานด้านเอกสาร หรืองานอื่น ๆ  ซ่ึงเหมาะสมกับ
สถานภาพทางร่างกาย 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทัฯ มีแนวทางการปฏิบติัในการก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการโดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ ท่ีส าคญัคือ 

• หนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนกังาน 
• สภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องพนกังาน 
• อตัราการจ่ายค่าจา้งและสภาวะการจา้งงานของตลาดแรงงานโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกนั 
• แนวโน้มการเจริญ เติบโตของธุรกิจและความสาม ารถในการจ่ายของบริษัทฯ  ตัวอย่างเช่น 

คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเพ่ิมเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้กบัพนักงานบริษทัฯทุกระดบัชั้น
จากรัอยละ 3 เป็น  ร้อยละ 5  

• บริษทัมีการพิจารณาปรับขึ้นอตัราเงินเดือนให้กบัพนกังานประจ า เป็นประจ าในเดือนกรกฎาคมของทุก
ปี โดยพนักงานจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากหัวหน้าหน่วยงานและได้รับการปรับ
เงินเดือนมากน้อยตามผลการประเมินนั้น โดยท่ีการประเมินผลงานนั้น นอกจากจะประเมินจากผลการ
ปฏิบติังานแลว้ ยงัค  านึงถึงประวติัการมาท างาน ขาด ลา มาสาย มาเป็นปัจจยัในการประเมินดว้ย 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 ในการด าเนินธุรกิจ บริษทัฯไดยึ้ดถือปฏิบติัในดา้นความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค บนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตยแ์ละ

จรรยาบรรณอนัดีงามเป็นส่ิงส าคญัสูงสุด ซ่ึงโดยเฉพาะบริษทัฯเป็นผูใ้ห้บริการทางการเงินเพ่ือสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผูบ้ริโภคและเพ่ือการเติบโตอยา่งย ัง่ยืนบริษทัฯจึงมีแนวปฏิบติัในการให้สินเช่ืออยา่งรับผิดชอบ ดงัน้ี 

• การพิจารณาความสามารถในการผอ่นช าระของลูกคา้ (Capability) บริษทัฯจะประเมินรูปแบบในการให้
สินเช่ือท่ีเหมาะสมกบัลูกคา้แต่ละรายโดยค านึงถึงพ้ืนฐานความตอ้งการของลูกคา้ และความสามารถใน
การช าระคืนรวมถึงไม่ให้สินเช่ือกบัลูกคา้ท่ีมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาในการช าระเงินคืนเพื่อช่วยเหลือ
ลูกคา้ไม่ให้ประสบกบัปัญหาท่ีอาจเกิดภายหลงัหากตอ้งมีภาระหน้ีท่ีไม่เหมาะสมกบัตนเอง 

• การน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการท่ีชัดเจน  บริษทัฯจะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการ
ตลอดจนเง่ือนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆ อย่างชัดเจน โปร่งใสเพื่อความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุดกบัลูกคา้ 

• การช่วยเหลือลูกคา้ท่ีประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน (Debt-restructure) บริษทัฯอาจช่วยเหลือลูกคา้หาก
พบว่าลูกคา้ประสบปัญหาทางการเงินอนัเกิดจากภาะวิกฤตท่ีไม่อาจควบคุมไดอ้าทิ ภยัธรรมชาติ การ
ชุมนุมทางการเมือง เป็นตน้โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นแต่ละกรณีไป 

ในส่วนของการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม และการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม มีระบุรายละเอียดไวแ้ลว้ ในรายงาน
การก ากบัดูแลกิจการ  ปี 2562 ท่ีปรากฎบนเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใตห้ัวขอ้ นักลงทุนสัมพนัธ์ / การก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี / รายงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปี 2562 หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
 

บริษทัให้ความส าคญัต่อการมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยจดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องท่ีพบจากการตรวจสอบ
กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถท าหน้าท่ี
ตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี บริษทัจึงก าหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีสายการรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563  เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563   ซ่ึงมีกรรมการอิสระและเป็น
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 5 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย  คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายใน และ
ซกัถามฝ่ายบริหารถึงขอ้มูลการบริหาร การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็น
ว่าบริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบของระบบควบคุมภายใน 
5 ดา้น ตามมาตรฐานสากล (COSO-ERM) กล่าวคือ การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบติังาน  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูลและระบบการติดตาม สรุปไดด้งัน้ี 

1. ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของการควบคุม 
บริษทัฯตระหนกัดีว่าปัจจยัส าคญัท่ีจะท าให้บริษทัมีความมัน่คงและพฒันาต่อไปไดอ้ยา่งตอ่เน่ืองและยัง่ยืน นัน่คือ

การด าเนินธุรกิจโดยยึดถือหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและขอ้พึง
ปฏิบัติท่ีดีในการท างานไวใ้นหลกัจรรยาบรรณการด าเนินธุรกิจ ให้ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคนรับทราบ ท าความเข้าใจ        
และ ยึดถือปฏิบติัเคร่งครัด มุ่งเน้นให้มีการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ดว้ยความซ่ือสัตย ์โปร่งใส และเป็นธรรม 
ไม่น าขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทัฯไปหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้ง และไม่กระท าการอนัใดท่ีเป็นการขดั
ต่อผลประโยชน์ของบริษทั พร้อมทั้งมีการก าหนดบทลงโทษทางวินยัท่ีชดัเจนหากมีการฝ่าฝืน  

มีคณะกรรมการซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการดา้นการควบคุม
ภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ท่ีในส่วนงานท่ีส าคญั ซ่ึงท าให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท่ีขึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบและมีสายการรายงานท่ีชดัเจน รวมทั้งก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และ
ดชันีช้ีวดัผลส าเร็จ เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร มีการให้
แรงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบติังานดีและการจดัการต่อบุคลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย เช่นการ
ฝึกอบรม หรือให้ค  าปรึกษา เป็นตน้ 

2. ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง 
บริษทัฯให้ความส าคญัเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียง การจดักระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพเพ่ือควบคุมและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดการทุจริต หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎระเบียบ โดย
คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงโดยรวมขององค์กร 
ก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงและส่ือสารเร่ืองความเส่ียงให้ผูบ้ริหารพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ 
ประเมินผลการจดัการความเส่ียงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
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3. ด้านกจิกรรมการควบคุม 
บริษทัฯก าหนด โครงสร้างองค์กรและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบสอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ ขั้นตอนวิธี
ปฏิบติังาน มีระบบการตรวจสอบซ่ึงกนัระหว่างหน่วยงาน ฝ่ายงาน ทั้งการจดัท า การสอบทานและการอนุมติั และ บริษทัฯ
ไดท้บทวนคู่มืออ านาจด าเนินการ เพื่อก าหนดวงเงินและอ านาจอนุมัติของผูบ้ริหารในทุกระดับไวอ้ย่างชัดเจน รวมทั้ง
ทบทวนระเบียบ/ค าส่ัง     ให้เหมาะสมกบัวิธีการปฏิบัติงานในปัจจุบัน  มีลกัษณะของการสอบยนังานระหว่างกนัเพ่ือ
ป้องกนัขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน หรือป้องกนัการทุจริต ตลอดจนการประเมินผลกระทบจากปัจจยัภายในและภายนอก
ต่างๆ  เช่น  กฏหมายใหม่ท่ีใชบ้งัคบักบัธุรกิจ     การเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีส่งผลต่อบริษทั   โดยรายการ
ต่างๆ จะถูกตรวจสอบจากหน่วยงานการก ากบัดูแลการปฎิบติังาน (Compliance Unit) และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั  เพ่ือให้มัน่ใจไดว่้าบริษทัไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั   รวมถึงการควบคุมให้มีการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปที่เหมาะสมกบัธุรกิจ โดยแสดงขอ้มูลท่ีเป็นจริงในรายงานทางการเงิน แสดงถึงสิทธิหรือภาระ
ผูกพนัของบริษทัและเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง โดยมีผูส้อบบญัชีบริษทัเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้งในการ
ปฏิบติั 

4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล 
 บริษทัฯให้ความส าคญัในดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล โดยมีการพฒันาระบบสารสนเทศอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือให้ประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็วถูกตอ้งทนัเวลา รวมทั้งมีนโยบายความปลอดภยัทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อควบคุมดูแลการเขา้ถึงขอ้มูล การน าไปใช ้และระบบการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลท่ีส าคญัทางธุรกิจ โดยบริษทัมี 
Intranet , email  เพ่ือการส่ือสารขอ้มูลสารสนเทศ นโยบายและระเบียบค าส่ังต่างๆของบริษทัให้พนักงานไดรั้บทราบ มี
ช่องทาง IR เพ่ือส่ือสารขอ้มูลบริษทัให้กบันักลงทุนและบุคคลทัว่ไป มีระบบการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี
ต่าง ๆ ไวอ้ย่างครบถว้น เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นขอ้มูลหลกัฐานการท ารายการ มีระบบ
ขอ้มูลเชิงบริหารจดัการเพื่อช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้สามารถตดัสินใจไดอ้ย่าง
ถูกตอ้งรวดเร็ว ทั้งในดา้นการแกไ้ขปัญหาและการวางแผนงานเพ่ือการเติบโตของบริษทัในอนาคต  

5. ด้านระบบการติดตาม 
 บริษทัไดจ้ดัประชุมคณะผูบ้ริหารเพื่อติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งสม ่าเสมอ และเพื่อ
แกไ้ขปัญหาท่ีเร่งด่วนจากปัจจยัอื่นๆท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทัและบริษทัย่อย   โดยฝ่ายบริหารตอ้ง
รายงานเหตุการณ์ท่ีเป็นการปฏิบัติฝ่าฝืนกฏหมาย หรือผลกระทบท่ีเกิดจากบังคบัใช้กฏหมายใหม่กบัธุรกิจบริษทั หรือ
รายงานขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีอาจกระทบต่อช่ือเสียง ฐานะการเงินและการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงานแนวทาง 
หรือส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาไปแลว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งความคืบหนา้ของ
การปรับปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทัไดจ้ดัตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของทุกระบบงานในบริษทั เพื่อให้ความ
มัน่ใจไดว่้าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี เหมาะสมกบัธุรกิจและพนักงานมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ี
ก าหนดไวอ้ย่างครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท โดยแผนการ
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ตรวจสอบประจ าปีท่ีจดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑแ์ละผลการประเมินความเส่ียง (Risk Based Audit Approach) และแนวทางการ
ตรวจสอบตามแนวปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Tread  way 
Commission (COSO) โดยไดรั้บการสอบทานและอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

นายชิษณุพงศ ์  ชินณะ ไดรั้บการแต่งตั้งให้เขา้ด ารงต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                
1 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว้เห็นว่า “นายชิษณุพงศ ์ ชินณะ”  เป็นผูท่ี้มีคุณวุฒิเหมาะสม   ใน
ต าแหน่ง “ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน”  โดยมีคุณวุฒิการศึกษาในระดบั ปริญญาโท สาขาการบญัชี จากมหาวิทยาลยั
รามค าแหง และเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ดา้นการตรวจสอบภายในจากสถาบนัการเงินมากกว่า 20 ปี  โดยเป็นประสบการณ์
โดยตรงจากธุรกิจเช่าซ้ือ ลีสซ่ิง ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ จึงมีความเขา้ใจในธุรกิจ กิจกรรมและการด าเนินงานของ
บริษทัฯเป็นอย่างดีย่ิง รวมทั้งท่ีผ่านมาไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบจากสมาคมผู ้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยและชมรมผูต้รวจสอบภายในธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังานในต าแหน่งหน้าท่ีดงักล่าว ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีศกัยภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน 
                ทั้งน้ีการพิจารณาและอนุมติั การแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ของ
บริษทัฯ จะตอ้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ   (กรุณาดูรายละเอียด หวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน และ
หวัหนา้งานก ากบัดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ดา้นล่าง ) 
 
การบริหารจัดการความเส่ียง 
 บริษัทฯก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเส่ียงให้ฝ่ายบริหารน าไปปฏิบัติ ฝ่ายบริหารเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการก าหนดและออกแบบระบบงาน รวมทั้งการระบุปัจจัยเส่ียง ซ่ึงการวางแผนการด าเนินธุรกิจหรือ
ปฏิบติังานโดยค านึงถึงปัจจยัเส่ียงดว้ยน้ี ช่วยให้ฝ่ายจดัการสามารถออกแบบระบบท่ีมีจุดควบคุมเพ่ือควบคุมความเส่ียงให้
อยูใ่นระดบัที่องคก์รยอมรับได ้

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ปี 2562 

ช่ือ/ต าแหน่ง/วันที่รับ
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) การศึกษา/การอบรม 

ประสบการณ์การท างาน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายชิษณุพงศ ์ ชินณะ 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน 
(1 เมษายน 2559) 

46 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม/การสัมมนา 
- พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
- ร่าง TFRS9 ส าหรับธุรกิจเช่าซ้ือและลสีซ่ิง 
- การท า KYC/CDD ตามมาตรฐานใหม่ท่ีจะบงัคบัใชใ้นปี 2562 และแนว

ปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและอนุบญัญติัฯ 
ฉบบัใหม่ปี 2562ส าหรับผูบ้ริหารสถาบนัการเงินและผูป้ระกอบการตาม
มาตรา 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 
- การตรวจสอบความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- Fraud Risk Management 
- Significant Activities & Possible Impaired Loan 
- การประเมินระบบควบคุมภายในแบบ COSO 
- วิธีการประเมินความเส่ียงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 
- มาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม ่
- มาตรฐานการบญัชีเร่ืองสัญญาเช่าระยะยาว 
- นโยบายความปลอดภยัของสารสนเทศ 
- การจดัสรรหน้ีในระบบเช่าซ้ือ 
- KPI FOR AUDITOR และการเขียนรายงานการตรวจสอบ 

2559 - มค 2563 
 
 

2551 - 2559 
 
 
 

2546 - 2551 
 
 

2539 - 2546 
 
 
 

2538 - 2539 
 
 

ผูจ้ดัการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
รองผูอ้  านวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
Assistant Manager 
ส่วนตรวจสอบทัว่ไป 
 
Senior Auditor 
 
 
 
เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือสาขา 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
 
 
บริษทั ลีสซ่ิงไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั 
(ธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและ
สินเช่ือแบบลีสซ่ิง) 
 
ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจธนาคารพาณิชย)์ 
 
ธนาคารนครหลวงไทย จ ากดั (มหาชน) 
(ธุรกิจธนาคารพาณิชย)์ 
 
บริษทั นครหลวงแฟคตอร่ิง จ ากดั 
(มหาชน) 
(ธุรกิจสินเช่ือแฟคตอร่ิง) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ช่ือ/ต าแหน่ง/วันที่รับ
ต าแหน่ง 

อายุ 
(ปี) การศึกษา/การอบรม ประสบการณ์การท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 
นางอรุโณทยั พงษสุ์วรรณ / 
หวัหนา้ส่วนกฎหมาย และ 
หวัหนา้หน่วยก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังาน (Compliance Unit)/ 
7 พฤษภาคม 2562 

35 ประวัติการศึกษา 
- เนติบณัฑิต 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม/การสัมมนา 
- พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ. 2562 
- Smart Disclosure 
- วิธีการทวงหน้ี ตามพ.ร.บ.ทวงหน้ี 
- อบรมวิชาว่าความ 
- กฎหมายว่าดว้ยทรัพยสิ์นทางปัญญา 

2562 - ปัจจุบนั 
 

2560 - 2562 
 

2559 - 2560 
 

2557 - 2559 
 

2554 - 2557 
 
 

2552 - 2554 
 

2551 - 2552 
 

หวัหนา้ส่วนกฎหมายและหน่วย
ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน 
ทนายความ 
 
Senior Litigator 
 
ทนายความ 
 
Contract Specialist 
 
 
ทนายความ 
 
ผูช่้วยทนายความ 

Group Lease Pcl. 
 
ส านกังานกฎหมายลอวอิ์นดีด 
(ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย) 
บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายไพบูลย ์จ ากดั 
(ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย) 
ส านกังานกฎหมายลอวอิ์นดีด 
(ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย) 
บริษทั ยนิูเวอร์แซล ยทีูลิต้ีส์ จ ากดั (มหาชน) 
( ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา ) 
ส านกังานกฎหมายอ าพลแอนด์ 
แอสโซซิเอท 
(ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย) 
ส านกังานกฎหมายอ าพลแอนด์ 
แอสโซซิเอท 
(ธุรกิจ ให้บริการทางกฎหมาย) 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยงานก ากับดูแลการปฏบิัติงาน 
1. ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลาง ในการศึกษาและรวบรวม กฎหมาย ประกาศ และหรือ ระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานของทางราชการท่ีก ากบัดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

รวมถึงกฎระเบียบ ค าส่ัง ภายในของบริษทั  เพื่อให้ง่ายต่อการจดัเกบ็และคน้หา 
2. ท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางการอบรมเก่ียวกบักฎหมาย กฎเกณฑห์รือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆของทางราชการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในแต่ละฝ่าย ทั้งท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีมีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม  เพื่อให้พนกังานไดมี้ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   
3. ปรับปรุงคู่มือการท างานของแต่ละฝ่าย ให้มีความเหมาะสม  สอดคลอ้งกบักฎหมาย หรือกฎระเบียบ ให้เป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ  
4. จดัท ารายการส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย (compliance checklist) ให้กบัแต่ละฝ่าย เพื่อเป็นขอ้มลูในการติดตามและประเมินผล ความถูกตอ้ง ครบถว้นของการปฏิบติัตาม

กฎระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
5.   จดัท ารายงาน สรุปผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมาย ของแตล่ะฝ่าย ทุกไตรมาส  โดยสรุปผลการตรวจพบ  และ สาเหตุของการไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์พร้อมทั้ง ค  าแนะน า 

ค าปรึกษาเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขท่ีให้กบัพนกังาน และ ผูบ้ริหาร เพ่ือเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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รายการระหว่างกนั  
 จากงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบั
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ลักษณะความสัมพนัธ์ 
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. ผูถื้อหุ้นของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมการร่วมกนักบั GLF 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผูถื้อหุ้นร่วมกนักบั GLFI 
JTrust Co.,Ltd. บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุน้ร่วมกบั GLFI 
Commercial Credit and Finance PLC. บริษทัร่วม 
Wedge Holding Co.,Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
Showa Holding Co.,Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่/กรรมการร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมการร่วมกนักบั GL-AMMK 
PT Showa Rubber Indonesia ผูถื้อหุ้นร่วมกนักบับริษทัฯ 
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รายละเอียดรายการระหว่างกันระหว่างบริษัทกบับริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
GL Finance Plc. บริษทัฯ เจา้หน้ีอ่ืน  401 16  ค่าใชจ้่ายที่ GL Finance Plc  

ทดรองจ่ายแทนบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ไป 

ลูกหน้ีอ่ืน 155 -  ค่าใชจ้่ายที่บริษทัฯ  
ทดรองจ่ายแทน GL Finance Plc 
ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ไป 

Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. 

บริษทัฯ ค่าใชจ้่ายในการบริการและ
บริหาร 

628 655 ตามสัญญา บริษทัไดท้ าสัญญาลิขสิทธ์ิการใช้
โปรแกรมกบั Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. โดยคดิค่า 
ลิขสิทธิตามราคาตลาด ซ่ึง
เป็นไปตามเง่ือนไขตามการคา้
ปกติทัว่ไป 

ดอกเบ้ียรับ 349,771 371,652 อตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี 

บริษทัให้กูย้ืมกบั  Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. เพื่อสนบัสนุน
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ 
และมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบั
อตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึงบริษทักูย้ืม
จากธนาคาร 

เงินให้กูย้ืม  
และดอกเบ้ียคา้งรับ 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 

5,517,775 
301,810 

(640,203) 
(389,180) 
4,790,202 

 
 

5,511,143 
315,905 

(270,499) 
(38,774) 

5,517,775 
ลูกหน้ีอ่ืน - 8,262  ค่าใชจ้่ายซ่ึงบริษทัฯ ไดท้ดรอง

จ่าย เพื่อการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ 

เจา้หน้ือ่ืน - 543  Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
ทดรองจ่ายแทนบริษทัฯ ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 
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ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
บริษทั ธนบรรณ 
จ ากดั 
 

บริษทัฯ 
 

รายไดอ้ื่น 
 

105,520 88,189 ตามสัญญา บริษทัไดท้ าสัญญาบริหารงานกบั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั เพื่อ
ให้บริการบริหารงานต่างๆ ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 
 
 
 

 ลูกหน้ีอ่ืน 64,886 29,127   
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 225 562 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเป็นเงินรับ
ล่วงหนา้จากบริษทั ธนบรรณ 
จ ากดั จากการให้บริการระบบ
โทรศพัท ์ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ๆไปและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

ดอกเบ้ียรับ 12,002 - อตัราร้อยละ 5.50
ต่อปี 
 

บริษทัใหบ้ริษทั ธนบรรณ จ ากดั
กูย้ืม 
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึง
บริษทักูย้ืมจากธนาคาร 

เงินกูใ้ห้กูย้ืมระยะส้ันและ
ดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทั
ยอ่ย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 
 

- 
462,002 

(462,002) 
- 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

ดอกเบ้ียจ่าย - 1,273 อตัราร้อยละ 7.00 
ต่อปี 
 

บริษทักูย้ืมบริษทั ธนบรรณ จ ากดั 
เป็นไปเพื่อการประกอบธุรกิจ
โดยทัว่ๆไปและมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียปกติซ่ึง
บริษทักูย้ืมจากธนาคาร 

เงินกูย้ืมระยะยาวและ
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทั
ยอ่ย 
ยอดยกมาตน้งวด 
เพิ่มขึ้น 
ลดลง 
ยอดคงคา้งยกไปปลายงวด 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 
 

40,000 
1,273 

(41,273) 
- 

PT. Group Lease 
Finance Indonesia 

บริษทัฯ ลูกหน้ีอ่ืน 129  42   เงินทดรองจ่าย ซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจทัว่ไป 

บริษทั พฒันา
บริการสบาย จ ากดั 

บริษทัฯ เจา้หน้ีอ่ืน 64 2  บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั
ทดรองจ่ายแทน บริษทัฯ ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบธุรกิจ
ทัว่ไป 
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รายละเอียดรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(พันบาท) นโยบายราคา ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
JTrust  Asia Pte. 
Ltd. 

บริษทัฯ ดอกเบ้ียจ่าย 280,210 292,428 อตัราร้อยละ 5.00 
ต่อปี 

บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เป็นเงินตราต่างประเทศท่ีออกให้แก่ 
JTrust  Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนให้บริษทัฯ มีแหล่ง
เงินทุนในการขยายธุรกิจ อตัรา
ดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ปกติซ่ึงบริษทักูย้ืมจากธนาคาร และ
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั  

 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 5,433,801 5,844,051 

 เจา้หน้ีอ่ืน  645,675  402,786  

Engine Holding 
Asia Pte. Ltd. 

บริษทัฯ เจา้หน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ – เจา้หน้ี
อื่น 
สุทธิ 
 

461 
 

(461) 
- 

461 
 

(461) 
- 

 บริษทัฯไดท้ าสัญญากบั Engine 
Holding Asia Pte. Ltd. เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดย
บริษทัฯ รับรู้ผลขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียนตามสัญญาฉบบัน้ีใน
เจา้หน้ีอ่ืน ทั้งน้ีทั้งสองฝ่ายตกลงท่ีจะ
ยกเลิกขอ้ตกลงน้ีในปี 2560 

รายละเอียดรายการระหว่างกันอ่ืนๆ ระหว่างกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 

ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ ลักษณะรายการ มูลค่าของรายการ (พันบาท) นโยบาย

ราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
กรรมการของบริษทั
ฯ และบริษทัยอ่ย 

GL Finance 
Plc. 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน 
สุทธิ 

588 
(588) 

- 

1,863 
(1,863) 

- 

 GL Finance Plc. ทดรองจ่าย
แทน กรรมการของบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ย ซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจทัว่ไป 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - หน้ีสิน
หมุนเวยีนอื่น 
สุทธิ 

84 
 

(84) 
- 

82 
 

(82) 
- 

 กรรมการของบริษทัยอ่ยทด
รองจ่ายแทน GL Finance Plc.
ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

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

GL Finance 
Plc. 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  - ลูกหน้ี
อื่น 
สุทธิ 

4,026 
 

  (4,026)                      
- 

4,333 
 

  (4,333)                      
- 

 GL Finance Plc. ทดรองจ่าย
แทน A.P.F. Group Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

Cambodian People 
Micro Insurance 
PLC. 
 

GL Finance 
Plc. 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ี
อื่น 
สุทธิ 

68 
 

(68) 
             - 

72 
 

(72) 
             - 

 GL Finance Plc.ทดรองจ่าย 
แทนCambodian People Micro 
Insurance PLC. ซ่ึงเป็นไปตาม
การประกอบธุรกิจทัว่ไป 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

รายไดอ้ื่น 768 3,877 ตามสัญญา Group Lease Holdings Pte Ltd ได้
ท าสัญญาให้บริการทางดา้น  IT 
กบั Cambodian People Micro 
Insurance PLC. เพื่อให้บริการ
ดา้น IT ต่าง  ๆซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป 

ลูกหน้ีอื่น 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ี
อื่น 
สุทธิ 

4,342 
 

(4,342) 
             - 

8,121 
 

(8,121) 
             - 
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ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ (พันบาท) นโยบาย

ราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
APF Trading Plc. 
 

GL Finance 
Plc. 

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน 
สุทธิ 

148,851 
(148,851) 

           - 

160,184 
(160,184) 

           - 

 GL Finance Plc.ทดรองจ่าย
แทน APF Trading Plc. ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  171,520 
   

76,470 
   

 GL Finance Plc.จ่ายเงิน
ล่วงหนา้เพื่อให้ APF 
Trading Plc. จดัหา
รถจกัรยานตย์นตใ์ห้กบั GL 
Finance PLc 

หน้ีสินหมุนเวยีนอื่น 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-สินทรัพย์
หมุนเวยีนอื่น 
สุทธิ 

687 
  

(687) 
- 

- 
  

- 
- 

 APF Trading Plc. ทดรอง
จ่ายแทน GL Finance Plc. ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

รายไดอ้ื่น 384 1,939 ตามสัญญา Group Lease Holding Pte.
Ltd. ไดท้ าสัญญาให้บริการ
ทางดา้น IT กบั AFP Trading 
Plc. เพื่อให้บริการดา้น  IT 
ต่างๆซ่ึงเป็นไปตามการ
ประกอบธุรกิจโดยทัว่ไป  

ลูกหน้ีอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ลูกหน้ีอ่ืน 
สุทธิ 

2,171 
(2,171) 

-                                

4,175 
(4,175) 

-                                

Century Finance 
Company Limited 
 
 
 
 

GL-AMMK 
Co., Ltd. 

ลูกหน้ีอ่ืน 8,046 6,590  GL-AMMK Co., Ltd. ทด
รองจ่ายแทน Century 
Finance Company Limited. 
ซ่ึงเป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
 

4,555 2,199  Century Finance Company 
Limited. ทดรองจ่ายแทน 
GL-AMMK Co., Ltd. ซ่ึง
เป็นไปตามการประกอบ
ธุรกิจทัว่ไป 
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ผู้ซ้ือ/ผู้รับบริการ 
ผู้ขาย/ผู้
ให้บริการ 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ (พันบาท) นโยบาย

ราคา 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 
Century Finance 
Company Limited 
 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 192,718 192,718 อตัราร้อยละ  
6.50 ต่อปี 

Group Lease Holdings Pte. 
Ltd. ไดล้งทุนในเงินให้กูย้ืม
แปลงสภาพ ของ Century 
Finance Company Limited. 
ซ่ึงเป็นการสนับสนุนในการ
ขยายธุรกิจในประเทศพม่า 
และอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ปกติ 

  ลูกหน้ีอ่ืน - ดอกเบ้ียคา้งรับ
จากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 

5,724 6,160 

  ดอกเบ้ียรับ 11,503 11,974 

Showa Holding 
Co., Ltd. 

Group Lease 
Holdings Pte 
Ltd 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-หน้ีสิน
หมุนเวียนอื่น 
สุทธิ 

1,068 
 

(1,068) 
                     - 

1,254 
 

(1,254) 
                     - 

 Showa Holding Co., Ltd. ทด
รองจ่ายแทน Group Lease 
Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นไป
ตามการประกอบธุรกิจทัว่ไป 

PT Showa Rubber 
Indonesia 

PT. Group 
Lease Finance 
Indonesia 

ค่าใชจ้่ายในการให้บริการและ
บริหาร 

1,483 - ตามสัญญา PT. Group Lease Finance 
Indonesia ไดท้ าสัญญาให้ PT 
Showa Rubber Indonesia จดั
กิจกรรมทางการตลาดและ
โฆษณาให้กบับริษทั 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั: 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกนัท่ีเกิดขึ้นและการบนัทึกรายการส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 ตาม รายละเอียดขา้งตน้ เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็น มีเง่ือนไขและราคาท่ียุติธรรม
เหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกบั ธุรกรรมท่ีท ากบับุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซ่ึงไดผ้า่นการอนุมติัจากฝ่ายจดัการ
หรือคณะกรรมการบริษทัตามนโยบายของบริษทัก่อนการท ารายการแลว้ 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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ข้อมูลทางการเงินที่ส าคญั 
 
 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ไดใ้หค้วามเห็นในรายงาน
การตรวจสอบของบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงิน
ตรวจสอบ บริษัท ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 
ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชี 

ปี 2562 บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั นายโชคชยั งามวุฒิกุล 9728 ไม่มีเง่ือนไข 

ปี 2561 บริษทั ส านกังาน อีวายจ ากดั นางสาวพิมพใ์จ  
มานิตขจรกิจ 4521 มีเง่ือนไข 

ปี 2560 บริษทั ส านกังาน อีวายจ ากดั นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 3182 มีเง่ือนไข 
 

 
 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หน่วย : ล้านบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,091.52 24.30 3,745.00 25.63 3,079.90 21.41 365.98 2.90 409.89 2.92 119.94 0.88 
เงินลงทุนชัว่คราว 105.65 0.83 18.05 0.12 47.80 0.33 - - - - - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,942.55 23.13 3,535.37 24.19 3,194.77 22.21 1,979.10 15.70 2,206.92 15.71 2,024.73 14.80 
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 232.75 1.83 282.24 1.93 269.59 1.87 - - - - - - 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 626.83 4.93 554.32 3.79 378.43 2.63 - - - - - - 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ 
     ร่วมทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6.09 0.05 5.36 0.04 14.08 0.10 - - - - - - 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ 
    ภายในหน่ึงปี - - - - - - - - - - - - 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระ 
      ภายในหน่ึงปี 41.05 0.32 42.12 0.29 0.55 0.00 - - - - - - 

สินคา้คงเหลือ 0.31 0.00 0.28 0.00 0.04 0.00 - - - - - - 
สินทรัพยร์อการขาย 59.55 0.47 61.28 0.42 87.95 0.61 16.20 0.13 8.67 0.06 12.31 0.09 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อย - - - - - - 144.13 1.14 209.98 1.50 165.55 1.21 
ลูกหน้ีอ่ืน 120.36 0.95 89.33 0.61 82.42 0.57 71.71 0.57 42.18 0.30 22.39 0.16 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 219.58 1.73 141.58 0.97 247.71 1.72 35.37 0.28 37.15 0.26 92.43 0.68 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,446.24 58.52 8,474.93 57.99 7,403.24 51.48 2,612.49 20.72 2,914.79 20.75 2,437.35 17.81 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.34 0.00 5.85 0.04 11.65 0.08 0.34 0.00 0.34 0.00 0.34 0.00 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,766.76 13.88 1,976.90 13.53 2,022.55 14.06 - - - - - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 3,590.30 28.48 3,590.30 25.56 3,590.30 26.24 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 535.51 4.21 671.00 4.59 671.00 4.67 - - - - - - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,162.14 16.99 2,676.39 18.31 3,358.40 23.35 1,544.40 12.25 2,013.08 14.33 2,094.61 15.31 
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 64.20 0.50 13.04 0.09 76.82 0.53 - - - - - - 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 21.71 0.17 6.72 0.05 39.53 0.27 - - - - - - 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ 
      ร่วมทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 

0.32 0.00 19.31 0.13 42.51 0.30 - - - - - - 

ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระเกิน 
      กว่าหน่ึงปี 

- - - - 40.84 0.28 - - - - - - 

เงินให้กูย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย - - - - - - 4,646.08 36.86 5,307.79 37.79 5,345.59 39.07 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 91.34 0.72 118.88 0.81 135.52 0.94 52.62 0.42 60.85 0.43 71.49 0.52 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 103.99 0.82 116.81 0.80 116.00 0.81 67.87 0.54 79.03 0.56 74.48 0.54 
ค่าความนิยม 317.87 2.50 336.77 2.30 338.66 2.35 - - - - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 134.62 1.06 122.46 0.84 53.06 0.37 57.58 0.46 44.19 0.31 32.89 0.24 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79.45 0.62 75.07 0.51 72.21 0.50 34.40 0.27 34.48 0.25 35.13 0.26 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,278.25 41.48 6,139.20 42.01 6,978.75 48.52 9,993.59 79.28 11,130.06 79.25 11,244.83 82.19 
รวมสินทรัพย์ 12,724.49 100.00 14,614.13 100.00 14,381.99 100.00 12,606.08 100.00 14,044.85 100.00 13,682.18 100.00 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนี้สินหมุนเวียน             

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 65.24 0.45 - - - - - - 
เจา้หน้ีการคา้ 6.94 0.05 10.21 0.07 4.92 0.03 1.18 0.01 1.50 0.01 1.49 0.01 
เงินรับฝากจากลูกคา้ 57.36 0.45 40.62 0.28 22.91 0.16 - - - - - - 
เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18.22 0.14 19.60 0.13 - - - - - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 22.39 0.15 102.76 0.71 - - - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - - - - - - - - - - 40.00 0.28 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - - 1,486.81 10.17 - - - - 1,486.81 10.59 - - 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง 
      ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,476.77 11.61 - - - - 1,476.77 11.71 - - - - 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 590.70 4.64 - - - - 590.70 4.69 - - - - 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27.19 0.21 84.40 0.58 75.64 0.53 - - 27.57 0.20 14.92 0.10 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 10.66 0.08 9.45 0.06 9.16 0.06 5.19 0.04 8.27 0.06 4.79 0.03 
เจา้หน้ีอ่ืน 834.86 6.56 539.40 3.69 266.32 1.85 710.64 5.64 440.34 3.14 255.44 1.78 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - - 0.61 0.00 - - - - - - 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 114.19 0.90 129.37 0.89 129.10 0.90 59.81 0.47 63.13 0.45 76.40 0.53 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,136.89 24.65 2,342.25 16.03 676.66 4.70 2,844.29 22.56 2,027.62 14.44 393.04 2.73 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
หนี้สินไม่หมุนเวียน             

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 3,909.56 30.72 5,794.58 39.65 5,833.89 40.56 3,909.56 31.01 5,794.58 41.26 5,833.89 40.56 
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี - - - - 19.49 0.14 - - - - - - 
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี - - - - 1,469.59 10.22 - - - - 1,469.59 10.22 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืน - - 635.36 4.35 639.57 4.45 - - 635.36 4.52 639.57 4.45 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังาน 

21.21 0.17 18.39 0.13 11.77 0.08 21.21 0.17 18.39 0.13 11.77 0.08 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 47.92 0.38 43.22 0.30 3.23 0.02 - - - - - - 
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2.06 0.02 2.18 0.01 2.18 0.02 2.07 0.02 2.06 0.01 2.06 0.01 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,980.75 31.28 6,493.73 44.43 7,979.72 55.48 3,932.84 31.20 6,450.39 45.93 7,956.88 55.33 
รวมหนี้สิน 7,117.64 55.94 8,835.98 60.46 8,656.38 60.19 6,777.13 53.76 8,478.01 60.36 8,349.92 58.06 
ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนท่ีออกและช าระแลว้มูลค่าหุ้นละ 0.50บาท 762.77 5.99 762.77 5.22 762.77 5.30 762.77 6.05 762.77 5.43 762.77 5.30 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 5,192.67 40.81 5,192.67 35.53 5,192.67 36.11 5,192.67 41.19 5,192.67 36.97 5,192.67 36.11 
ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้ส ารองตามกฎหมาย 92.26 0.73 92.26 0.63 92.25 0.64 92.26 0.73 92.26 0.66 92.26 0.64 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 99.68 0.78 131.91 0.90 (144.39) (1.00) (278.21) (2.21) (540.32) (3.85) (774.90)    (5.39) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถ้ือหุ้น (666.13) (5.24) (525.51) (3.60) (303.13) (2.11) 59.46 0.47 59.46 0.42 59.46 0.41 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,481.25 43.08 5,654.10 38.69 5,600.17 38.94 5,828.95 46.24 5,566.84 39.64 5,332.26 37.08 
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 125.60 0.99 124.05 0.85 125.44 0.87 - - - - - - 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,606.85 44.06 5,778.15 39.54 5,725.61 39.81 5,828.95 46.24 5,566.84 39.64 5,332.26 37.08 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,724.49 100.00 14,614.13 100.00 14,381.99 100.00 12,606.08 100.00 14,044.85 100.00 13,682.18 95.13 
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งบก าไรขาดทุนของบริษัทกรุ๊ปลสีจ ากัด (มหาชน) 
           หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายได้             

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,766.06 70.28 2,055.27 72.05 2,070.08 69.50 1,229.27 63.33 1,330.32 68.22 1,226.68 54.40 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 114.75 4.57 160.59 5.63 164.65 5.53 - - - - - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อย 179.22 7.13 159.21 5.58 51.59 1.73 - - - - - - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อย 
      ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 4.37 0.17 44.92 1.57 47.79 1.60 - - - - - - 

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1.97 0.08 1.87 0.07 201.71 6.77 - - - - - - 
รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ 89.92 3.58 86.02 3.02 17.08 0.57 - - - - - - 
รายไดจ้ากการขาย 5.46 0.22 8.44 0.30 0.87 0.03 - - - - - - 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 76.16 3.03 60.63 2.13 39.75 1.33 363.68 18.74 372.39 19.10 402.27 17.84 
รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา - - - - 20.41 0.69 - - - - - - 
รายไดก้ารจดัการ - - - - - - 102.00 5.25 84.00 4.31 84.00 3.73 
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 240.13 9.56 232.02 8.13 209.99 7.05 129.57 6.68 128.05 6.57 128.33 5.69 
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 11.71 0.47 10.75 0.38 4.61 0.15 - - - - - - 
เงินปันผลรับ - - - - - - - - - - 343.84 15.25 
ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน - - - - 120.57 4.05 104.80 5.40 13.35 0.68 46.06 2.04 
รายไดอ่ื้น 23.08 0.92 33.00 1.16 29.26 0.98 11.77 0.61 21.84 1.12 23.63 1.05 
รวมรายได้ 2,512.83 100.00 2,852.72 100.00 2,978.36 100.00 1,941.09 100.00 1,949.95 100.00 2,254.81 100.00 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  

 จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ค่าใช้จ่าย             

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 1,256.09 49.99 1,218.85 42.73 1,144.95 38.44 689.72 35.53 596.51 30.59 583.58 25.88 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 428.25 17.04 560.31 19.64 323.04 10.85 318.86 16.43 366.22 18.78 200.58 8.90 
ตน้ทุนขาย 4.69 0.19 7.64 0.27 0.76 0.03 - - - - - - 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัย 
    จะสูญอ่ืนๆ 135.49 5.39 - - 2,445.54 82.11 - - - - 2,426.82 107.63 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 286.83 11.41 329.16 11.54 245.35 8.24 250.84 12.92 271.82 13.94 216.50 9.60 
รวมค่าใช้จ่าย 2,111.35 84.02 2,115.96 74.17 4,159.64 139.66 1,259.42 64.88 1,234.55 63.31 3,427.48 152.01 
ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 401.48 15.98 736.76 25.83 (1,181.28) (39.66) 681.67 35.12 715.40 36.69 (1,172.67) (52.01) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 63.66 2.53 110.94 3.89 171.95 5.77 - - - - - - 
ตน้ทุนทางการเงิน (361.74) (14.40) (396.48) (13.90) (445.35) (14.95) (354.34) (18.25) (388.44) (19.92) (424.15) (18.81) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (125.00) (4.97) (161.67) (5.67) (152.37) (5.12) (65.21) (3.36) (88.54) (4.54) (81.45) (3.61) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี (21.60) (0.86) 289.55 10.15 (1,607.05) (53.96) 262.12 13.50 238.42 12.23 (1,678.27) (74.43) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) (0.02)  0.18  (1.05)  0.17  0.16  (1.10)  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)       
อตัราดอกเบ้ียรับ (%) 32.59 34.57 29.15 31.75 34.81 31.20 
อตัราดอกเบ้ียจ่าย (%) 5.18 4.93 5.48 5.10 4.89 5.42 
ส่วนต่างอตัราดอกเบ้ีย (%) 27.41 29.54 23.72 26.65 29.93 25.78 
อตัราก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (%) (0.86) 10.15 (53.96) 13.50 12.23 (74.43) 
อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น (%) (0.39) 5.15 (23.34) 4.60 4.37 (26.41) 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) (0.16) 2.00 (10.23) 1.97 1.72 (11.39) 
อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 0.18 0.20 0.19 0.15 0.14 0.15 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน (Financial Policy Ratio)       
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.27 1.53 1.51 1.16 1.52 1.57 
อตัราส่วนเงินให้กูต้่อเงินกู ้(เท่า) 0.95 0.90 1.07 1.30 1.13 1.19 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) N/A  N/A N/A N/A  N/A N/A 
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)       
อตัราส่วนค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเช่ือรวม (%) 23.56 21.71 19.91 9.43 7.57 4.62 
อตัราส่วนหน้ีสูญต่อสินเช่ือรวม (%) 5.30 3.93 3.39 7.64 4.83 4.30 
อตัราส่วนเงินให้สินเช่ือท่ีหยดุรับรู้รายไดต้่อสินเช่ือรวม (%) 4.99 3.81 2.55 9.29 6.75 4.78 
 

  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ภาพรวมผลการด าเนินงาน 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) มีความช านาญดา้นการให้บริการเช่า-ซ้ือ รถจกัรยานยนต์แบบครบวงจร และมี
บริการหลงัการจ าหน่ายดา้นอื่นๆ อาทิเช่น รับต่อพรบ.,ต่อภาษีป้ายทะเบียนหรือรับต่อประกนัภยัรถจกัรยานยนต ์
โดยบริษทัฯ มุ่งเน้นท่ีจะกระจายความเส่ียงดา้นภูมิศาสตร์โดยการขยายธุรกิจไปในต่างประเทศ เพื่อกระจายฐาน
ลูกค้าอย่างต่อเน่ืองและเพื่อกระจายความเส่ียงด้านผลิตภณัฑ์ให้มีความหลายหลายท าให้สามารถเข้าถึงและ
ตอบสนองความตอ้งการผลิตภณัฑท์างการเงินท่ีแตกต่างกนัของผูบ้ริโภคในแต่ละประเทศไดดี้ย่ิงขึ้น นอกจากน้ี
ยงัไดมี้การลงทุน คิดคน้และพฒันาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการต่างๆ ดา้นการเงิน เพื่อท่ีจะ
กา้วสู่การเป็นบริษทัชั้นน าดา้นการให้บริการสินเช่ือในภูมิภาคเอเชีย 
 
ภาพรวมธุรกิจในประเทศไทย  
บริษทัประกอบธุรกิจให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางพ้ืนท่ีใน
ต่างจงัหวดั ซ่ึงรายไดห้ลกัมาจากการให้เช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ ภาพรวมธุรกิจจึงไดรั้บอิทธิพลจากอุตสาหกรรม
การผลิตและจ าหน่ายรถจกัรยานยนต์ โดยจ านวนรถจักรยานยนต์ท่ีจดทะเบียนใหม่ในประเทศในปี 2562 มี
จ านวน 1,876,710 คนั โดยลดลงร้อยละ 3.39 จากปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 1,942,494 คนั เน่ืองจากภาพรวมของตลาด
รถจกัรยานยนต์ซ่ึงมีแนวโน้มชะลอตวัจากสภาวะเศรษฐกิจไทย ซ่ึงได้รับผลกระทบจากทั้งสงครามการคา้ใน
ต่างประเทศ และค่าเงินบาทท่ียงัคงแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์โดยการเพ่ิมความระมดัระวงั
ในการคดักรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือ ในขณะเดียวกนัก็เพ่ิมช่องทางการให้บริการเพ่ือ
เขา้ถึงลูกคา้ โดย ณ ส้ินปี 2562 บริษทัไดเ้ขา้ร่วมกบัตวัแทนขายถึง 148 แห่ง ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีประมาณ 
116 แห่ง 
 
ภาพรวมธุรกิจในต่างประเทศ  
ปัจจุบันบริษทัฯ ให้บริการทางการเงินท่ีมีเครือข่ายครอบคลุม 7 ประเทศในเอเชีย คือ ไทย สิงคโปร์ กัมพูชา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อินโดนีเซีย ศรีลงักา และพม่า โดยในแต่ละประเทศบริษทัให้บริการ
ทางการเงินท่ีแตกต่างกนั เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางการเงินท่ีแตกต่างกนัของประชากรในแต่ละประเทศ  
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รายได้ 
งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวม 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ร้อยละของ 
รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ

รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ 
รายได้รวม 

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,766.06 70.28 2,055.27 72.05 2,070.08 69.50 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 114.75 4.57 160.59 5.63 164.65 5.53 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อย 179.22 7.13 159.21 5.58 51.59 1.73 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายย่อย     
    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 4.37 0.17 44.92 1.57 47.79 1.60 

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1.97 0.08 1.87 0.07 201.71 6.77 
รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ 89.92 3.58 86.02 3.02 17.08 0.57 
รายไดอ่ื้น 356.53 14.19 344.84 12.08 425.46 14.30 

รวม 2,512.82 100.00 2,852.72 100.00 2,978.36 100.00 

1. รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 

ส าหรับปี 2562 รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือในงบการเงินรวมเป็น 1,766.06 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 289.21 ลา้นบาท หรือคดิเป็น
ร้อยละ 14.07 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยรายละเอียดของรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

- บริษทัยอ่ยในกมัพูชา (GLF) ลดลงจ านวน 153.99 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33 เป็นผลมาจากการปรับกลยทุธ์ใหม่
ในการเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึ้น โดยลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือในประเทศกมัพูชา และเพ่ิมความเขม้งวดในการคดั
กรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือ 

- บริษทัฯ ลดลง จ านวน 101.04 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นผลมาจากนโยบายเพ่ิมความระมดัระวงัในการ
ปล่อยสินเช่ือมากขึ้น และการเพ่ิมคุณภาพของพอร์ตสินเช่ือ  

- บริษทัย่อยในประเทศลาว (GLL) ลดลง จ านวน 31.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28 เป็นผลมาจากการเปล่ียน
สัดส่วนของพอร์ตสินเช่ือยานยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 

- บริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (GLFI) ลดลง จ านวน 7.37 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการหยุดชะงกัของการจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงินเน่ืองจากขอ้พิพาทที่ด าเนินอยูใ่นปัจจุบนักบัผูร่้วมลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย  

- บริษทัยอ่ยในประเทศ (TNB) เพ่ิมขึ้นจ านวน 4.43 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4   

ส าหรับปี 2561 รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือในงบการเงินรวมเป็น 2,055.27 ลา้นบาท ลดลงเลก็นอ้ยจ านวน 14.83 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.72 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยรายละเอียดของรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

- บริษทัย่อยในกมัพูชา (GLF) ลดลงจ านวน 168.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.46 เป็นผลมาจากการแข็งค่าของ
เงินบาทเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐโดยเฉล่ียร้อยละ 4.79 เม่ือเทียบปี2561กบัปี2560 อีกทั้งบริษทัมีการปรับกลยทุธ์ใหม่
ในการเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึ้น โดยลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือในประเทศกมัพูชา และเพ่ิมความเขม้งวดในการคดั
กรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั   
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- บริษทัย่อยในประเทศลาว (GL Leasing (Lao) Ltd.) ลดลง จ านวน 9.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.54  เป็นผลมา
จากการแขง็ค่าของเงินบาทเทียบกบัลาวกีบโดยเฉล่ียร้อยละ 6.61 เม่ือเทียบปี 2561 กบัปี 2560 

- บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยในประเทศ (TNB) เพ่ิมขึ้นจ านวน 103.64 ลา้นบาท และ 47.36 ลา้นบาท ตามล าดบั เน่ืองจาก
การออกผลิตภณัฑใ์หม่และกลยทุธ์ท่ีจะขยายพอร์ตสินเช่ือในประเทศไทย 

2. รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 

ส าหรับปี 2562 รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือในงบการเงินรวมเป็น 114.75 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 45.84 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 28.55 เป็นผลมาจากการลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือของ TNB 

ส าหรับปี 2561 รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือในงบการเงินรวมเป็น 160.59 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.06 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.47 โดยส่วนใหญ่เป็นรายไดท่ี้มาจากบริษทั ธนบรรณจ านวน 156.87 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 4.32 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2.68 และ GLF จ านวน 3.72 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 0.26 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 

3. รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 

ส าหรับปี 2562 รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยในงบการเงินรวมเป็น 179.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 20.01 ลา้นบาท หรือคดิ
เป็นร้อยละ 12.57 จากปีก่อน ทั้งน้ีเป็นผลมาจาก  

- บริษัทย่อยในประเทศพม่า(BGMM) ได้บันทึกรายได้ดอกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยในปีน้ีจ านวน 143.04 ลา้นบาท 
(เพ่ิมขึ้น 15.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12)  

- บริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย(GLFI) ไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยในปีน้ีจ านวน 35.99 ลา้นบาท 
(เพ่ิมขึ้น 4.79 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15) โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของพอร์ตสินเช่ือรายย่อยท่ีปล่อย
สินเช่ือโดยบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม  

- บริษทัย่อยในประเทศลาว (GL Leasing (Lao) Ltd.) ไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยในปีน้ีจ านวน 0.18 
ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2561 รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยในงบการเงินรวมเป็น 159.21 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 107.62 ลา้นบาท จากปี
ก่อน สะทอ้นถึงการเติบโตอยา่งรวดเร็วของฐานลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ย  

- บริษทัยอ่ยในประเทศพม่าไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยในปีน้ีจ านวน 128.00 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 86.95 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 211.81) แมว่้าเงินบาทแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัจ๊าดพม่าโดยเฉล่ียร้อยละ 9.64 เม่ือเทียบปี2561
กบัปี 2560  

- บริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซียไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยในปีน้ีจ านวน 31.21 ลา้นบาท (เพ่ิมขึ้น 
20.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 196.18) แมว่้าเงินบาทแข็งค่าเม่ือเทียบกบัอินโดนีเซียรูเปียโดยเฉล่ียร้อยละ 10.47 
เม่ือเทียบปี 2561 กบัปี 2560 

4. รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ 

ส าหรับปี 2562 รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือเป็น 89.92 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 3.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.54 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมจ านวนสัญญาเช่าซ้ือของรายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ ซ่ึงการให้บริการดา้นการ
ปฏิบติัการสัญญาเช่าซ้ือนั้นมาจากบริษทัยอ่ยในประเทศพม่า (GL-AMMK) กบับริษทัพนัธมิตรท่ีเป็นสถาบนัทางการเงิน
ในประเทศพม่า (Century Finance) 
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ส าหรับปี 2561 รายไดค้่าบริการสินเช่ือเช่าซ้ือเป็น 86.02 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 68.94 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
403.48 เม่ือเทียบกบัปี 2560 แมว่้าเงินบาทแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัจ๊าดพม่าโดยเฉล่ียร้อยละ 9.64 เม่ือเทียบปี 2561 กบัปี 2560 
โดยเพ่ิมขึ้นน้ีเป็นผลจากการเติบโตอยา่งรวดเร็วของพอร์ตสินเช่ือเช่าซ้ือของ Century Finance ในประเทศพม่า 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายได้ของบริษัท 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ

รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,229.27 63.33 1,330.32 68.22 1,226.68 54.4 
รายไดอ่ื้น 711.81 36.67 619.63 31.78 1,028.13 45.6 

รวม 1,941.08 100.00 1,949.95 100.00 2,254.81 100.00 

จากโครงสร้างรายไดข้องบริษทัฯ รายไดห้ลกัของบริษทัฯมากจากรายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ โดยในปี 2562 รายไดด้อกเบ้ียเช่า
ซ้ือลดลง 101.04 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7.60 โดยลดลงจาก 1,330.32 ลา้นบาท ในปีก่อน เป็น 1,229.27 ล้านบาท  
ในปีน้ี เป็นผลมาจากการปรับกลยทุธ์ใหม่โดยการลดขนาดของพอร์ตสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพอร์ตสินเช่ือ 

โดยในปี 2561 รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือจ านวน 1,330.32 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 68.22 ของรายไดร้วม) เพ่ิมขึ้น 103.64 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.45 เม่ือเทียบกบัปี 2560 

รายไดอ่ื้นๆส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้มกบับริษทัย่อย รายไดค้่าบริหารจดัการ และรายไดอ่ื้นจาก
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือเช่น เบ้ียปรับผิดนัดช าระค่างวด รายไดห้น้ีสูญรับคืน รายไดจ้ากงาน
ทะเบียน ส าหรับปี 2562 บริษทัมีรายไดอ้ื่นเพ่ิมขึ้นจาก 619.63 ลา้นบาท เป็น 711.81 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้น 92.18 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.88 ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนและการเพ่ิมขึ้นของรายไดก้าร
จดัการ รายไดอ่ื้นประกอบด้วย รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูยื้มกบับริษทัย่อย จ านวน 363.68 ลา้นบาท รายไดอ้ื่นจาก
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ จ านวน 129.57 ลา้นบาท รายไดก้ารจดัการ จ านวน 102.00 ลา้นบาท ก าไรจากอตัรา
แลกเปล่ียนจ านวน 104.80 ลา้นบาท และรายไดอ้ื่นๆ อีกจ านวน 11.77 ลา้นบาท 
ส าหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดอ้ื่นจ านวน 619.63 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ซ่ึงมีรายไดอ้ื่นจ านวน 1,028.13 ลา้นบาท โดย
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 39.73 เป็นผลมาจากการลดลงของเงินปันผลรับ 
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ค่าใช้จ่าย 
งบการเงินรวม 

 งบการเงินรวม 

ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ

รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,256.09 49.99 1,218.85 42.73 1,144.95 38.44 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 428.25 17.04 560.31 19.64 323.04 10.85 
ตน้ทุนขาย 4.69 0.19 7.64 0.27 0.76 0.03 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 286.83 11.41 329.17 11.54 245.35 8.24 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอ่ืน  ๆ 135.49 5.39 - - 603.18 20.25 

รวม 2,111.35 84.02 2,115.97 74.18 4,159.64 139.66 

ส าหรับปี 2562 ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมี
จ านวน 2,111.35 ล้านบาท ลดลง 4.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.22 จาก 2,115.97 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยลดลง
เน่ืองจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ค่าใชจ้่ายในการให้บริการและบริหารในงบการเงินรวมมีจ านวน 1,256.09 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 37.24 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 3.06 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากการเพ่ิมขึ้นของค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดี
ความของบริษทัเพ่ิมขึ้นจ านวน 103.90 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานลดลงจ านวน 63.37 ลา้นบาท 
และค่าใชจ้่ายในการให้บริการและบริหารอื่นๆลดลงจ านวน 3.29 ลา้นบาท  

- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมลดลง 132.06 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.57 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี
ก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขนาดของพอร์ตสินเช่ือท่ีลดลง  

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายลดลงจาก 329.16 ลา้นบาท เป็น 286.83 ลา้นบาท โดยลดลงจ านวน 42.33 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.86 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายท่ีลดลงของบริษทัฯ  

- กลุ่มบริษัทได้ประเมินการด้อยค่ าของเงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ตามมูลค่าตลาดในวันท่ี  
8 มกราคม 2563 ซ่ึงเป็นวนัท่ีหุ้นไดก้ลบัมาซ้ือขายอีกคร้ังในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมูลค่าท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 135.49 ลา้นบาท 

ส าหรับปี 2561 ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคลและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมมี
จ านวน 2,115.97 ลา้นบาท ลดลง 2,043.68 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.13 จาก 4,159.64 ลา้นบาท ในปี 2560 โดยลดลง
เน่ืองจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

- ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารมีจ านวน 1,218.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 73.90 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.45 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน โดยการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทัและ
ขาดทุนจากภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 

- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น 237.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73.45 เม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นจากบริษทัในประเทศไทย และบางส่วนเป็นการตั้งส ารองหน้ีสงสัย
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จะสูญเพ่ิมขึ้นจากบริษทัย่อยในประเทศกมัพูชา ลาว และอินโดเนเซีย ทั้งน้ีผูบ้ริหารตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น
เพื่อเตรียมตวัส าหรับมาตรฐานการบญัชี TFRS9 ท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคต 

- ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายเพ่ิมขึ้นจาก 245.35 ลา้นบาท เป็น 329.16 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 83.81 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.16 ซ่ึงเป็นผลมาจากอตัราการยึดสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้นของบริษทัฯ 

- ตน้ทุนขาย เพ่ิมขึ้น 6.89 ลา้นบาท เน่ืองมาจากบริษทั ธนบรรณ จ ากดั ไดเ้ปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่น้ีในไตรมาสท่ี 4/2560   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน ค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ

รายได้รวม ล้านบาท ร้อยละของ
รายได้รวม 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 689.72 35.53 596.51 30.59 583.58 25.88 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 318.86 16.43 366.22 18.78 200.58 8.90 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 250.84 12.92 271.82 13.94 216.5 9.60 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ย 
   ค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - -  -  -  2,426.82  107.63 

รวม 1,259.42 64.88 1,234.56 63.31 3,427.48 152.01 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีค่าใชจ้่ายก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 1,259.42 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 
ปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 1,234.56 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้น 27.86 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.01 ทั้งน้ีหากพิจารณารายละเอียด
พบว่าสาเหตุของการเพ่ิมขึ้นมาจาก 

- ค่าใชจ้่ายในการให้บริการและบริหารมีจ านวน 689.72 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้น 93.21 ลา้นบาท หรือคดิเป็น ร้อยละ 15.63 เม่ือ
เทียบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทัจ านวน 171.51 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น
จ านวน 111.69 ลา้นบาท จากปีก่อน อยา่งไรก็ตามค่าใชจ้่ายในการให้บริการและบริหารอ่ืนๆ ลดลงจ านวน 18.48 ลา้นบาท  

- บริษทัฯ บนัทึกหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 318.86 ลา้นบาท ลดลง 47.36 ลา้นบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 12.93 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขนาดของพอร์ตสินเช่ือท่ีลดลง 

- ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายมีจ านวน 250.84 ลา้นบาท ลดลง 20.98 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.72 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากจ านวนการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขายท่ีลดลงร้อยละ 9  

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีคา่ใชจ้่ายก่อนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ เท่ากบั 1,234.56 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2560 ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายก่อนตน้ทนุทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้เท่ากบั 3,427.48 ลา้นบาท โดยลดลง 2,192.92 ลา้นบาท
หรือคดิเป็นร้อยละ 63.98 ทั้งน้ีหากพิจารณารายละเอียดพบว่าสาเหตุของการลดลงมาจาก 

- ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารเพ่ิมขึ้นจาก 583.58 ลา้นบาท เป็น 596.51 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้น 12.93  ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.21 โดยการเพ่ิมขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทั 

- หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ จ านวน 366.22 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 165.65 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.59 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากปริมาณลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีเกินก าหนดช าระในประเทศไทยสูงขึ้น อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารไดด้ าเนินการ
โดยเพ่ิมความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือ 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

93
ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



- ขาดทนุจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายมีจ านวน 271.82 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 55.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.55 ซ่ึง
เป็นผลมาจากวงเงินสินเช่ือต่อคนัและปริมาณลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีเกินก าหนดช าระเพ่ิมขึ้น  

- ค่าใชจ้่ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยลดลงทั้งจ านวน 2,426.82 ลา้นบาท จากปี 2560 
และไม่มีการตั้งส ารองเพ่ิมภายหลงัไตรมาสท่ี 3/2560 

ต้นทุนทางการเงิน 
งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2562 ต้นทุนทางการเงินมีจ านวน 361.74 ล้านบาท ลดลง 34.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.76 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของหน้ีสินจากการจ่ายคืนหุ้นกูใ้นไตรมาส3/2562 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 396.48 ลา้นบาท ลดลง จ านวน 48.87 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.97 
จาก 445.35 ล้านบาท ในปี 2560 ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกู้ยืมจากธนาคารของบริษทัและบริษทัย่อยใน
กมัพูชา (GLF)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปี 2562 ต้นทุนทางการเงินมีจ านวน 354.34 ล้านบาท ลดลง 34.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.78 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัปีก่อน ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของหน้ีสินจากการจ่ายคืนหุ้นกูใ้นไตรมาส3/2562 

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 388.44 ลา้นบาท ลดลง 35.71 ลา้นบาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 8.42 จาก 
424.15 ลา้นบาท ในปี 2560 ทั้งน้ีส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
 
ก าไรสุทธิ 
งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2562 บริษทัมีก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 465.13  ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 
จ านวน 385.56 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 45.13 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของ
บริษทั และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

เม่ือหักตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แลว้ บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2562 เท่ากบั 21.61 ล้านบาท 
ขาดทุนเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 107.46 จากปี 2560 ซ่ึงมีก าไรสุทธิเท่ากบั 289.54 ลา้นบาท  

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ้า่ยภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 847.69 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 ซ่ึง
มีผลขาดทุนจ านวน 1,009.33 ลา้นบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 183.99 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากไม่มีการตั้งประมาณการค่าเผื่อ
เพ่ิมเติม  

เม่ือหักตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดแ้ลว้ บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 289.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 118.02 จากปี 2560 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 1,607.05 ลา้นบาท 
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งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 681.66 ลา้นบาท ลดลง 33.73 ลา้น
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.72 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเก่ียวกบัคดีความของบริษทั  

เม่ือหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดแ้ล้ว บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 เท่ากบั 262.12 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.94 จากปี 2561 ซ่ึงมีก าไรเท่ากบั 238.41 ลา้นบาท  

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีก าไรสุทธิก่อนตน้ทุนทางการเงินและค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดเ้ท่ากบั 715.39 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 1,888.05 
ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 161.01 ซ่ึงสาเหตุหลกัมาจากไม่มีการตั้งประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม
เพ่ิมเติม  

เม่ือหักตน้ทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เท่ากบั 238.41 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 114.21 จากปี 2560 ซ่ึงมีขาดทุนสุทธิเท่ากบั 1,678.27 ลา้นบาท 
 

ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์รวม 
งบการเงินรวม 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 12,724.49 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 14,614.13 
ลา้นบาท เป็นจ านวน 1,889.64 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.93 โดยมีสินทรัพยห์ลกัคือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
ลูกหน้ีสินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย และลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
จ านวนรวม 6,056.59 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 47.60 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 1,036.16  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
14.61 จากส้ินปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 7,092.75 ลา้นบาท การลดลงของปริมาณพอร์ตสินเช่ือเป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการ
เพ่ิมความระมดัระวงัมากขึ้น โดยลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือและเพ่ิมความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพของสินเช่ือและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั  

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 14,614.13 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 14,381.99 
ล้านบาท เป็นจ านวน 232.14 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยมีสินทรัพยห์ลกัคือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
ลูกหน้ีสินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย และลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
จ านวนรวม 7,092.75 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 48.53 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง  281.38  ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.82
จากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 7,374.14 ลา้นบาท การลดลงของปริมาณพอร์ตสินเช่ือเป็นการปรับกลยทุธ์ใหม่ในการเพ่ิมความ
ระมดัระวงัมากขึ้น โดยลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือและเพ่ิมความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ
สินเช่ือและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของบริษทั  

เงินลงทุนในบริษทัร่วมจ านวน 1,976.90 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 13.53 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 45.65  ลา้นบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 2.26 จากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีจ านวน 2,022.55 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือ
เทียบกบัรูปีศรีลงักา 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 12,606.08 ลา้นบาท ลดลง 1,438.77 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.24 
จากส้ินปี 2561 ซ่ึงมีสินทรัพย์รวม 14,044.85 ล้านบาท โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นสินทรัพย์หลักเป็นจ านวน 
3,523.50 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 27.95 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 696.50 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.50 จากส้ิน
ปี 2561 ซ่ึงมีจ านวน 4,220.00 ลา้นบาท นอกจากน้ีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยมีจ านวน 4,790.20 ลา้นบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของสินทรัพยร์วม) ลดลง 727.57 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.19 จาก 5,517.78 ลา้นบาท จากส้ิน
ปี 2561  

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วม เป็นจ านวน 14,044.85 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 362.67 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 จาก
ส้ินปี 2560 ซ่ึงมีสินทรัพยร์วม 13,682.18 ลา้นบาท โดยมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นสินทรัพยห์ลกัเป็นจ านวน 4,220.00 
ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 30.05 ของสินทรัพยร์วม) เพ่ิมขึ้น 100.66 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.44 จากส้ินปี 2560 
ซ่ึงมีจ านวน 4,119.34 ลา้นบาท นอกจากน้ีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อยมีจ านวน 5,517.78 ลา้นบาท (คิด
เป็นร้อยละ 39.29 ของสินทรัพยร์วม) เพ่ิมขึ้น 6.63 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.12 จาก 5,511.14 ลา้นบาท จากส้ินปี 2560 

คุณภาพลูกหนีแ้ละการตั้งส ารองหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงินรวม 

บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือซ่ึงเป็นลูกหน้ีหลกัของบริษทั โดยมียอดรวม ณ ส้ินปี 2562 จ านวน 5,104.69 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
40.12 ของสินทรัพยร์วม โดยบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560 
ดงัต่อไปน้ี 
 

อายุของลูกหนี้ค้าง
ช าระ 

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
หลังหักดอกผลเช่าซ้ือ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและเงินประกัน
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
(ล้านบาท) 

อัตราร้อยละของค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,417.74 5,436.10 5,844.66 79.82 81.80 85.90 35.41 42.69 42.23 1 1 1 
คา้งช าระ                     
1 เดือน 410.00 416.30 400.00 7.41 6.26 5.88 33.36 29.86 26.48 8 7 7 
2-3 เดือน 296.97 328.84 245.47 5.37 4.95 3.61 81.02 77.39 40.24 27 24 16 
4-6 เดือน 158.96 204.65 135.65 2.87 3.08 1.99 80.07 98.32 43.50 50 48 32 
7-9 เดือน 105.92 146.87 95.33 1.91 2.21 1.40 76.23 99.49 45.06 72 68 47 
10-12 เดือน 104.53 106.10 80.93 1.89 1.60 1.19 84.80 79.68 51.63 81 75 64 
มากกว่า 12 เดือน 
   ขึ้นไป  

40.41 6.68 2.04 0.73 0.10 0.03 38.95 6.35 1.77 96 95 87 

รวม 5,534.53 6,645.54 6,804.08 100.00 100.00 100.00 429.84 433.80 250.91 7.77 6.53 3.69 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงินรวม 
ณ ส้ินปี 2562 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 429.84 ลา้นบาท ลดลงจาก 433.80 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.91 ซ่ึง
ส ารองลดลงเน่ืองจากการลดลงของปริมาณพอร์ตสินเช่ือ เป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่ในการเพ่ิมความระมดัระวงัมากขึ้น โดย
ลดปริมาณพอร์ตสินเช่ือและเพ่ิมความเขม้งวดในการคดักรองลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือ ทั้งน้ีอตัราร้อย
ละของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อน 
ณ ส้ินปี 2561 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 433.80 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 250.91 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.89 
ซ่ึงส ารองเพ่ิมขึ้นในทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะกลุ่มคา้งช าระ 2-3 เดือน กลุ่มคา้งช าระ 4-6 เดือน กลุ่มคา้งช าระ 7-9 เดือน และ
กลุ่มคา้งช าระ 10-12 เดือน โดยผลจากการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเพ่ิมขึ้นน้ี เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับมาตรฐานการบญัชี 
TFRS9 ท่ีจะบงัคบัใชใ้นอนาคต 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
บริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ของลูกหน้ีเช่าซ้ือ ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 2561 และ 2560 ดงัต่อไปน้ี 

อายุของลูกหนี้ค้าง
ช าระ 

ยอดลูกหนี้และรายได้ค้างรับ
หลังหักดอกผลเช่าซ้ือ 

ภาษีมูลค่าเพ่ิมและเงินประกัน
ความเสียหาย 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
(ล้านบาท) 

อัตราร้อยละของค่าเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ 

 2562 2561 2560 2562 2561 2560 2562 2561 2560 2562 2561 2560 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,059.07 3,795.19 3,740.93 78.63 83.13 86.61 29.75 37.05 36.88 1 1 1 
คา้งช าระ             
1 เดือน 289.53 256.62 229.13 7.44 5.62 5.30 28.31 25.23 22.70 10 10 10 
2-3 เดือน 225.40 208.98 158.80 5.79 4.58 3.68 66.19 61.64 31.49 30 30 20 
4-6 เดือน 112.17 136.46 79.89 2.88 2.99 1.85 65.94 80.60 31.72 60 60 40 
7-9 เดือน 81.94 93.07 56.25 2.11 2.04 1.30 64.40 73.61 33.56 80 80 60 
10-12 เดือน 84.12 72.87 52.56 2.16 1.60 1.22 74.58 65.06 41.87 90 90 80 
มากกว่า12 เดือน 
   ขึ้นไป    

38.34 2.27 1.52 0.99 0.04 0.04 37.90 2.27 1.52 100 100 100 

รวม 3,890.57 4,565.46 4,319.08 100.00 100.00 100.00 367.07 345.46 199.74 9.43 7.57 4.62 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ ส้ินปี 2562 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 367.07 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 345.46 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.26 
ทั้งน้ีอตัราร้อยละของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

ณ ส้ินปี 2561 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเท่ากบั 345.46 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 199.74 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 72.95 
ซ่ึงเพ่ิมขึ้นในทุกระดบัชั้น เป็นผลจากการปรับเพ่ิมอตัราการตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ กลุ่มคา้งช าระ 2 - 3 เดือนจาก
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 กลุ่มคา้งช าระ 4 - 6 เดือนจากร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 60 กลุ่มคา้งช าระ 10 - 12 เดือนจากร้อยละ 80 
เป็นร้อยละ 90 ทั้งน้ีผูบ้ริหารตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับมาตรฐานการบญัชี TFRS9 ท่ีจะบงัคบั
ใชใ้นอนาคต  

หนีสิ้น 
งบการเงินรวม 
ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน  7,117.65 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,835.92 ลา้น
บาท เป็นจ านวน 1,718.33 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.45  ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายคืนหุ้นกูใ้นไตรมาส 3/2562 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน  8,835.92 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,656.38 ลา้น
บาท เป็นจ านวน 179.61 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.07 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ส้ินปี 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 6,777.13 ลา้นบาท ลดลงจากส้ินปี 2561 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,478.01 ลา้น
บาท เป็นจ านวน 1,700.89 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 20.06 ซ่ึงเป็นผลมาจากการจ่ายคืนหุ้นกูใ้นไตรมาส 3/2562 

ณ ส้ินปี 2561 บริษทัมีหน้ีสินรวมเป็นจ านวน 8,478.01 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากส้ินปี 2560 ซ่ึงมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 8,349.92 
ลา้นบาท เป็นจ านวน 128.10 ลา้นบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.53 ซ่ึงหน้ีสินส่วนใหญ่คือหุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
งบการเงินรวม 
ณ ส้ินปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,481.25 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น และก าไรสะสม 191.93 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง 32.23 ลา้นบาท จากปี 2561 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่
ลดลงจากผลขาดทุนสุทธิส าหรับปี 2562 จ านวน 32.88 ลา้นบาท และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศจ านวน 140.73 ลา้นบาท 

ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,654.10 ลา้นบาท ประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระแลว้ ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น และก าไรสะสม 224.17 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้น 279.30 ลา้นบาท จากปี 2560 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ใหญ่เพ่ิมขึ้นจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 จ านวน 281.79 ลา้นบาท  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ ส้ินปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,828.95 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระ
แลว้ 762.77 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,192.67 ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 185.95 ลา้นบาท โดยเพ่ิมขึ้นมาจากก าไร
สุทธิจ านวน 262.12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.51 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 เป็น
จ านวน 262.12 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.71 จากปี 2561 

ณ ส้ินปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่เท่ากบั 5,566.83 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทุนท่ีออกและช าระ
แลว้ 762.77 ลา้นบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,192.67 ลา้นบาท และขาดทุนสะสม 448.07 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากก าไรสุทธิ
ส าหรับปี 2561 จ านวน 234.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.27 โดยรวมส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 
เป็นจ านวน 234.58 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.40 จากปี 2560 

สภาพคล่อง  
งบการเงินรวม 
ส าหรับปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 653.49 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 3,094.52 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  1,179.72 ล้านบาท  โดยส่วนใหญ่ได้มาจากก าไรสุทธิจากกิจกรรม
ด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,180.43 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 21.67  ล้านบาท โดย 89.95 ลา้นบาท เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุน และ
ดอกเบ้ียรับจ านวน 70.99 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,522.16 ลา้นบาทโดยเป็นช าระคืนหุ้นกูจ้  านวน 1,500.00 ลา้นบาท  

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้นสุทธิ 665.10 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 3,745.00 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน  917.58 ล้านบาท โดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,603.20 ลา้นบาท ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือราย
ยอ่ย และลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินเพ่ิมขึ้น 269.40 ลา้นบาท ลูกหน้ีเงินให้
กูยื้มภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับลดลง 11.92 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 84.45 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 54.92 ลา้นบาท โดย 29.75 ลา้นบาท เกิดจากการลดลงของเงินลงทุนชัว่คราว จ่ายซ้ือ
อุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55.42 ลา้นบาท ดอกเบ้ียรับ 58.98 ลา้นบาท และเงินปันผลรับ 13.79 ลา้นบาท  

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 153.55 ลา้นบาท โดยเป็นช าระคืนเงินกูยื้มระยะยาว 107.05 ลา้นบาท ช าระ
คืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  65.24 ล้านบาท  และช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
18.74 ลา้นบาท  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ส าหรับปี 2562 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงสุทธิ 43.91 ลา้นบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีมีจ านวน 365.98 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 804.78 ลา้นบาท โดยประกอบดว้ยก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อน
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 815.88 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตล์ดลง 377.64 ลา้นบาท 
สินทรัพยร์อการขายเพ่ิมขึ้น 264.74 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 70.29 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 651.31 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมขึ้น 450.00 
ลา้นบาท เงินสดรับการรับช าระเงินกูยื้มระยะส้ันจากบริษทัยอ่ย 780.99 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ 322.47 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 1,500.00 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุ้นกูท้ั้งจ านวน  

ส าหรับปี 2561 บริษทัมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้นสุทธิ 289.95 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดปลายปีมีจ านวน 409.89 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัมีเงินสดสุทธิท่ีไดม้าและใชไ้ปในกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 240.84 ล้านบาท โดยเป็นก าไรสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจ านวน 1,005.28 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์เพ่ิมขึ้น 466.88 ลา้นบาท 
สินทรัพยร์อการขายเพ่ิมขึ้น 267.03 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบ้ีย 76.27 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทุนจ านวน 89.11 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเงินรับจากการหักกลบลบหน้ีภายในกลุ่มบริษทั 
111.89 ลา้นบาท เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 23.69 ลา้นบาท และดอกเบ้ียรับ 0.74 ลา้นบาท 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 40.00 ลา้นบาท โดยเป็นเงินสดรับช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัย่อย 
40.00 ลา้นบาท  

โครงสร้างเงินทุน 
งบการเงินรวม 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 2561 และ 2560 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 1.27 เท่า 1.53 
เท่า และ 1.51 เท่า ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัปี 2561 ท่ีมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง เน่ืองจากการจ่ายช าระ
คืนหุ้นกูใ้นระหว่างปี 2562 ทั้งน้ีส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัปี 2561  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

โครงสร้างเงินทุนของบริษทั ณ ส้ินปี 2562 2561 และ 2560 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 1.16 เท่า 1.52 
เท่า และ 1.57 เท่า ตามล าดบั เปรียบเทียบกบัปี 2561 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นลดลง เน่ืองจากการจ่ายช าระคืน
หุ้นกูใ้นระหว่างปี 2562 ส่วนส่วนของผูถื้อหุ้นนั้นเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยจากก าไรส าหรับปี 2562 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
1. สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง 

การขยายตวัของธุรกิจให้สินเช่ือเช่าซ้ือจกัรยานยนต์ ไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากสภาวะอุตสาหกรรมการผลิต
รถจกัรยานยนต์ ซ่ึงมกัจะมีทิศทางเดียวกนักบัภาพรวมของเศรษฐกิจ ส าหรับในปี 2562 ภาพรวมเศรษฐกิจยงัคง
ชะลอตวั อีกทั้งหน้ีภาคครัวเรือนท่ีสูงขึ้นท าใหบ้ริษทัตอ้งปรับกลยทุธ์โดยการเพ่ิมความระมดัระวงัในการคดักรอง
ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสินเช่ือ 

2. ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์ 
ความต้องการใช้รถจักรยานยนต์อาจเกิดภาวะอ่ิมตัวได้ในอนาคต เม่ือพิจารณาจากแนวโน้มของปริมาณ
รถจกัรยานยนต์ท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบางพ้ืนท่ีในต่างจงัหวดั ตลอดจนนโยบาย
รัฐบาลบางอย่าง ซ่ึงอาจส่งเสริมให้เกิดการใชพ้าหนะทดแทนรถจกัรยานยนต์โดยทางออ้ม แต่อย่างไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาจากสภาพการจราจรและวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน เช่ือว่ารถจกัรยานยนต์จะยงัเป็นท่ี
ตอ้งการของตลาดต่อไปในอนาคต 

3. การขยายธุรกิจในต่างประเทศ 
บริษทัฯ มีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมุ่งเนน้การขยายการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตสิ์นเช่ือเช่า
ซ้ือยานพาหนะอ่ืนๆและการให้บริการสินเช่ือรายย่อย ในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือขยายฐานลูกคา้ เพ่ิมผลก าไร และ
กระจายความเส่ียง เน่ืองจากตลาดของการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและสินเช่ือรายยอ่ยในหลายประเทศของภูมิภาค
อาเซียนยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมตน้และมีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้นในอนาคต 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฎ
ในรายงานประจ าปี โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีซ่ึงเป็นท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม ตลอดจนการประมาณการท่ีผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและสอดคลอ้งกบัความเป็น
จริงในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนั้นยงัมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยค านึงถึง
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์งบ
การเงินดงักล่าวไดผ้า่นการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 
 เพื่อให้ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เพีย งพอ และเพื่อป้องกันความเส่ียงจากการด าเนินงาน 
คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย
คณะกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน  โดย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงอยูใ่นรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 
 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่างบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) สามารถ
ให้ขอ้มูลทางการเงินท่ีมีความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายต่างๆ  
 

 

 

           คณะกรรมการ 
บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) 

28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

และรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) และของเฉพาะบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ย
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค                       
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562



 
 
 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
• ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  10 ของงบการเงินรวมซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลูกหน้ีสินเช่ือภาค

ธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนังสือแจง้มายงับริษทัให้ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน  แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี (56-2) ของบริษัทให้ถูกต้อง เน่ืองจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ได้เปิดเผยถึงการกล่าวโทษ 
อดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั และท าบญัชี 
ไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง  เพื่อให้ผลประกอบการของกลุ่ม
บริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ
เต็มจ านวน และจะบันทึกรายการท่ีจะได้รับคืนในงวดท่ีได้รับ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีต
ผูบ้ริหารยงัอยูใ่นกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

• ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  34 ของงบการเงินรวมซ่ึงได้อธิบายเก่ียวกับคดีความต่างๆ  
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
จริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการ 
ผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องใหบ้ริษทัด าเนินการ
ฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้
และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภทรายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ี
จ าเป็นต่องบการเงินเพิ่มเติม  
 

ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตต่อคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อ
บริษัทและเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ี
เหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในขณะน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดีความต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการตดัสินของศาลยุติธรรมใน
ท่ีสุด ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 6 7 และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเป็น
จ านวน 6,050 ล้านบาท คิด เป็นร้อยละ 48 ของยอด
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  
 
ธุรกิจเช่าซ้ือ สินเช่ือ และสินเช่ือรายย่อยถือเป็นธุรกิจ
หลักของกลุ่มบริษัท ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ดงักล่าวตอ้งใช้วิจารณญาณของผูบ้ริหารต่อสมมติฐาน
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ี 
และประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินทรัพยย์ึด
คืน 
 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจวิธีการประมาณการ และนโยบายบญัชี

ของค่ าเผื่ อห น้ีสงสัยจะสูญ  และประเมินความ
สมเหตุสมผลของของเร่ืองดงักล่าว 

• ประเมินความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีโดย
การพิจารณาการช าระเงินในอดีต และช่วงเวลา
หลงัจากท่ีรายงาน 

• ประเมินประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สินทรัพยย์ึดคืนโดยการพิจารณาความเป็นไปไดใ้น
การยึดคืนสินทรัพยใ์นอดีต และมูลค่าท่ีไดรั้บคืนจาก
สินทรัพยย์ดึคืน 

• ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการค านวณซ่ึงรวมถึงรายงานอายลูุกหน้ี 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานรายการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 และ 12 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเท่ากบั 1,767 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่า
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 2,349 ลา้นบาท (ซ่ึง
รวมค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการจ านวน 1,322 ล้าน
บาท) และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 
582 ลา้นบาท 
 
ผูบ้ริหารท าการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีก าไรคงเหลือ 
 
ในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมผูบ้ริหารตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณอย่างสูงในการประมาณการก าไรคงเหลือ
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ  และการก าหนด
ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น (cost of equity) และอตัรา
การเติบโตในระยะยาว 
 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจวิธีการประมาณการ และนโยบายบญัชี

ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความ
สมเหตุสมผลของเร่ืองดงักล่าว 

• ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีใช้ในการ
ประมาณการก าไรคงเหลือในอนาคตท่ีกิจการคาดว่า
จะไดรั้บ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายนอกและแผน
ธุรกิจ 

• ประเมินความเหมาะสมของค่าตวัแปรทางการเงินท่ี
เป็นตวัก าหนดต้นทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น  (cost of 
equity) และอตัราการเติบโตในระยะยาว  

• ทดสอบความถูกตอ้งของวิธีการค านวณของวิธีก าไร
คงเหลือ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ี
ส าคญั  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานรายการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และของเฉพาะบริษทั ตามล าดับ ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตามรายงานลง
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เน่ืองจากขอ้จ ากดัโดยสถานการณ์ท่ีรอการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งขั้นตอน
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ือง และขึ้นอยู่กบัผลของการเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษโดย ก.ล.ต. จึงท าให้ไม่
สามารถสรุปความเหมาะสมของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ดอกเบ้ียรับ และส ารองเผื่อขาดทุน และไม่สามารถสรุปว่าควรมี
การปรับปรุงงบการเงินในอดีตเพิ่มเติมมากกวา่น้ีหรือไม่  
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิ ดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน รวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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8 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ              
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
(โชคชยั งามวุฒิกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ์ 2563 
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สารบัญ
งบการเงิน
 งบแสดงฐานะการเงิน
 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 งบกระแสเงินสด

114 
117 
119 
121

หน้า

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 1. ข้อมูลทั่วไป
 2. เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 3. นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 4. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 6. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
 7. ลูกหนี้สินเชื่อ
 8. ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย
 9. ลูกหนี้สินเชื่อเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเชื่อร่วมทางการเงิน
 10. ลูกหนี้สินเชื่อภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ
 11. สินทรัพย์รอการขาย
 12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 14. ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม
 15. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
 17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 18. ค่าความนิยม
 19. เงินรับฝากจากลูกค้า
 20. หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
 21. เจ้าหนี้หนี้อื่น 
 22. หุ้นกู้
 23. หุ้นกู้แปลงสภาพ
 24. ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำาหรับผลประโยชน์พนักงาน
 25. สำารอง

  

123
123
125
139
143
143
147
149
151
156
158
159
162
164
166
167
172
175
176
177
178
178
179
181
184
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 26. ส่วนงานดำาเนินงาน
 27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
 28. ต้นทุนทางการเงิน
 29. การบัญชีป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุนสุทธิในการดำาเนินงานต่างประเทศ
 30. ภาษีเงินได้้
 31. กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 
 32. เครื่องมือทางการเงิน
 33. ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 34. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 35. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
 36. การจัดประเภทรายการใหม่

185
186
187
187
188
194
194
202
202
213
216

หน้า

สารบัญงบการเงิน

สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงิน



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,091,515           3,745,003           365,980              409,893              
เงินลงทุนชัว่คราว 105,646              18,049                -                     -                     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 2,942,550           3,535,365           1,979,097           2,206,919           
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 232,754              282,243              -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 626,833              554,319              -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 6,086                  5,355                  -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                     -                     -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 41,055                42,123                -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 305                     281                     -                     -                     
สินทรัพยร์อการขาย 11 59,555                61,284                16,201                8,667                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     144,127              209,983              
ลูกหน้ีอ่ืน 4 120,361              89,327                71,707                42,181                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 219,580              141,576              35,381                37,143                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,446,240           8,474,925           2,612,493           2,914,786           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 343                     5,850                  343                     340                     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,766,759           1,976,903           -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     3,590,302           3,590,302           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4, 15 535,509              670,996              -                     -                     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 6 2,162,135           2,676,394           1,544,400           2,013,078           
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 7 64,200                13,044                -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8 21,707                6,718                  -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9 322                     19,311                -                     -                     
เงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     4,646,075           5,307,792           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 91,344                118,880              52,622                60,849                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 103,991              116,810              67,865                79,031                
คา่ความนิยม 18 317,868              336,772              -                     -                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 134,623              122,464              57,578                44,194                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79,451                75,065                34,399                34,475                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,278,252           6,139,207           9,993,584           11,130,061         
รวมสินทรัพย์ 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9
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สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,091,515           3,745,003           365,980              409,893              
เงินลงทุนชัว่คราว 105,646              18,049                -                     -                     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 2,942,550           3,535,365           1,979,097           2,206,919           
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 232,754              282,243              -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 626,833              554,319              -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 6,086                  5,355                  -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                     -                     -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 41,055                42,123                -                     -                     
สินคา้คงเหลือ 305                     281                     -                     -                     
สินทรัพยร์อการขาย 11 59,555                61,284                16,201                8,667                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     144,127              209,983              
ลูกหน้ีอ่ืน 4 120,361              89,327                71,707                42,181                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 219,580              141,576              35,381                37,143                
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,446,240           8,474,925           2,612,493           2,914,786           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 343                     5,850                  343                     340                     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,766,759           1,976,903           -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     3,590,302           3,590,302           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4, 15 535,509              670,996              -                     -                     
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 6 2,162,135           2,676,394           1,544,400           2,013,078           
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 7 64,200                13,044                -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8 21,707                6,718                  -                     -                     
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9 322                     19,311                -                     -                     
เงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     4,646,075           5,307,792           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 91,344                118,880              52,622                60,849                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 103,991              116,810              67,865                79,031                
คา่ความนิยม 18 317,868              336,772              -                     -                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 134,623              122,464              57,578                44,194                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 79,451                75,065                34,399                34,475                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,278,252           6,139,207           9,993,584           11,130,061         
รวมสินทรัพย์ 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

114
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 6,936                  10,208                1,176                  1,498                  
เงินรับฝากจากลูกคา้ 19 57,362                40,624                -                     -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20 18,216                19,603                -                     -                     
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 -                     22,387                -                     -                     
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                     1,486,811           -                     1,486,811           
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 23 1,476,772           -                     1,476,772           -                     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 590,700              -                     590,700              -                     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,191                84,401                -                     27,568                
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 10,664                9,448                  5,189                  8,274                  
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 21 834,858              539,400              710,644              440,337              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 114,192              129,371              59,811                63,127                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,136,891           2,342,253           2,844,292           2,027,615           

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 4, 23 3,909,559           5,794,581           3,909,559           5,794,581           
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืน 23 -                     635,360              -                     635,360              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 21,213                18,394                21,213                18,394                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 47,923                43,215                -                     -                     
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,064                  2,180                  2,064                  2,063                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,980,759           6,493,730           3,932,836           6,450,398           
รวมหนีสิ้น 7,117,650           8,835,983           6,777,128           8,478,013           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 6,936                  10,208                1,176                  1,498                  
เงินรับฝากจากลูกคา้ 19 57,362                40,624                -                     -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20 18,216                19,603                -                     -                     
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 -                     22,387                -                     -                     
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                     1,486,811           -                     1,486,811           
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 23 1,476,772           -                     1,476,772           -                     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 590,700              -                     590,700              -                     
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,191                84,401                -                     27,568                
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 10,664                9,448                  5,189                  8,274                  
เจา้หน้ีอ่ืน 4, 21 834,858              539,400              710,644              440,337              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 114,192              129,371              59,811                63,127                
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,136,891           2,342,253           2,844,292           2,027,615           

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 4, 23 3,909,559           5,794,581           3,909,559           5,794,581           
หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืน 23 -                     635,360              -                     635,360              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 21,213                18,394                21,213                18,394                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 47,923                43,215                -                     -                     
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,064                  2,180                  2,064                  2,063                  
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,980,759           6,493,730           3,932,836           6,450,398           
รวมหนีสิ้น 7,117,650           8,835,983           6,777,128           8,478,013           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

115
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,845,090,080 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 922,545              922,545              922,545              922,545              
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 1,525,538,158 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 762,769              762,769              762,769              762,769              
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 5,192,673           5,192,673           5,192,673           5,192,673           
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
       จดัสรรแลว้
          ส ารองตามกฎหมาย 25 92,255                92,255                92,255                92,255                
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 99,683                131,911              (278,206)             (540,321)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (666,134)             (525,505)             59,458                59,458                
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,481,246           5,654,103           5,828,949           5,566,834           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 125,596              124,046                                - -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,606,842           5,778,149           5,828,949           5,566,834           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,845,090,080 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 922,545              922,545              922,545              922,545              
    ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั 1,525,538,158 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 762,769              762,769              762,769              762,769              
ส่วนเกินมูลคา่หุ้น 5,192,673           5,192,673           5,192,673           5,192,673           
ก าไร (ขาดทุน) สะสม
       จดัสรรแลว้
          ส ารองตามกฎหมาย 25 92,255                92,255                92,255                92,255                
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 99,683                131,911              (278,206)             (540,321)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (666,134)             (525,505)             59,458                59,458                
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,481,246           5,654,103           5,828,949           5,566,834           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 125,596              124,046                                - -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,606,842           5,778,149           5,828,949           5,566,834           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

116
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,766,060        2,055,274        1,229,272        1,330,316        
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 114,746           160,589           -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 179,216           159,210           -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 4,372               44,916             -                  -                  

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1,966               1,870               -                  -                  
รายไดค้า่บริการสัญญาเช่าซ้ือ 89,923             86,020             -                  -                  
รายไดจ้ากการขาย 5,462               8,442               -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4 76,158             60,629             363,676           372,393           
รายไดก้ารจดัการ 4 -                  -                  102,000           84,000             
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 240,126           232,017           129,565           128,048           
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 11,709             10,754             -                  -                  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                  -                  104,801           13,352             
รายไดอ่ื้น 4 23,082             32,995             11,768             21,837             
รวมรำยได้ 2,512,820        2,852,716        1,941,082        1,949,946        

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 4, 27 1,256,091        1,218,851        689,716           596,508           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 428,253           560,314           318,862           366,224           
ตน้ทุนขาย 4,693               7,643               -                  -                  
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนอ่ืน 15 135,487           -                  -                  -                  
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 286,829           329,158           250,841           271,823           
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,111,353        2,115,966        1,259,419        1,234,555        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 63,664             110,936           -                  -                  
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 465,131           847,686           681,663           715,391           
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 28 (361,743)          (396,477)          (354,339)          (388,440)          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 103,388           451,209           327,324           326,951           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (124,995)          (161,673)          (65,209)            (88,544)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (21,607)            289,536           262,115           238,407           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้
รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,766,060        2,055,274        1,229,272        1,330,316        
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 114,746           160,589           -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 179,216           159,210           -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 4,372               44,916             -                  -                  

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1,966               1,870               -                  -                  
รายไดค้า่บริการสัญญาเช่าซ้ือ 89,923             86,020             -                  -                  
รายไดจ้ากการขาย 5,462               8,442               -                  -                  
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4 76,158             60,629             363,676           372,393           
รายไดก้ารจดัการ 4 -                  -                  102,000           84,000             
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 240,126           232,017           129,565           128,048           
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 11,709             10,754             -                  -                  
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                  -                  104,801           13,352             
รายไดอ่ื้น 4 23,082             32,995             11,768             21,837             
รวมรำยได้ 2,512,820        2,852,716        1,941,082        1,949,946        

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 4, 27 1,256,091        1,218,851        689,716           596,508           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 428,253           560,314           318,862           366,224           
ตน้ทุนขาย 4,693               7,643               -                  -                  
คา่ใชจ่้ายจากการประมาณการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนอ่ืน 15 135,487           -                  -                  -                  
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 286,829           329,158           250,841           271,823           
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,111,353        2,115,966        1,259,419        1,234,555        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 63,664             110,936           -                  -                  
ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 465,131           847,686           681,663           715,391           
ตน้ทุนทางการเงิน 4, 28 (361,743)          (396,477)          (354,339)          (388,440)          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 103,388           451,209           327,324           326,951           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (124,995)          (161,673)          (65,209)            (88,544)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (21,607)            289,536           262,115           238,407           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
12

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

117
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 29 (96,832)            (93,189)            -                  -                  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 (45,395)            (138,321)          -                  -                  
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (142,227)          (231,510)          -                  -                  

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 750                  (1,661)              -                  -                  
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  (3,832)              -                  (3,832)              
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 750                  (5,493)              -                  (3,832)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (141,477)          (237,003)          -                  (3,832)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (163,084)          52,533             262,115           234,575           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่             (32,880) 281,794                       262,115             238,407
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 11,273             7,742               -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี             (21,607)             289,536             262,115             238,407
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่           (172,857) 53,926                         262,115             234,575
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 9,773               (1,393)              -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี           (163,084)              52,533             262,115             234,575

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 31 (0.022) 0.185 0.172 0.156

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 29 (96,832)            (93,189)            -                  -                  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 (45,395)            (138,321)          -                  -                  
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (142,227)          (231,510)          -                  -                  

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 750                  (1,661)              -                  -                  
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  (3,832)              -                  (3,832)              
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 750                  (5,493)              -                  (3,832)              
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (141,477)          (237,003)          -                  (3,832)              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (163,084)          52,533             262,115           234,575           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่             (32,880) 281,794                       262,115             238,407
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 11,273             7,742               -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี             (21,607)             289,536             262,115             238,407
กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่           (172,857) 53,926                         262,115             234,575
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 9,773               (1,393)              -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี           (163,084)              52,533             262,115             234,575

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 31 (0.022) 0.185 0.172 0.156

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
13

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

118
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไมเ่กิดข้ึน
จำกกำรเปล่ียน ส่วนเกินทุน ผลต่ำง รวม

ทุนเรือนหุ้น แปลงมลูค่ำยติุธรรม จำกกำรตีรำคำ จำกกำรแปลงค่ำ หุ้นกูแ้ปลงสภำพ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผ่ือขำย ท่ีดิน และอำคำร งบกำรเงินท่ีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ ำนำจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ หุ้นสำมญั  - ส ำรองตำมกฎหมำย (ขำดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตรำต่ำงประเทศ ท่ีเป็นทุน ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 762,769    5,192,673     92,255                 (144,390)         2,581                      352                  (365,521)                59,458              (303,130)         5,600,177   125,439     5,725,616       

ก ำไรส ำหรับปี -            -                -                       281,794           -                          -                   -                         -                    -                   281,794      7,742         289,536           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -            -                -                       (5,493)             (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         (227,868)     (9,135)       (237,003)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                       276,301           (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         53,926        (1,393)       52,533             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 762,769    5,192,673     92,255                 131,911           2,027                      352                  (587,342)                59,458              (525,505)         5,654,103   124,046     5,778,149       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                 131,911           2,027                      352                  (587,342)                59,458              (525,505)         5,654,103   124,046     5,778,149       

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี -            -                -                       (32,880)           -                          -                   -                         -                    -                   (32,880)       11,273       (21,607)           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -            -                -                       652                  450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (139,977)     (1,500)       (141,477)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                       (32,228)           450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (172,857)     9,773         (163,084)         
     เงินปันผลจ่ำย 14 -            -                -                       -                   -                          -                   -                         -                    -                   -              (8,223)       (8,223)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                 99,683             2,477                      -                       (728,069)                59,458              (666,134)         5,481,246   125,596     5,606,842       

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบกำรเงนิรวม
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
14

ก ำไร (ขำดทุน) 
ท่ียงัไมเ่กิดข้ึน
จำกกำรเปล่ียน ส่วนเกินทุน ผลต่ำง รวม

ทุนเรือนหุ้น แปลงมลูค่ำยติุธรรม จำกกำรตีรำคำ จำกกำรแปลงค่ำ หุ้นกูแ้ปลงสภำพ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่ำ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผ่ือขำย ท่ีดิน และอำคำร งบกำรเงินท่ีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ ำนำจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ หุ้นสำมญั  - ส ำรองตำมกฎหมำย (ขำดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตรำต่ำงประเทศ ท่ีเป็นทุน ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 762,769    5,192,673     92,255                 (144,390)         2,581                      352                  (365,521)                59,458              (303,130)         5,600,177   125,439     5,725,616       

ก ำไรส ำหรับปี -            -                -                       281,794           -                          -                   -                         -                    -                   281,794      7,742         289,536           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -            -                -                       (5,493)             (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         (227,868)     (9,135)       (237,003)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                       276,301           (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         53,926        (1,393)       52,533             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 762,769    5,192,673     92,255                 131,911           2,027                      352                  (587,342)                59,458              (525,505)         5,654,103   124,046     5,778,149       

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                 131,911           2,027                      352                  (587,342)                59,458              (525,505)         5,654,103   124,046     5,778,149       

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี -            -                -                       (32,880)           -                          -                   -                         -                    -                   (32,880)       11,273       (21,607)           
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี -            -                -                       652                  450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (139,977)     (1,500)       (141,477)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                       (32,228)           450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (172,857)     9,773         (163,084)         
     เงินปันผลจ่ำย 14 -            -                -                       -                   -                          -                   -                         -                    -                   -              (8,223)       (8,223)             
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                 99,683             2,477                      -                       (728,069)                59,458              (666,134)         5,481,246   125,596     5,606,842       

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบกำรเงนิรวม
ก ำไร (ขำดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
14

119
งบการเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 762,769               5,192,672                92,255               (774,896)                  59,458                                     5,332,258                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     234,575                   -                                          234,575                   
หุน้สามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       1                              -                     -                           -                                          1                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                

ส าหรับปีส้ินสุดที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     262,115                   -                                          262,115                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (278,206)                  59,458                                     5,828,949                

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 762,769               5,192,672                92,255               (774,896)                  59,458                                     5,332,258                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     234,575                   -                                          234,575                   
หุน้สามญัท่ีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                       1                              -                     -                           -                                          1                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                

ส าหรับปีส้ินสุดที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     262,115                   -                                          262,115                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (278,206)                  59,458                                     5,828,949                

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
15

120
งบการเงิน

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 103,388         451,209         327,324          326,951        
ปรับรำยกำรท่ีกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ (จ่ำย)
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 51,417           54,659           21,316            21,993          
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 428,253         574,526         318,862          371,158        
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยร์อกำรขำย 286,829         329,158         250,841          271,823        
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินทรัพยร์อกำรขำย 6,740             (2,023)            6,360              (1,150)          
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือลูกหน้ีอ่ืน (7,396)            (20,374)          -                  -                
กลบัรำยกำรค่ำเผ่ือสินทรัพยอ่ื์น -                 (38,825)          -                  -                
ค่ำใชจ่้ำยจำกกำรประมำณกำรค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทนุอ่ืน 135,487         -                 -                  -                
(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 59                  2,821              3                     (116)              
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                 9,075              -                  7,769            
(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (54,498)          14,072           (107,718)        (13,190)        
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 8,228             3,992              8,228              3,992            
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (63,664)          (110,936)        -                  -                
รำยไดด้อกเบ้ียอ่ืน (76,158)          (60,629)          (363,676)        (372,393)      
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 346,233         376,916         338,829          368,910        
ตดัจ ำหน่ำยค่ำธรรมเนียมเงินกูย้มื -                 31                   -                  -                
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกู้ 13,190           17,220           13,190            17,220          
ตดัจ ำหน่ำยค่ำใชจ่้ำยในกำรออกหุ้นกูแ้ปลงสภำพ 2,320             2,309              2,320              2,309            

1,180,428      1,603,201      815,879          1,005,276     
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 688,559         (173,502)        377,638          (466,884)      
ลูกหน้ีสินเช่ือ (14,929)          30,110           -                  -                
ลูกหน้ีสินเช่ือรำยยอ่ย (95,611)          (156,692)        -                  -                
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครำยยอ่ยภำยใตก้ำรจดักำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 18,390           30,685           -                  -                
ลูกหน้ีสินเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,007             11,916           -                  -                
สินคำ้คงเหลือ (24)                 (238)               -                  -                
สินทรัพยร์อกำรขำย (291,828)        (300,400)        (264,735)        (267,031)      
ลูกหน้ีอ่ืน (32,362)          9,913              (28,883)          (31,568)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (130,481)        85,739           3,433              53,650          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,368)            (10,645)          88                   (4,322)          
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (3,274)            5,283              (322)                9                   
เงินรับฝำกจำกลูกคำ้ 16,738           17,718           -                  -                
เจำ้หน้ีค่ำเบ้ียประกนั 1,216             285                 (3,085)            3,480            
เจำ้หน้ีอ่ืน 64,927           (19,233)          39,146            68,696          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 962                (9,052)            (3,316)            (13,172)        
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ -                 (605)               -                  -                
เงินประกนัควำมเสียหำยตำมสญัญำเช่ำซ้ือ (116)               -                 -                  -                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำน 1,399,234      1,124,483      935,843          348,134        
เงินสดจ่ำยผลประโยชนร์ะยะยำวของพนกังำน (5,409)            (2,156)            (5,409)            (2,156)          
ดอกเบ้ียจ่ำย (77,702)          (84,448)          (70,287)          (76,274)        
ภำษีเงินไดจ่้ำย (136,404)        (120,304)        (55,366)          (28,864)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 1,179,719      917,575         804,781          240,840        

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี

 31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม

(พันบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
16

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

121
งบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562

บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทนุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (89,949)          29,751           -                  -                
เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,507             5,797              (3)                    (3)                  
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (224)               40                   (224)                40                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 (450,000)        -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (7,161)            (30,126)          (1,126)            (3,840)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,974)            (25,297)          (800)                (19,847)        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 321                1,985              -                  131               
เงินสดรับกำรรับช ำระหน้ีจำกในกลุ่ม -                 -                 -                  111,889        
เงินสดรับกำรรับช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                 -                 780,994          -                
เงินปันผลรับ 16,040           13,791           -                  -                
เงินปันผลจ่ำยใหผู้แ้ก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (8,223)            -                 -                  -                
ดอกเบ้ียรับ 70,992           58,976           322,465          741               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21,671)          54,917           651,306          89,111          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง -                 (65,239)          -                  -                
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้น -                 18,739           -                  -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย -                 -                 -                  (40,000)        
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว (22,155)          (107,049)        -                  -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ (1,500,000)     -                 (1,500,000)     -                
เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ -                 1                     -                  1                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,522,155)     (153,548)        (1,500,000)     (39,999)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (364,107)        818,944         (43,913)          289,952        

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (289,381)        (153,842)        -                  -                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (653,488)        665,102         (43,913)          289,952        
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 3,745,003      3,079,901      409,893          119,941        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 3,091,515      3,745,003      365,980          409,893        

รายการที่มใิช่เงนิสด
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อกำรขำย 13                  115                 -                  -                
โอนสินทรัพยร์อกำรขำยเป็นอุปกรณ์ -                 41                   -                  -                
ดอกเบ้ียรับระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  270,322        
หน้ีสินหมุนเวียนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  94                 
เจำ้หน้ีอ่ืนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  174,069        
ลูกหน้ีอ่ืนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  11,777          

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
17

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงินลงทนุ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (89,949)          29,751           -                  -                
เงินฝำกประจ ำท่ีมีภำระค ้ำประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 5,507             5,797              (3)                    (3)                  
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (224)               40                   (224)                40                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยำวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 (450,000)        -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (7,161)            (30,126)          (1,126)            (3,840)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,974)            (25,297)          (800)                (19,847)        
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 321                1,985              -                  131               
เงินสดรับกำรรับช ำระหน้ีจำกในกลุ่ม -                 -                 -                  111,889        
เงินสดรับกำรรับช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย -                 -                 780,994          -                
เงินปันผลรับ 16,040           13,791           -                  -                
เงินปันผลจ่ำยใหผู้แ้ก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (8,223)            -                 -                  -                
ดอกเบ้ียรับ 70,992           58,976           322,465          741               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21,671)          54,917           651,306          89,111          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง -                 (65,239)          -                  -                
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้น -                 18,739           -                  -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำวจำกบริษทัยอ่ย -                 -                 -                  (40,000)        
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว (22,155)          (107,049)        -                  -                
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระคืนหุ้นกู้ (1,500,000)     -                 (1,500,000)     -                
เงินสดรับจำกกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสำมญัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ -                 1                     -                  1                   
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (1,522,155)     (153,548)        (1,500,000)     (39,999)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน (364,107)        818,944         (43,913)          289,952        

ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (289,381)        (153,842)        -                  -                
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (653,488)        665,102         (43,913)          289,952        
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 3,745,003      3,079,901      409,893          119,941        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 3,091,515      3,745,003      365,980          409,893        

รายการที่มใิช่เงนิสด
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อกำรขำย 13                  115                 -                  -                
โอนสินทรัพยร์อกำรขำยเป็นอุปกรณ์ -                 41                   -                  -                
ดอกเบ้ียรับระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  270,322        
หน้ีสินหมุนเวียนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  94                 
เจำ้หน้ีอ่ืนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  174,069        
ลูกหน้ีอ่ืนระหว่ำงบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  11,777          

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวำคม  31 ธนัวำคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
17
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ) สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Wedge Holdings 
Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

 
บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ  การเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษัท  การจัดการเงินลงทุน  
การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน   

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรก
แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”)  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รายละเอียด
ของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบัติในการจัดท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับ  
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

)ข(  เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้บางรายการเปิดเผยในนโยบายบญัชี 
 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง)        การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
(1) การใชว้ิจารณญาณ  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบ
การเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้ 6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ได้เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้ 6 ถึง 10 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 12 13 และ 18 การทดสอบการดอ้ยค่า  
หมายเหตุขอ้ 24 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
หมายเหตุขอ้ 34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยท์างการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน  
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

(จ)  การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 

ตามท่ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  34 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายหลกัได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพ่ิมทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต 
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอน
ในผลของคดีต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยงั 
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม 
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 
กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง 
หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
ผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดั
รายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ ละบริษทัในกลุ่มบริษัทโดยใช้อัตรา
แลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น แต่ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่รายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่
เกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัรแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 
 

(ค) การป้องกันความเส่ียง   
 

การบัญชีป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัจะน าการบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียงมาใชเ้ม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวสามารถระบุความเส่ียงไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

127
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกน ามาใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศรวมถึง
ป้องกนัความเส่ียงของรายการที่เป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในการป้องกนัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิด
จากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะ
ไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบก าไรขาดทุนจนกระทัง่จ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนรวมทนัที 
 
อยา่งไรก็ตามถา้ไม่เขา้เง่ือนไขการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป ก าไรหรือขาดทุนในส่วนที่เก่ียวขอ้งกบัผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียกและเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที่ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 
 

(จ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหนี้สินเช่ือ  
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือ โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดย
พิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จริงในอดีต 

 
(ฉ) ลูกหนี้สินเช่ือรายย่อย  
 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
บริษัทย่อยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ 
โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 
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(ช) ลูกหนี้สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  
 
ส าหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน สัดส่วนการให้สินเช่ือของผูใ้ห้
วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย และสัดส่วนการให้สินเช่ือของบริษทัยอ่ย
ประมาณร้อยละ 5 หรือจ านวนสินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบัติตามขอ้ก าหนดและภาระผูกพนัตามรายละเอียดในสัญญาการให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย บริษทัยอ่ยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครายย่อยในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลง
ในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัย่อยท ากบัผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือดงักล่ าว ส าหรับการเขา้ท าสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัย่อย 
จะแสดงจ านวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภครายย่อยในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดงวิธีสุทธิ
จากสินเช่ือร่วมทางการเงิน) 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ 
 
บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 720 วนันับจากวนัครบก าหนดช าระค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจ าหน่าย 
โดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รายได้จากลูกหน้ีตดัจ าหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือไดรั้บช าระเงิน 

 
(ซ) ลูกหนี้สินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ 

 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนในอนาคตโดยเทียบกบั
มูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ประกอบกบัประมาณจากจ านวนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
 

(ฌ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน (ตามวิธีราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
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(ญ) สินทรัพย์รอการขาย 
 
สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ และได้แสดงไวใ้นราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวด 
ท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหักดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ฎ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียในบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ 
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ของบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการจนถึงวนัที่บริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
  
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสมจาก  
การตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงัถืออยู่
ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
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(ฏ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า 
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคาร   20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า              5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10 ปี 

 
ค่าเส่ือมราคาของคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีผลรวมจ านวนปีตามระยะเวลา 
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์คือ 3 ถึง 5 ปี 
 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฐ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตุข้อ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
ส าหรับเงินลงทุนที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน  และผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นที่ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้ นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิม 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
สัญญาสิทธิพิเศษ 5  ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10 ปี 

 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง 
ตามความเหมาะสม  
 

(ฑ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี 
ท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
มีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงิน
สดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ 
จากสินทรัพยอ์ื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย  เสมือนหน่ึง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุน 

 
(ณ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังาน  
ไดท้ างานให้กบักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนั
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดย 
ใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
การบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการ
ให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั
มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ี
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ต) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั อนัเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว   
 

(ถ) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัได้ใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุด 
ท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

(ท) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น รับรู้เป็นรายการหักจากส่วน
ของทุน  
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(ธ) รายได้ 
 

รายได้ดอกเบีย้เช่าซื้อ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกเบ้ียเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที่ถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อยจะหยุดรับรู้รายได้
เม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือ 
  
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากสินเช่ือ โดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อย 
จะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด 
 
รายได้ดอกเบีย้จากลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 
 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน รับรู้เป็นรายได้ตามระยะเวลาการช าระเงิน
ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกเบ้ียจาก
สินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงในงบก าไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหักส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ของลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็นส่วนต่างของจ านวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะได้รับจาก
ผูบ้ริโภครายย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ โดยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจาก
สินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
 
รายได้ดอกเบีย้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญา
ท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการ
อยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 
ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือส าหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเช่าซ้ือ 
  
รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 
 

(บ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

137
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ 
ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี 
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได ้
คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระ
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละ
บริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน 
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(ผ) บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมี
อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนั หรืออยูภ่ายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรง 
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้ นจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัย่อย ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกนัที่มีรายการระหว่างกนัที่มีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง 
/ สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

Asia Partnership Fund Pte. Ltd. สิงคโปร์ กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
และกรรมการร่วมกนั 

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

กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
 และกรรมการร่วมกนั 

APF Trading Plc. กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
และกรรมการร่วมกนั 

Cambodian People Micro Insurance Plc. กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

JTrust Co.,Ltd. ญ่ีปุ่ น บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

JTrust Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. อินโดนีเซีย ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
Wedge Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

ร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

ร่วมกนั 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ช่ือกิจกำร ประเทศท่ีจัดตั้ง 
/ สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

Century Finance Co., Ltd พม่า กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

PT Showa Rubber Indonesia อินโดนีเซีย กรรมการร่วมกนักบับริษทั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี   
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
รายไดด้อกเบ้ียอื่น ร้อยละ 5.50-7.00 ต่อปี -  -  361,773  371,652 
รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  102,000  84,000 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  -  3,520  4,189 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.00 ต่อปี -  -  -  1,273 
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  628  655 
         
กิจการอื่นที่เก่ียวข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอื่น ร้อยละ 6.50 ต่อปี 11,503  11,974  -  - 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา 1,152  5,816  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 280,210  292,428  280,210  292,428 
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา 1,483  -  -  - 
         
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  62,829  72,628  19,719  25,914 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  -  2,685  -  2,685 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  62,829  75,313  19,719  28,599 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 
 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

     
อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  -  49,300 
ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลหรือ 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ย 5.50 - 7.00  7.00  -  -  144,127  160,683 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
144,127 

  
209,983 

        
เงินให้กู้ยืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 5.50-7.00  7.00  -  -  4,646,075  5,307,792 
            
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคล 
 หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,646,075 

  
5,307,792 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
แก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,790,202 

  
5,517,775 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย -  -     
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  5,517,775  5,511,143 
เพ่ิมขึ้น -  -  759,313  315,904 
ลดลง -  -  (1,102,205)  (273,771) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (384,681)  (35,501) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  4,790,202  5,517,775 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ลูกหนีอ่ื้น  
บริษทัยอ่ย -  -  65,169  37,431 
ผูบ้ริหารส าคญั 558  1,863  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 173,262  189,635  -  - 
 173,820  191,498  65,169  37,431 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (157,718)  (176,951)  -  - 
สุทธิ 16,102  14,547  65,169  37,431 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 171,520  76,470  -  - 

 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 607,220  607,220  -  - 
หัก  ค่ าเผื่ อการด้อยค่ า  - PT Bank JTrust Indonesia 
Tbk. 

(135,487)  -  -  - 

รวม 471,733  607,220  -  - 
 

เจ้าหนี้อ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  401  561 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 646,136  403,247  646,136  403,247 
รวม 646,136  403,247  646,537  403,808 

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  289  562 
ผูบ้ริหารส าคญั 84  82  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 6,310  3,453  -  - 
รวม 6,394  3,535  289  562 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง  
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 5,433,801  5,844,051  5,433,801  5,844,051 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,946  4,880  265  229 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 631,195  1,077,276  113,979  36,289 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 336,340  526,174  251,736  373,375 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 2,121,034  2,136,673  -  - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,091,515  3,745,003  365,980  409,893 

 

6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
6.1   ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,889,734   4,903,625  2,762,698  3,466,378  6,652,432  8,370,003 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 154,433   173,066  -  -  154,433  173,066 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,150,574)   (1,550,085)  (542,102)  (713,452)  (1,692,676)  (2,263,537) 
รวมลูกหนีป้กติ 2,893,593   3,526,606  2,220,596  2,752,926  5,114,189  6,279,532 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 561,916   493,104  -  -  561,916  493,104 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 36,054   34,135  -  -  36,054  34,135 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (177,634)   (161,228)  -  -  (177,634)  (161,228) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 420,336   366,011  -  -  420,336  366,011 
รวมลูกหนี ้ 3,313,929     3,892,617  2,220,596  2,752,926  5,534,525  6,645,543 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (371,379)   (357,252)  (58,461)  (76,532)  (429,840)  (433,784) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,942,550   3,535,365  2,162,135  2,676,394  5,104,685  6,211,759 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,666,874  3,150,762  1,974,139  2,588,595  4,641,013  5,739,357 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 110,215  106,465  -  -  110,215  106,465 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
 ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(864,486)  (1,094,530)  

 
(390,965)  (524,910)  

 
(1,255,451)  (1,619,440) 

รวมลูกหนีป้กติ 1,912,603  2,162,697  1,583,174  2,063,685  3,495,777  4,226,382 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 527,873  455,373  -  -  527,873  455,373 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 33,213  30,999  -  -  33,213  30,999 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(166,298)  (147,299)  

 
-  

 
-  

 
(166,298)  (147,299) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 394,788  339,073  -  -  394,788  339,073 
รวมลูกหนี ้ 2,307,391  2,501,770  1,583,174  2,063,685  3,890,565  4,565,455 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (328,294)  (294,851)  (38,774)  (50,607)  (367,068)  (345,458) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,979,097  2,206,919  1,544,400  2,013,078  3,523,497  4,219,997 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

6.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,417,742   5,436,103  35,413  42,689  4,382,329   5,393,414 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 410,002  416,296  33,361  29,866  376,641  386,430 
 2 - 3 เดือน 296,966  328,840  81,017  77,389  215,949  251,451 
 4 - 6 เดือน 158,963  204,656  80,069  98,317  78,894  106,339 
 7 - 9 เดือน 105,917  146,871  76,226  99,489  29,691  47,382 
 10 - 12 เดือน 104,529  106,097  84,805  79,679  19,724  26,418 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 40,406  6,680  38,949  6,355  1,457  325 
รวม 5,534,525  6,645,543  429,840  433,784  5,104,685  6,211,759 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ- สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,059,061  3,795,185  29,751  37,045  3,029,310  3,758,140 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 289,525  256,617  28,308  25,225  261,217  231,392 
 2 - 3 เดือน 225,398  208,980  66,187  61,644  159,211  147,336 
 4 - 6 เดือน 112,175  136,459  65,938  80,604  46,237  55,855 
 7 - 9 เดือน 81,940  93,075  64,405  73,613  17,535  19,462 
 10 - 12 เดือน 84,123  72,868  74,583  65,059  9,540  7,809 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 38,343  2,271  37,896  2,268  447  3 
รวม 3,890,565  4,565,455  367,068  345,458  3,523,497  4,219,997 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

6.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่า
ในสัญญาเช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

  
เงินลงทุนขั้นต ่า
ในสัญญาเช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,642,137  3,313,929  5,603,930  3,892,617 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,762,698  2,220,596  3,466,378  2,752,926 
 7,404,835  5,534,525  9,070,308  6,645,543 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,870,310)    (2,424,765)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 5,534,525    6,645,543   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 เงินลงทุน 

ขั้นต ่าในสัญญา
เช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุน 
ขั้นต ่าในสัญญา

เช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,338,175  2,307,391  3,743,599  2,501,770 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,974,139  1,583,174  2,588,595  2,063,685 
 5,312,314  3,890,565  6,332,194  4,565,455 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,421,749)    (1,766,739)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 

 
3,890,565    4,565,455   

 
6.4 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2547  สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหยุด
รับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอด
ลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 459 ลา้นบาท และ 
375 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษัท: 423 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามล าดับ) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้รายได้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 13 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษัท: 12 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
6.5 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายุ

สัญญาเช่า 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่ได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้)  

(31 ธันวาคม 2561: 1,300 ล้านบาท) เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น หุ้นกู ้และหนงัสือค ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
 
7 ลูกหนีสิ้นเช่ือ 

 
7.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561   2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 287,702  383,414  77,930  17,570  365,632  400,984 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,391  13,506  -  -  8,391  13,506 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 

 เป็นรายได ้- สุทธิ (54,535)  (104,497)  (11,200)  (3,972)  (65,735)  (108,469) 
รวมลูกหนีป้กติ 241,558  292,423  66,730  13,598  308,288  306,021 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 18,301  22,052  -  -  18,301  22,052 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,770  2,421  -  -  1,770  2,421 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (4,475)  (6,223)  -  -  (4,475)  (6,223) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 15,596  18,250  -  -  15,596  18,250 
รวมลูกหนี ้ 257,154  310,673  66,730  13,598  323,884  324,271 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,400)  (28,430)  (2,530)  (554)  (26,930)  (28,984) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือ - สุทธิ 232,754  282,243  64,200  13,044  296,954  295,287 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

7.2    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
จ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 239,738  234,081  2,348  2,325  237,390  231,756 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 40,066  41,462  4,002  4,072  36,064  37,390 
 2 - 3 เดือน 27,019  26,773  8,095  7,895  18,924  18,878 
 4 - 6 เดือน 7,387  9,405  4,403  5,224  2,984  4,181 
 7 - 9 เดือน 3,985  6,641  3,016  4,748  969  1,893 
 10 - 12 เดือน 4,579  5,551  3,956  4,406  623  1,145 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,110  358  1,110  314  -  44 
รวม 323,884  324,271  26,930  28,984  296,954  295,287 

 
7.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 
  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 เงินลง 

ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลง 
ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 

  
มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 316,164  257,154  421,393  310,673 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ 
 ไม่เกินห้าปี 

 
77,930 

  
66,730 

 
17,570  13,598 

 394,094  323,884  438,963  324,271 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (70,210)    (114,692)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
323,884 

  
 324,271   
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

7.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค 
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการ
หยดุรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 16 ลา้นบาท และ  
22 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยุดรับรู้รายได้ตามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้รายได้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

7.5   สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ใน อตัราคงท่ีตลอด
อายสุัญญาเงินกู ้

 
8 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 
8.1    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ  ท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 
ลูกหนีป้กติ 

(พันบาท) 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 722,314  622,262  23,530  8,778  745,844  631,040 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,349  2,604  -  -  3,349  2,604 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงั 

 ไม่ถือเป็นรายได ้ (86,560)  (65,142)  (1,602)  (2,013)  (88,162)  (67,155) 
รวมลูกหนี ้ 639,103  559,724  21,928  6,765  661,031  566,489 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,270)  (5,405)  (221)  (47)  (12,491)  (5,452) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 626,833  554,319  21,707  6,718  648,540  561,037 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

8.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนก
ตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ี    มูลค่าลูกหน้ี 
 สินเช่ือรายยอ่ย  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 636,676  544,275  5,389  4,990  631,287  539,285 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 2,760  14,434  166  70  2,594  14,364 
 2 - 3 เดือน 4,711  6,055  1,077  136  3,634  5,919 
 4 - 6 เดือน 13,235  1,257  3,031  256  10,204  1,001 
 7 - 9 เดือน 1,748  468  1,227  -  521  468 
 10 - 12 เดือน 1,020  -  820  -  200  - 
  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 881  -  781  -  100  - 
รวม 661,031  566,489  12,491  5,452  648,540  561,037 

 
8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายย่อยและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 เงินลงทุนขั้นต ่า

ตามสัญญาสินเช่ือ
รายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นต ่า 
ตามสัญญาสินเช่ือ 

รายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 725,663  639,103  624,866  559,724 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 23,530  21,928  8,778  6,765 

 749,193  661,031  633,644  566,489 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (88,162)    (67,155)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
661,031 

  
 566,489 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

8.4 สัญญาสินเช่ือรายย่อยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด
อายสุัญญาเงินกู ้
 

9 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
 
9.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 14,923  85,748  1,173  44,373  16,096  130,121 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,050  4,037  -  -  2,050  4,037 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (1,943)  (15,965)  (143)  (7,519)  (2,086)  (23,484) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (8,967)  (68,382)  (705)  (17,599)  (9,672)  (85,981) 
รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 6,063  5,438  325  19,255  6,388  24,693 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (52)  (41)  (3)  (145)  (55)  (186) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 6,011  5,397  322  19,110  6,333  24,507 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 335  906  -  431  335  1,337 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (52)  (297)  -  (75)  (52)  (372) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (208)  (653)  -  (147)  (208)  (800) 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 75  (44)  -  209  75  165 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  2  -  (8)  -  (6) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 75  (42)  -  201  75  159 
            
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
 รำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 6,086  5,355  322  19,311  6,408  24,666 

 
  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

152
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

9.2 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ    มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ 
 ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ    ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
อำยุลูกหนี ้            
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,636  12,541  28  8  5,608  12,533 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 752  5,404  27  26  725  5,378 
 2 - 3 เดือน -  6,748  -  152  -  6,596 
 4 - 6 เดือน -  -  -  -  -   - 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -  -  - 
รวม 6,388  24,693  55  186  6,333  24,507 
            
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 75  93  -  -  75  93 
คา้งช าระ            
 1 เดือน -  23  -  -  -  23 
 2 - 3 เดือน -  23  -  1  -  22 
 4 - 6 เดือน -  26  -  5  -  21 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -  -  - 
รวม 75  165  -  6  75  159 
            
รวมมูลค่ำลูกหนี้สินเช่ือ 

 เพ่ือผู้บริโภคภำยใต้กำร 
 จัดกำรสินเช่ือร่วมทำง 
 กำรเงิน - สุทธิ 6,463  24,858  55  192  6,408  24,666 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

9.3     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งได้รับในอนาคตภายใตส้ัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่าตาม
สัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

เงินลงทุนขั้นต ่าตาม
สัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 16,973  15,030  89,785  73,820 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 1,173  1,030  44,373  36,854 
 18,146  16,060  134,158  110,674 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,086)  -  (23,484)  - 
หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคาร

พาณิชยภ์ายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน (9,672)  (9,672)  (85,981)  (85,981) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
   เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 6,388  6,388  24,693  24,693 
        
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย        
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 335  283  906  609 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี -  -  431  356 
 335  283  1,337  965 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (52)  -  (372)  - 
หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้ารจดัการ

สินเช่ือร่วมทางการเงิน (208)   (208)  (800)  (800) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
 เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 75  75  165  165 
        
รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ
ที่ต้องจ่ำย 6,463  6,463  24,858  24,858 
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9.4     สัญญาสินเช่ือเพื่อผู ้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษัทย่อยมีระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
โดยประมาณ 2 - 4 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู้ 

 
9.5     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ

ร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 4,397 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 
38,214 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยของบริษทัได้โอนสิทธิเรียกร้องในยอดลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน (หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จ านวน 95 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย และ 356 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
ตามล าดบั เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

9.6  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมทางการเงินหมุนเวียนจ านวน 100,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมเพ่ิมเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือไม่หมุนเวียนทั้งหมด 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วม
ทางการเงินดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร ยานพาหนะ แผง
พลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามีระยะเวลา 72 เดือนนบัจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่าย
ตกลงเพ่ือต่ออายสุัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าว
ค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใช้
จ านวน 137,235 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย 

 
 ตั้ งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ได้ระงับการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่  PT Group Lease Finance Indonesia 
(“GLFI”) เป็นการชั่วคราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบต่อลูกหน้ีสินเช่ือ
รายเดิม ซ่ึงสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบังคับใช้ และจะกลับมาเร่ิมด าเนินงานตามปกติได้เม่ือการ
ด าเนินการทางกฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง นอกจากน้ี สินเช่ือร่วมทางการเงินดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายโดย 
JTrust Group ตามความในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
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10 ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

10.1 บริษทัได้ให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ และบริษทัย่อยดงักล่าวได้ให้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษทัอื่นในประเทศไซปรัสและ
ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 

 
ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้การช าระคืนส าหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ี
ถึงก าหนดช าระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยยงั
ไม่ไดรั้บการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  

 
จากผลของการผิดนดัช าระหน้ีของเงินกู้ยืมและเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงท าให้บริษทัไม่สามารถไดรั้บช าระเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 ผูบ้ริหารเช่ือว่าการตั้งส ารองเผ่ือขาดทุนส าหรับเงินให้กู้ยืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เต็มจ านวนนั้นเหมาะสมตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

  

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 
กลุ่มบริษัทในประเทศ  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี)     (พัน) 
 

 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท 
ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  278,706  9,243  299,926 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,088,736  36,106  1,171,628 
อื่น ๆ 5.0 1,313  39,586  1,166  37,837 
รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,662  1,407,028  46,515  1,509,391 
ดอกเบ้ียคา้งรับ    43,585    50,461 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้

ค้ำงรับ    1,450,613    1,559,852 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ    (1,409,558)    (1,517,729) 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี    (41,055)    (42,123) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำง

รับที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี    -    
 

- 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัให้
ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 
16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงั
ทรัพย์สินของบริษทั  และท าบัญชีไม่ถูกต้อง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศหลายแห่ง  เพื่อให้ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้ง
รับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ใน
กระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีเร่ืองอื่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

10.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นแก่ผูกู้ ้
กลุ่มสิงคโปร์ ไซปรัสและอื่น ๆ แสดงไดด้งัน้ี 

  

  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 

  (พันบาท) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท  545,071  586,571 
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือ 

 ภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 
  

(545,071) 
 

(586,571) 
หัก  ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนด 
             ช าระในหน่ึงปี 

  
- 

 
- 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจภำยใต้ข้อพิพำทส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี  -  - 
     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  905,542  973,281 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุกิจ 
            และดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
(864,487) 

 
(931,158) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ี 
ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 

  
(41,055) 

 
(42,123) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับส่วนท่ี 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี 

  
-  - 
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10.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่น 
จ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ    ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 และดอกเบ้ียคา้งรับ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  และดอกเบ้ียคา้งรับ  - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
อำยุหนี ้ (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  42,123  -  -  -  42,123 
คา้งช าระ            
 1 - 6 เดือน -  -  -  -  -  - 
 7 - 12 เดือน 41,055  1,472,210  -  (1,472,210)  41,055  - 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,409,558  45,519  (1,409,558)  (45,519)  -  - 
รวมลูกหนี ้ 1,450,613  1,559,852  (1,409,558)  (1,517,729)  41,055  42,123 

 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั อนัประกอบดว้ย 
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุ้นในบริษทัอื่นในต่างประเทศ  
 

11 สินทรัพย์รอกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยย์ึดคืน 80,192  75,664  29,799  15,905 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ        
          สินทรัพยร์อการขาย (20,637)  (14,380)  (13,598)  (7,238) 
สินทรัพย์รอกำรขำย - สุทธิ 59,555  61,284  16,201  8,667 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
        งบกำรเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ  

ประเทศท่ี
ด าเนิน
ธุรกิจ 

สัดส่วน                   
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนที่ช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วิธีส่วนไดเ้สียสุทธิ 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
    (ร้อยละ)    (พันบาท) 
บริษัทร่วม                           
Commercial 

Credit and 
Finance PLC  

ธุรกิจสินเช่ือ
รายยอ่ย 
สินเช่ือ และ
ธุรกิจเช่าซ้ือ 

    ศรีลงักา 29.99  29.99  318,074 
พนัรูปี
ศรีลงักา 

 318,074 
พนัรูปี
ศรีลงักา 

 2,492,602  2,492,602  2,348,844  
 
2,558,988  (582,085)  (582,085)  1,766,759  1,976,903 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 16.04 ลา้นบาท และ 16.61 ลา้นบาท ตามล าดบั
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

การทดสอบการด้อยค่า 
 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักา (“CSE”) อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาทางการเงินภายนอกอื่นไดใ้ห้ขอ้สรุปว่า CSE เป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องต ่า และไม่ถือเป็นตลาดท่ีซ้ือขายคล่อง 
ราคาตลาดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ายติุธรรมของ CCF  
 
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนของเงินลงทุนใน CCF เป็นจ านวน 582 ลา้นบาท เน่ืองมาจากในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมอันเป็นปัจจยัท่ีอยู่เหนือการควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศศรีลงักาซ่ึงพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ตามวิธีส่วนได้เสียหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุน มีมูลค่าเท่ากับ 1,974 ล้านบาท           
กลุ่มบริษทัได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CCF โดยใช้รายงานการประเมินมูลค่าเงินลงทุนของ Gajma & Co ส านักงานท่ี
ปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักาลงวนัท่ี 22 มกราคม 2563 มูลค่าท่ีคาดว่าจะรับตามวิธีมูลค่าจากการใชมี้มูลค่าเท่ากบั  
1,767 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินที่ใชใ้นการ
ด าเนินงานของ CCF ต่อสกุลเงินท่ีใชใ้นการเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจึงรับรู้การลดลงของมูลค่าดงักล่าวในผลจาก
การแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 
ที่มีนัยส ำคัญ อัตรำที่ใช้ ควำมอ่อนไหวท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อมูล 

ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น  ร้อยละ 14.04 หากใชต้น้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 13.04 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
จะเพ่ิมขึ้น 231 ลา้นบาท และหากใชต้น้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 
15.04 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะลดลง 185 ลา้นบาท 

อตัราการเติบโต ณ ส้ินปี  ร้อยละ 4.50 หากใชอ้ตัราการเติบโต ณ ส้ินปีเท่ากบัร้อยละ 3.50 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะ
ลดลง 67 ลา้นบาท และหากใชอ้ตัราการเติบโต ณ ส้ินปีเท่ากบั ร้อยละ 5.50    
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะเพ่ิมขึ้น 83 ลา้นบาท 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

สรุปข้อมูลทางการเงิน 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า
ยติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบั
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 

 
   Commercial Credit and 

Finance PLC 
     2562  2561 
     (ล้านบาท) 
  
รายได ้     1,872  2,233 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     212  370 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     3  (7) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)     215  363 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั     64  109 
การตดัก าไรระหว่างกนัที่ยงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream     -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     64  109 
        
สินทรัพยร์วม     15,335  15,913 
หน้ีสินรวม     (12,878)  (13,448) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)     2,457  2,465 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั     737  739 
การตดัรายการ     (55)  (55) 
รับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     523  523 
ค่าความนิยม     1,322  1,322 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ     30  30 
ผลต่างจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ     (208)  - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน     (582)  (582) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     1,767  1,977 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

13     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                        
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

 
100.00  100.00  565,000 

พนับาท 
 565,000 

พนับาท 
 629,696  629,696  -  -  629,696  629,696  -  - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  100.00  100.00  214,448  214,448  5,387,211  5,387,211  (2,426,818)  (2,426,818)  2,960,393  2,960,393  -  - 
         พนัเหรียญ  พนัเหรียญ                 
      สิงคโปร์  สิงคโปร์                 
GL Leasing (Lao) Company Limited 

 
0.12  0.12  41,840,720 

พนักีบลาว 
 41,840,720 

พนักีบลาว 
 213  213  -  -  213  213 

 
-  - 

รวม          6,017,120  6,017,120  (2,426,818)  (2,426,818)  3,590,302  3,590,302  -  - 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)   (พันบาท) 
ถือหุ้นโดยบริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd.                       
GL Finance Plc.  100.00  100.00  10,300 

พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

 10,300 
พนัเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

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

GL Leasing (Lao) Company Limited   99.88  99.88  41,840,720 
พนักีบลาว 

 41,840,720 
พนักีบลาว 

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

PT Group Lease Finance Indonesia  65.00  65.00  100,000,000
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

 100,000,000
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

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

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.  100.00  100.00  18,849,080 
พนัจตัพม่า 

 18,849,080 
พนัจตัพม่า 

 717,922  717,922  -  -  717,922  717,922  -  - 

GL-AMMK Co., Ltd.    57.00  57.00  4,080,000 
พนัจตัพม่า 

 4,080,000 
พนัจตัพม่า 

 59,350  59,350  -  -  59,350  59,350  9,816  - 

ถือหุ้นโดยบริษัท ธนบรรณ จ ากัด                         
บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั  100.00  100.00  4,000 

พนับาท 
 4,000 

พนับาท 
 4,000  4,000  -  -  4,000  4,000  -  - 

รวม          1,489,070  1,489,070  -  -  1,489,070  1,489,070  9,816  - 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

14 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหว่างกนั 

 31 ธันวำคม 2562 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวียน 200,062  133,289   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 35,022  3,550   
หน้ีสินหมุนเวียน (79,194)  (9,722)   
สินทรัพย์สุทธิ 155,890  127,117   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 70,926  54,671   
บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั          - 
ตดัรายการระหว่างกนั          - 
รวม     125,597 

      
รายได ้ 61,259  95,552   
ก าไร (ขาดทุน) (17,374)  34,297   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (17,374)  34,297   
      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,475)  14,748   
บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั         - 
ตดัรายการระหว่างกนั         - 
รวม     11,273 
      
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (13,826)  (35,254)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน               (241)  (1,447)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม : 8.2 ลา้นบาท) 

 
- 

  
(19,123) 

  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (14,067)  (55,824)   
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 31 ธันวำคม 2561 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวียน 176,649  119,247   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 84,717  3,570   
หน้ีสินหมุนเวียน (84,291)  (9,077)   
สินทรัพย์สุทธิ 177,075  113,740   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 75,138  48,908   
บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหว่างกนั     - 
รวม     124,046 

      
รายได ้ 100,178  91,425   
ก าไร (ขาดทุน) (32,797)  33,258   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (32,797)  33,258   
      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (6,599)  14,301   
บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหว่างกนั     - 
รวม     7,702 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,630  16,651   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,724)  (3,146)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 906  13,505   

  

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

15  เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด       
เงินให้กูย้ืมแปลงสภาพ 4  192,718  192,718 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   63,776  63,776 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  414,502  414,502 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - PT Bank JTrust Indonesia Tbk.   (135,487)  - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอื่น   342,791  478,278 
รวม   535,509  670,996 

 
เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 97 ของหุ้นทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็น
โจทกฟ้์องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
 
หุ้นของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ไดก้ลบัมาซ้ือขายอีกคร้ังในวนัท่ี 8 มกราคม 2563 ใน Indonesian Stock Exchange กลุ่มบริษทั
ไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ตามมูลค่าตลาดในวนัเดียวกนั ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่า
กว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 135 ลา้นบาท 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

16 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
1 มกราคม 2561 35,983  45,553  38,884  50,859  116,200  44,007  300  331,786 
ซ้ือเพ่ิม -  -  950  3,968  8,529  16,679  -  30,126 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (392)  (4,837)  (4,954)  -  (10,183) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (185)  (172)  (2,452)  (483)  -  (3,292) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 35,983  45,553  39,649  54,263  117,440  55,249  300  348,437 
ซ้ือเพ่ิม -  -  705  780  3,793  1,883  -  7,161 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (26)  (3,570)  (3,029)  (336)  -  (6,961) 
โอนเขา้ (ออก) -  -  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (1,535)  (707)  (4,938)  (1,583)  -  (8,763) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  45,553  38,793  50,766  113,266  55,213  300  339,874 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 

 (พันบาท) 
                
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2561 -  41,187  17,497  33,640  69,948  33,994  -  196,266 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  4,615  7,765  20,996  5,801  -  39,531 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (352)  (1,644)  (3,307)  -  (5,303) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (69)  (57)  (501)  (310)  -  (937) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  41,541  22,043  40,996  88,799  36,178  -  229,557 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -  354  4,342  6,254  14,813  6,336  -  32,099 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย         -  -  (17)  (3,234)  (3,005)  (312)  -  (6,568) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน         -  -  (850)  (533)  (4,195)  (980)  -  (6,558) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  41,895  25,518  43,483  96,412  41,222  -  248,530 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 35,983  4,012  17,606  13,267  28,641  19,071  300  118,880 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  3,658  13,275  7,283  16,854  13,991  300  91,344 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน                
1 มกราคม 2561 35,983  45,553  16,871  25,314  50,911  26,567  300  201,498 
ซ้ือเพ่ิม -  -  933  1,346  1,505  56  -  3,840 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (10)  -  (1,020)  -  (1,030) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 35,983  45,553  17,804  26,650  52,416  25,602  300  204,308 
ซ้ือเพ่ิม -  -  695  177  255  -  -  1,127 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (918)  (2,856)  -  -  (3,774) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  45,553  18,499  25,909  49,815  25,602  300  201,661 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2561 -  41,187  9,502  19,803  38,631  20,888  -  130,011 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  1,597  2,336  7,551  2,625  -  14,463 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (4)  -  (1,011)  -  (1,015) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  41,541  11,099  22,135  46,182  22,502  -  143,459 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  1,454  1,749  4,100  1,694  -  9,351 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (915)  (2,856)  -  -  (3,771) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  41,895  12,553  22,969  47,426  24,196  -  149,039 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 35,983  4,012  6,705  4,515  6,234  3,100  300  60,849 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  3,658  5,946  2,940  2,389  1,406  300  52,622 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 158.66 ลา้นบาท และ 105.52 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั: 106.16 ลา้นบาท และ 92.49 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 19,961  56,368  40  64,555  140,924 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  -  1,950  20  23,326  25,296 
ตดัจ าหน่าย -  (429)  -  (8,688)  (9,117) 
โอนเขา้ (ออก) -  75,760  -  (75,760)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (141)  (201)  -  (56)  (398) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 19,820  133,448  60  3,377  156,705 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  -  177  -  8,797  8,974 
โอนเขา้ (ออก) -  12,160  -  (12,160)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,402)  (3,116)  -  (14)  (4,532) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,418  142,669  60  -  161,147 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
การตัดจ าหน่าย 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 15,526  9,369  28  -  24,923 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,289  11,824  15  -  15,128 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  (43)  -  -  (43) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (96)  (17)  -  -  (113) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 18,719  21,133  43  -  39,895 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,075  18,233  11  -  19,318 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,376)  (681)  -  -  (2,057) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,418  38,684  54  -  57,156 
          
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,101  112,316  16  3,377  116,810 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  103,985  6  -  103,991 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 คอมพิวเตอร์  ซอฟตแ์วร์   
 ซอฟตแ์วร์  ระหว่างพฒันา  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 22,870  56,796  79,666 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  660  19,188  19,848 
ตดัจ าหน่าย -  (7,769)  (7,769) 
โอนเขา้ (ออก) 65,443  (65,443)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 88,973  2,772  91,745 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  177  623  800 
โอนเขา้ (ออก) 3,395  (3,395)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 92,545  -  92,545 
      
การตัดจ าหน่าย      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 5,183   -  5,183 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 7,531  -  7,531 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 12,714  -  12,714 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 11,966  -  11,966 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 24,680  -  24,680 
      
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 76,259  2,772  79,031 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 67,865  -  67,865 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

18 ค่ำควำมนิยม 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทั 
(แผนกท่ีมีการด าเนินงาน) ดงัต่อไปน้ี  

 
  งบกำรเงินรวม 

  2562  2561 
  (พันบาท) 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  71,872  71,872 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั GL Finance Plc.  42,318  45,540 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.  203,678  219,360 
รวม  317,868  336,772 
 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซื้อของบริษัท ธนบรรณ จ ากัดและบริษัท GL Finance Plc. 
 
ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2562 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของ ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือของ 
บริษทัธนบรรณ จ ากดัและบริษทั GL Finance Plc. ซ่ึงค านวณจากมูลค่ายุติธรรม โดยวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยด์้วยวิธีสัมพทัธ์ 
(relative valuation approach) โดยการค านวณใชอ้ตัราส่วนราคาต่อก าไรและอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีของบริษทัเปรียบเทียบ
ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการประเมินหามูลค่ายุติธรรมของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัไดร้วบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบจากสินทรัพยใ์นตลาด ท่ีมีลกัษณะความคลา้ยคลึงกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดในดา้น
ต่างๆมากท่ีสุด และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว  
 
บริษทัใชว้ิธีการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีสัมพทัธ์ส าหรับการประเมินมูลค่าของบริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากวิธีมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ใชใ้นปีก่อนหนา้ เน่ืองจากวิธีการท่ีอิงกบัตลาดสะทอ้นถึงมูลค่าทางธุรกิจท่ีแทจ้ริงและอาศยัสมมติฐานที่นอ้ยกว่า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยด์ว้ยวิธีสัมพทัธ์ สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ  
บริษัท ธนบรรณ จ ำกัด 

 ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือบริษัท GL 
Finance Plc. 

  2562  2561  2562  2561 
  )เท่า(  

อตัราส่วนราคาต่อก าไร  17.42x  13.89x  11.44x  8.13x 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย บริษัท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
โดยวิธีก าไรคงเหลือในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณ
การกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลมุระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ส าหรับส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  บริษทั BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd สรุปไดด้งัน้ี 
 

    ธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย บริษัท  
BG Microfinance Myanmar  

Co., Ltd. 
      2562  2561 
      (ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโต      4.5  4.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษี      15.0  16.0 

 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การ
เติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้นๆ 

 

19 เงินรับฝำกจำกลูกค้ำ 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 4/2559 ลงวนัที่ 29 สิงหาคม 2559 
โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกับการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อย โดยประกาศน้ีได้ใช้กบั BGMM ในฐานะสถาบัน
การเงินระดบัฐานราก (microfinance institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   
 

จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมีการจ่ายเงินค่างวด โดยจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพ่ิมเติมดว้ยความสมคัร
ใจ ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้สินเช่ือรายย่อยใน
อตัราร้อยละ  15 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากภาคบังคับและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากจากการออมโดยสมัครใจโดยอัตรา
ดงักล่าวถูกก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM มีจ านวน 2,826 ลา้นจ๊าดพม่า 
(หรือเท่ากบัประมาณ 57.4 ลา้นบาท) (2561: 1,944 ล้านจ๊าดพม่า (หรือเท่ากับประมาณ 40.6 ล้านบาท)) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่น
ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี  
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

20 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

  ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

 ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

 ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูย้ืมระยะสั้น  -  18,216  18,216  -  19,603  19,603 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 
-  -  - 

 
22,387         -  22,387 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  -  18,216  18,216  22,387  19,603  41,990 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
   2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินฝากประจ า   -  5,510 
รวม   -  5,510 

  
 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม 
 เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 41,990 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (23,929) 
รายการที่มิใช่เงินสด  
       เพ่ิมขึ้น 1,764 
       ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,609) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,216 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

21 เจ้ำหนีห้นีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2019  2018  2019  2018 
 (พันบาท) 
        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุ 4 และ 28) 

 
645,675 

  
402,786 

  
645,675 

  
402,786 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7,539  19,260  7,539  19,260 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 16,947  12,559  5,694  3,634 
โบนสัคา้งจ่าย 37,249  12,262  30,644   - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (หมายเหตุ 4 และ 28) 

 
461 

  
461 

  
862 

  
1,022 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 126,987  92,072  20,230  13,635 
รวม 834,858  539,400  710,644  440,337 

 
22 หุ้นกู้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 -  1,500,000 
หัก  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย -  (13,189) 
หุ้นกู้ - สุทธิ -  1,486,811 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

รายละเอียดของหุ้นกูข้องบริษทัมีดงัน้ี 
 

 1/2559 
จ านวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
วนัที่ออกหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2559 
วนัที่ครบก าหนด 29 กนัยายน 2562 
อายหุุ้นกู ้ 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย วนัที่ 29 มีนาคม และวนัที่ 29 กนัยายน 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูค้ือวนัที่ 29 กนัยายน 2562 
การค ้าประกนั เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 
บริษทัไดมี้การช าระเงินตน้เตม็จ านวนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัที่ 12 กนัยายน 2562 

 
23  หุ้นกู้แปลงสภำพ 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 3,921,510  4,219,312 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,512,291  1,624,739 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 604,916  649,896 
รวม 6,038,717  6,493,947 
หัก   ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (2,228)  (4,548) 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - สุทธิ 6,036,489  6,489,399 
หัก  มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (59,458)  (59,458) 
มูลค่ำท่ีจัดประเภทเป็นส่วนของหนี้สิน 5,977,031  6,429,941 
    
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี ้    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    

 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,476,772  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,909,559  5,794,581 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอื่น    
 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 590,700  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  635,360 

 5,977,031  6,429,941 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

179
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

หู้นกูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 1/2559 1/2560 2/2560 
ประเภท 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

จ านวนหน่วย 1,300 หน่วย 500 หน่วย 200 หน่วย 
ราคาหนา้ตัว๋/หน่วย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
วนัที่ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 20 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 
วนัที่ครบก าหนด 1 สิงหาคม 2564 20 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 
อายหุุ้นกูแ้ปลงสภาพ 5 ปี 3 ปี 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย 1 สิงหาคม และ  

1 กุมภาพนัธ์ 
20 มีนาคม และ  
20 กนัยายน 

30 มีนาคม และ  
30 กนัยายน 

การไถ่ถอน ณ วนัที่ครบก าหนด
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
88,550  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
49,507  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
49,507  หุ้น 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 70 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั 
วนัแปลงสภาพ  วนัท าการสุดทา้ย 

ของแต่ละไตรมาส 
วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

 

บริษัท กรุ๊ปลีส จำ�กัด (มห�ชน)

180
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

24 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  
 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผกูพันตามโครงการผลประโยชน์   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561 
   )พันบาท(  

ณ วนัที่ 1 มกราคม   18,394  11,768 
      
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   5,937  3,748 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์   1,803  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   488  244 
   8,228  3,992 
      
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   -  4,790 
      
อ่ืน ๆ      
ผลประโยชน์จ่าย   (5,409)  (2,156) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   21,213  18,394 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 
     )พันบาท(  

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์     -  1,468 
ขอ้สมมติทางการเงิน     -  354 
การปรับปรุงจากประสบการณ ์     -  2,968 
รวม     -  4,790 
 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 
     (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     8,228  3,992 
 
บริษัท คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 2.0 ล้านบาท (2561:  
4.7 ล้านบาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ข
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการ
แกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และตน้ทุน
บริการในอดีตเพ่ิมขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 1.8 ลา้นบาท   
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2562 และ 2561 
     (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด     2.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน     4.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     8.0 - 18.0 

 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12 ปี 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 )พันบาท(  

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (1,828)    2,107    (1,244)      1,424  
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)    2,369    (2,081)  1,471     (1,311) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (1,832)     2,113    (1,232)   1,409 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

25    ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) 
อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

26    ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน ขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของ
กลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช้ือเช่ำซ้ือ 

และสินเช่ือ  
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจัดกำรเงินลงทุนอ่ืน  

ส่วนงำนให้บริกำรท่ีปรึกษำและ
จัดกำรด้ำนธุรกิจ  

 
ส่วนงำนให้บริกำร 
สินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียังไม่ถกูจัดสรร  

 
รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
 31 ธันวาคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,123,455  2,454,275  1,965  1,870  91,534  86,092  190,925  169,964  5,700  46,890  -  -  2,413,579  2,759,091 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 467,323  461,146  111,023  161,137  23,735  25,424  -  -  -  -  -  -  602,081  647,707 
รายไดอ้ื่น 19,823  30,444  59,398  45,200  6,908  11,221  8,923  5,474  4,189  1,286  -  -  99,241  93,625 
รวมรำยได้ 2,610,601  2,945,865  172,386  208,207  122,177  122,737  199,848  175,438  9,889  48,176  -  -  3,114,901  3,500,423 
รายการปรบัปรุงและตดั 
รายการระหวา่งกนั 

 
(467,323) 

  
(461,146) 

  
(111,023) 

  
(161,137) 

  
(23,735) 

  
(25,424) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(602,081) 

  
(647,707) 

รวมรำยได้สุทธ ิ 2,143,278  2,484,719  61,363  47,070  98,442  97,313  199,848  175,438  9,889  48,176  -  -  2,512,820  2,852,716 
ก าไร (ขาดทุน) ของ                            
ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี       494,224  819,336  (199,660)  (156,478)  47,464       50,245  124,900  117,226   (65,461)  (93,579)  (298,079)  (285,541)  103,388  451,209 
                            
สินทรัพยร์วมของส่วน
งาน ณ 31 ธนัวาคม 

 
6,067,000 

 
7,160,199 

  
325,583 

 
101,668 

  
83,852 

 
13,917 

  
702,753 

 
797,349 

  
121,499 

 
105,809 

  
5,423,805 

 
6,435,190 

  
12,724,492 

 
14,614,132 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  
 ณ 31 ธนัวาคม 

 
6,911,777 

 
8,661,850 

  
80,711 

 
75,689 

  
9,953 

 
7,471 

  
72,082 

 
76,708 

  
43,127 

 
14,265 

  
- 

  
- 

  
7,117,650 

 
8,835,983 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศำสตร์  
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562  2561 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  1,655,574  1,801,908 
ประเทศกมัพูชา  387,242  539,654 
ประเทศสิงคโปร์  47,892  33,225 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  89,989  128,277 
ประเทศอินโดนีเซีย  61,268  102,023 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  270,855  247,629 
รวม  2,512,820  2,852,716 

 
27   ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ

พนกังาน  
 

659,021 
  

722,387 
  

380,714 
  

385,560 
ค่าบริการท าสัญญา  2,253  2,454  1,225  1,398 
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี  24,623  22,497  20,513  18,416 
ค่าเส่ือมราคา  32,099  39,531  9,351  14,463 
ค่าตดัจ าหน่าย  19,318  15,128  11,966  7,531 
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน  8,037  9,824  1,248  1,400 
ค่าเช่า  44,386  47,667  3,203  4,935 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  232,177  104,385  180,908  68,480 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

28    ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย          
หุ้นกู้แปลงสภาพ         

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 280,210  292,428  280,210  292,428 
    อื่นๆ  31,135  32,492  31,135  32,492 
หุ้นกู้         
อื่นๆ  27,484  42,718  27,484  42,718 

เงินกู้ยืม         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4         -          -          -  1,273 

    อื่นๆ  7,404  9,279          -          - 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  346,233  376,917  338,829  368,911 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการ  15,510  19,560  15,510  19,529 
สุทธิ  361,743  396,477  354,339  388,440 

 
29 กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีเงินให้กูย้ืมแก่ GLH จ านวน 154.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว (equity loans) 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศจ านวนทั้งหมด 273.3 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัน ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือ
ปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงเป็น
หน่วยงานในต่างประเทศโดยใชหุ้้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั หลกัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเงิน
ลงทุนสุทธิท่ีน ามาปฎิบติันั้น บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัความเส่ียง ส่วนที่มีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี dollar-offset method เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะ
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบก าไรขาดทุนจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 200.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 5,979 ลา้นบาทซ่ึงใช้
อัตราปิด ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562  มีการบัน ทึกก าไรท่ีย ังไม่ เกิดขึ้ นจริงจากอัตราแลกเป ล่ียนจ านวน  455.2 ล้านบาท  
(2561 : ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 45.8 ล้านบาท) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่
มีประสิทธิผลส าหรับการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศดงักล่าว โดยค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้
แปลงสภาพจ านวน 311.3 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใตบ้ญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงินรวม 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

30     ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  132,447  191,085  78,593  99,845 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (7,452)  (29,412)  (13,384)  (11,301) 
รวมภำษีเงินได้  124,995  161,673  65,209  88,544 

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2562  2561 

 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้

 รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจากภาษี

เงินได ้

  
ก่อน 

ภาษีเงินได ้

 รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (4,790)  958  (3,832) 

รวม -  -  -  (4,790)  958  (3,832) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   103,388    451,209 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  20,678  20  90,242 
การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (2,135)    (2,132) 
การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (7,452)    (29,412) 
ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับกิจการ
ในต่างประเทศ 

   
(13,480) 

    
(13,866) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (1,170)    (857) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   12,701    61,989 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชี 

 
 

  
70,480 

    
8,908 

อื่นๆ   45,373    46,801 
รวม 120.90  124,995  35.83  161,673 
 
การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   327,324    326,951 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  65,465  20  65,390 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   (2,086)    (2,132) 
การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (13,384)    (11,302) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   15,214    36,588 
รวม 19.92  65,209  27.08  88,544 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที ่
1 มกรำคม 

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 
ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  83,596  4,375  (8)  87,963 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย  2,376  1,351  (47)  3,680 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,679  564  -  4,243 
ขาดทุนสะสมยกมา  19,233  -  (428)  18,805 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอื่น  48,937  108  (3,350)  45,695 
อื่น ๆ  960  5,456  (67)  6,349 
รวม  158,781  11,854  (3,900)  166,735 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี  11,733  1,312  -  13,045 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย  896  (518)  (34)  344 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 
 

894  (464)  (1)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 
 

17  -  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้  2,638  (2,638)  -  - 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs  4,506  (2,245)  (314)  1,947 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย  8,673  (6,267)  6,124  8,530 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  6,960  6,960  (6,120)  7,800 
รายไดจ้ากต่างประเทศคา้งรับ  43,215  7,782  (3,074)  47,923 
รวม  79,532  3,922  (3,419)  80,035 
         
สุทธิ  79,249  7,932  (481)  86,700 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 
  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที ่
1 มกรำคม 

2561  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 
ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2561 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  57,897  25,686  13  83,596 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย  3,279  (909)  6  2,376 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,357  1,322  -  3,679 
ขาดทุนสะสมยกมา  11,208  8,096  (71)  19,233 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอื่น  -  49,325  (388)  48,937 
อื่น ๆ  640  320  -  960 
รวม  75,381  83,840  (440)  158,781 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี  11,676  57  -  11,733 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย  2,191  (1,306)  11  896 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

-องคป์ระกอบของหน้ีสิน 
  

1,355 
 

 
(462) 

 
 

1 
 

 
894 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

  
17 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้  6,015  (3,377)  -  2,638 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs  4,219  289  (2)  4,506 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย  -  8,674  (1)  8,673 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  -  6,960  -  6,960 
รายไดจ้ากต่างประเทศคา้งรับ  -  43,556  (341)  43,215 
อื่น ๆ  71  (71)  -  - 
รวม  25,544  54,320  (332)  79,532 
         
สุทธิ  49,837  29,520  (108)  79,249 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    69,983  4,324  74,307 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย    1,448  1,272  2,720 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน    3,679  564  4,243 
อื่น ๆ    -  6,129  6,129 
รวม    75,110  12,289  87,399 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    11,733  1,312  13,045 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 
 

  894  (465)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 
 

  17  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้    2,638  (2,638)  - 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย    8,673  (143)  8,530 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ    6,961  839  7,800 
รวม    30,916  (1,095)  29,821 
         
สุทธิ    44,194  13,384  57,578 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2561  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2561 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    47,993  21,990  69,983 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย    1,677  (229)  1,448 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน    2,357  1,322  3,679 
รวม    52,027  23,083  75,110 
         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    11,676  57  11,733 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 - องคป์ระกอบของหน้ีสิน 
 

  1,355  (461)  894 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  

- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 
 

  17  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้    6,015  (3,377)  2,638 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย    -  8,673  8,673 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ    -  6,961  6,961 
อื่น ๆ    71  (71)  - 
รวม    19,134  11,782  30,916 
         
สุทธิ    32,893  11,301  44,194 

 
 งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 166,735  158,781  (80,035)  (79,532) 
การหกักลบรายการของภาษ ี (32,112)  (36,317)  32,112  36,317 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  134,623  122,464  (47,923)  (43,215) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 87,399  75,110  (29,821)  (30,916) 
การหกักลบรายการของภาษ ี (29,821)  (30,916)  29,821  30,916 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  57,578  44,194  -  - 

 
31 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
 

แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (32,880)  281,794  262,115  238,407 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้   1,525,538  1,525,538  1,525,538  1,525,538 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บาท) (0.022)  0.185  0.172  0.156 

 
32   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อย
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินมดั
จ า เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงินรับฝาก เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกู้
แปลงสภาพ หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
1.27:1  (2561: 1.53:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.16:1  (2561: 1.52:1) 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ี
สินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ เงิน
ฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินมดัจ า เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงินรับฝากจากลูกคา้ เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัย่อยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้
แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,121,034  -  336,340  634,141  3,091,515 
เงินลงทุนชัว่คราว 105,646  -  -  -  105,646 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,942,550  2,162,135  -  -  5,104,685 
ลูกหน้ีสินเช่ือ 232,754  64,200  -  -  296,954 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 626,833  21,707  -  -  648,540 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย 
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือทางการเงิน 

 
6,086 

  
322 

  
- 

 
 

- 
  

6,408 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 41,055  -  -  -  41,055 
ลูกหน้ีอื่น -  -  -  120,361  120,361 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น -  192,718  -  342,791  535,509 
เงินมดัจ า -  -  -  51,783  51,783 

 6,075,958  2,441,425  336,340  1,149,076  10,002,799 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  852,458  852,458 
เงินรับฝาก 57,362  -  -  -  57,362 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 18,216  -  -  -  18,216 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
 2,143,050  3,909,559  -  852,458  6,905,067 
          
2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,136,673  -  526,174  1,082,156  3,745,003 
เงินลงทุนชัว่คราว 18,049  -  -  -  18,049 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,535,365  2,676,394  -  -  6,211,759 
ลูกหน้ีสินเช่ือ 282,243  13,044  -  -  295,287 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 554,319  6,718  -  -  561,037 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย 
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือทางการเงิน 

 
5,355 

 
 

19,311 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
24,666 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 42,123  -  -  -  42,123 
ลูกหน้ีอื่น -  -  -  89,327  89,327 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  5,850  -  -  5,850 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น -  192,718  -  478,278  670,996 
เงินมดัจ า -  -  -  41,215  41,215 
 6,574,127  2,914,035  526,174  1,690,976  11,705,312 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  559,056  559,056 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 19,603  -  -  -  19,603 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 22,386  -  -  -  22,386 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,486,811  -  -  -  1,486,811 
หุ้นกู ้ -  6,429,941  -  -  6,429,941 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  40,624  -  -  40,624 
 1,528,800  6,470,565  -  559,056  8,558,421 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  251,736  114,244  365,980 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,979,097  1,544,400  -  -  3,523,497 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 144,127 

 
- 

 
- 

 
- 

 
144,127 

ลูกหน้ีอื่น -  -  -  71,707  71,707 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้ง 
   รับจากบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
4,646,075 

  
- 

  
- 

  
4,646,075 

เงินมดัจ า -  -  -  8,145  8,145 
 2,123,224  6,190,818  251,736  194,096  8,759,874 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  717,009  717,009 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
 2,067,472  3,909,559  -  717,009  6,694,040 
          
2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  373,375  36,518  409,893 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,206,919  2,013,078  -  -  4,219,997 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 
209,983 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
209,983 

ลูกหน้ีอื่น -  -  -  42,181  42,181 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  340  -  -  340 
เงินให้กูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
 

5,307,792 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
5,307,792 

เงินมดัจ า -  -  -  1,674  1,674 
 2,416,902  7,321,210  373,375  80,373  10,191,860 
          
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  450,109  450,109 
หุ้นกู ้ 1,486,811  -  -  -  1,486,811 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  6,429,941  -  -  6,429,941 
 1,486,811  6,429,941  -  450,109  8,366,861 
 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและการกูย้ืมหรือให้กูย้ืมเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 
   งบกำรเงินรวม 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
สกุลเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   384  2,372  219,951  210,951 
เหรียญสิงคโปร์   586  114  -  - 
รูปีศรีลงักา   107,468  111,403  -  - 
เรียลกมัพูชา   14  239  -  - 
บาทไทย   41,060  30,407  -  22,386 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
สกุลเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   158,840  168,477  219,964  210,961 
 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวน
มากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือและลูกหน้ี
สินเช่ือภาคธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 
การโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 
 
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีดงักล่าวผูบ้ริหารใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ข้อมูลท่ีมีนัยส าคญัทั้งหมดอยู่บน
พ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ทั้งน้ีไม่มีการโอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 ของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมในปี 2562 และไม่มีการ
โอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ในปี 2561 

 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562  
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ 
ถือจนครบก าหนด 

 
192,718  -  -  171,878  

 
171,878 

เงินลงทุนในบริษทัอื่น 342,791  -  93,234  279,015  372,249 
          
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645               -  4,213,645 
          
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ 
 ถือจนครบก าหนด 

 
192,718  -  -  

 
184,964  

 
184,964 

เงินลงทุนในบริษทัอืน่ 478,278  -  62,203  376,633  437,836 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429,941     -  7,081,453  -  7,081,453 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

  
มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645  -  4,213,645 
          
31 ธันวำคม 2561          
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429,941  -  7,081,453  -  7,081,453 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้ น ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ลูกหน้ีอื่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหกัดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดโ้ดยหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค) เงินลงทุนในตราสารท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ย
อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงั 

ง) หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับหุ้นกูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

33  ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้ส าหรับ        
สัญญาอนุญาตซอฟตแ์วร์ -  400  -  400 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า -  649  -  649 
Total -  1,049  -  1,049 
        
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 
       

ภายในหน่ึงปี 22,038  29,819  4,177  7,606 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 16,473  40,271  149  2,877 
Total 38,511  70,090  4,326  10,483 

 
การค ้าประกัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจ านวน 0.3 ล้านบาท  
เพ่ือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและการใช้บริการซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท  
(2561: 0.3 ล้านบาท)  
 
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีการค ้าประกนัหุ้นกูเ้พ่ือโอนสิทธิเเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หกั ดอกเบ้ียเช่า
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 975.0 ลา้นบาทกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 (2562: ไม่มี) 
 

34 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้น
กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท การ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้เรียกร้องให้บริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทัได้ด าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองต้นและการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลัพธ์ของคดีความ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภท
รายการใหม่ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงินเพ่ิมเติม   
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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34.1 คดีควำมในประเทศไทย 

1) คดีแพ่ง 

ก) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 83/2561 
 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”), 
กรรมการและอดีตกรรมการ
ของบริษทั 

 

- ละเมิด 
- บอกลา้งโมฆียกรรมของ
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
- เรียกค่าเสียหาย 

8,020,132,483.88 บาท - เม่ือวนัที่ 9 มกราคม 2561 JTA ไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2561 GL ยื่นค าให้การต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 GL ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้วินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้

ในปัญหาขอ้กฎหมาย 
- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ได้ยื่นค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวต่อศาลแพ่งให้ 

JTA หาเงินประกันมาให้เป็นจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 ศาลได้ยกค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราว ท่ีให้ JTA หา
เงินประกนัจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกนัค่าธรรมเนียมศาล และ
ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงค าร้องท่ีขอให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย
และประเด็นข้อพิพาทระหว่าง JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนัดพิจารณาคดี
ต่อเน่ืองโดยนัดสืบพยานโจทก์และจ าเลย ระหว่างวนัท่ี  20 สิงหาคม และ  
9 ตุลาคม 2562 

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัที่ 3 ธนัวาคม 2562 
- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันัดพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
นดัสืบพยานใหม่ระหว่างวนัที่ 7 พฤษภาคม และ 24 มิถุนายน 2563  และนดัฟัง
ค าพิพากษาวนัที่ 25 สิงหาคม 2563 

- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันัดพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั
นดัสืบพยานใหม่ระหว่างวนัที่ 7 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563   

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัที่ 25 สิงหาคม 2563 
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ข) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2313/2561  
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 
(“GL”) 

JTrust Asia Pte. Ltd  
(“JTA”) 

- ละเมิด 
- เรียกค่าเสียหาย 
ค่าสินไหมทดแทน
พระราชบญัญติัลม้ละลาย 
พ.ศ. 2483 

880,000,000 บาท - เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้อง JTA ต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องของ JTA ท่ีขอจ าหน่ายคดีชัว่คราว นอกจากน้ี

ศาลก าหนดประเด็นพิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละ
จ าเลย ระหว่างวนัที่ 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 5 มีนาคม 2563 
 

ค)  คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2399/2561 
 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 
(“JTrust”)  

2. JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

- ละเมิด 
- หม่ินประมาท 
- เรียกค่าเสียหาย 

20,271,232.88 บาท - เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยื่นฟ้อง GL ต่อศาลแพ่งในฐานความผิดหม่ิน
ประมาท 

- เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2561 GL ยื่นค าร้องขอให้ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราว เพ่ือรอศาลอาญามี
ค าพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีเลขท่ี อ.1346/2561 ต่อมาโจทกไ์ดย้ื่นค าคดัคา้นค าร้องขอ
จ าหน่ายคดีชัว่คราว 

- เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลก าหนดวนันดัช้ีสองสถาน และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินคดีในวนัที่ 26 ตุลาคม 2561  

- เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลก าหนดประเด็นในการพิจารณาและแจง้การนดัพิจารณา
คดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ระหว่างวนัที่ 16 และ 28 มกราคม 2563 

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 20 มีนาคม 2563 
- เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2563 JTrust และ JTA ขอถอนฟ้องคดีน้ี ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง

และให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

2) คดีฟ้ืนฟูกิจกำร 
คดีฟ้ืนฟูกิจกำร หมำยเลขด ำท่ี ฟ.1/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

ร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL ต่อศาล
ลม้ละลายกลาง 

- เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2561 GL ยื่นค าคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
ต่อศาล 

- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการท่ียื่นโดย JTA 

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
และศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  

- เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 GL ยื่นค าแก้อุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการ 

- ใน วัน ท่ี  26 กุ ม ภ าพั น ธ์  2562 ศ า ล อุ ท ธ รณ์ ค ดี ช า น าญ พิ เศ ษ มี 
ค าพิพากษายกค าสั่ งของศาลล้มละลายกลางท่ีงดไต่สวน และให้ศาล
ลม้ละลายกลางไต่สวนค าร้องขอของ JTA แลว้มีค าสั่งใหม่ตามรูปคดี 

- ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 ศาลไต่สวนพยานบางส่วนของ JTA และนดัไต่สวน
ต่อเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 

- ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการไต่สวนพยานของคู่ความทั้ งสองฝ่ายจน
เสร็จส้ิน 

- ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 JTA ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งศาลท่ีให้ยกค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการ 
- ขณะน้ี GL อยู่ในขั้นตอนการเตรียมค าแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงจะถึงก าหนดยื่นในวนัท่ี 

20 มีนาคม 2563 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

3) คดีอำญำ 

ก) คดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ. 6/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 
Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi Asano 
4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

ร่วมกนัยื่นค าร้องขอต่อ
ศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ
อนัเป็นเท็จ 

- - เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  
- เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ศาลได้มีค  าสั่งให้ก าหนดวนันัดถามคา้นพยานโจทก์

และไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัที่ 16 และ 17 มกราคม 2562 
- เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์
- เม่ือวนัที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 ศาลไต่สวนมูลฟ้อง 
- เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 GL ถอนฟ้องจ าเลยท่ี 4 
- เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ศาลจ าหน่ายคดีชั่วคราวเพ่ือรอฟังผลของคดีฟ้ืนฟู

กิจการ 
 

ข) คดีอำญำหมำยเลขที่ อ. 1346/2561 (ศำลอำญำยกฟ้อง) 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 
(“JTrust”)  

2. JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

หม่ินประมาท - - เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยื่นฟ้อง GL ต่อศาลอาญา 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ศาลอาญาด าเนินการไต่สวนมูลฟ้องของโจทกเ์สร็จส้ิน 
- เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้ยกฟ้องของ JTrust และ JTA 
- เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 JTrust และ JTA ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา  
- เม่ือวนัที่ 11 ธนัวาคม 2562 ศาลอุทธณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

34.2 คดีควำมในสิงคโปร์ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

Group Lease Holdings Ltd. 
(“GLH”), อดีตกรรมการของ
บริษทัและจ าเลยอื่นๆ 

ร่วมกนัท าละเมิดโดยการ
หลอกให้มาลงทุนใน
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

- ค่าเสียหาย 
- ดอกเบ้ีย 
- ค่าใชจ่้าย 
- การชดเชยอื่นๆตามท่ีศาล
เห็นสมควร 

- เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH และจ าเลยอื่นๆ ต่อศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์  

- JTA ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว 
(an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค  าสั่งอนุญาตตามค าร้อง
ดังกล่าว โดยสั่ง GLH ไม่ให้ด าเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของตนท่ีอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ
ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายใน
ประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี  

- เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอ
คุม้ครองชัว่คราวส าหรับ GLH นอกจากน้ี ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ยงัไดย้กค า
ร้องของ JTA ท่ีไดย้ื่นขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราวดว้ย  

- JTA ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์มีค าสั่งรับค าร้องอุทธรณ์ของ JTA บางค าร้อง และศาลฎีกาแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ได้ตดัสินกลับค าสั่งของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกลับ
ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวส าหรับ GLH 
ให้ครอบคลุมทั้ งในประเทศสิงคโปร์และทั่วโลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และค่าทนายความ) ทั้งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตค าร้อง
อุทธรณ์ของ JTA เพ่ือขยายค าสั่งคุม้ครองชั่วคราว ให้รวมถึง “การขายทรัพยสิ์น 
การลงทุน หรือการให้กูย้ืม” อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีขึ้นระหว่างวนัที่ 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 
- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศาลมีค าสั่งยกฟ้องของ JTA พร้อมทั้ งสั่งให้ JTA 

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ของจ าเลยทุกคน 
- ในวนัเดียวกนัน้ี JTA ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จำากัด (มหาชน)
หนังสือรายงานประจำาปี 2562



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

 

34.3 คดีควำมในประเทศอินโดนีเซีย 

 ก)  คดีแพ่งหมำยเลข 542/PDT.G/2018/PN.JKT.PST 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
PT Bank JTrust 
Indonesia, TBK 
(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 
Indonesia (“GLFI”) 

ผิดสัญญาการ
จดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงิน 

103,636,408,863  
รูเปียอินโดนีเซีย 
(ประมาณ 233.18  

ลา้นบาท) 

- เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 
- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลได้ด าเนินกระบวนพิจารณา

กระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
- เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย้ื่นค าให้การแก่ศาล 
- เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ยื่นค าคดัคา้นค าให้การแก่ศาล 
- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 
- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 GLFI ไดรั้บหนงัสือแจง้ถึงการอุทธรณ์จาก BJTI ประกอบดว้ยค าร้อง

และหมายเรียกให้ GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 
- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งค าแกอุ้ทธรณ์ ต่อศาลสูง 
- เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลสูงพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากเห็นว่าคดีไม่มีมูล 
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 ข)  คดีหมำยเลขที่ 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST (แก้ไขจำก 542/PDT.G/2018/PN.JKT.PST) 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พิพำท ควำมคืบหน้ำ 
PT Group Lease 
Finance Indonesia 
(“GLFI”) 
 

PT Bank JTrust Indonesia, TBK 
(“BJTI”) 

เรียกค่าเสียหาย 21,690,420,090 
รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 
เท่ากบั 48 ลา้นบาท 

 
 

แกไ้ขเป็น 
 
 

20,735,749,549 
รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 
เท่ากบั 45 ลา้นบาท 

 

- วนัที่ 29 เมษายน 2562, GLFI ยื่นฟ้อง BJTI เป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงกรุงจาการ์ตา
กลาง 

- วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวินิจฉยัเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่ายว่าชดัเจนและ
สมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียส าหรับคดีน้ีและนัดวนัไกล่เกล่ียวนัแรกในวนัท่ี 29 
พฤษภาคม 2562 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 BJTI ไม่ไดเ้ดินทางมาเพื่อไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจึงนดัวนัไกล่
เกล่ียใหม่เป็นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  

- วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 GLFI ไดย้ื่นค าฟ้องฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม คดีถูกบนัทึกและ
เปล่ียนแปลงเลขคดีเป็นคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. 

- วนัที่ 19 มิถุนายน 2562 BJTI ไม่ได้เข้าไกล่เกล่ียเน่ืองจากความเข้าใจผิด ผูไ้กล่เกล่ีย
ก าหนดวนัไกล่เกล่ียใหม่ 

- วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 การไกล่เกล่ียถูกระงบัไวช้ัว่คราว คู่ความตกลงท่ีจะเชิญผูม้อบ
ฉนัทะเขา้มาในการไกลเ่กล่ียคร้ังถดัไปเพ่ือความพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ีย
ก าหนดวนัไกล่เกล่ียถดัไป วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

- วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 GLFI ได้รับหมายแจ้งคดีท่ีมีการแก้ไข การสืบพยานนัดแรก
ส าหรับคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST จะมีขึ้นในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

- วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนักงานไกล่เกล่ียขอถอน
ฟ้องคดีเลขท่ี 254/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียจึงยติุการไกล่เกล่ีย คณะ
ผูพ้ิพากษาประกาศยติุการด าเนินการเก่ียวกบัคดีหมายเลขน้ี 
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- วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของตวัแทนคู่ความ
ในคดีเลขท่ี  321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST ตัวแทนของฝ่าย BJTI ไม่สามารถส่ง
หนงัสือมอบอ านาจไดเ้น่ืองจากเพ่ิงไดรั้บหนงัสือแจง้ส าหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 8 
กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ศาลตรวจสอบเอกสารของ BJTI เสร็จส้ิน 
- มีการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 
- GLFI ยื่นค าให้การ และ BJTI ยื่นค าแกค้  าให้การแลว้ 
- ขณะน้ีคู่ความทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นพยานหลักฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแก่ศาล 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 34.2 และ 34.3 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคัญของสถานการณ์ดงักล่าว
ขา้งตน้และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูต้่างๆ และสัญญาสินเ ช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้ง
คดีความท่ีไดฟ้้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฏหมาย เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผิ้ดเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ไดท้ าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 
นอกจากนั้นบริษทัยงัเช่ือว่าตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียุติ การท่ีบริษทัไม่ช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นไม่ถือว่าบริษทัผิด
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 

35 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 

16* 
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 
19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะ
ของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
นั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
 
รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน  
 

(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการจัดประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น 2 
ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทางการเงินจะจดัประเภท
เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไดก้็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ 
หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
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ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี 
- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินจะแสดงใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 
- จ านวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิ
การใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการ
บญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็น
สัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญ าเช่า  และรับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัจะรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 ส่งผลให้
ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้ 
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36   การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงรวมอยูใ่นงบการเงินส าหรับส้ินปี 2562 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบส าหรับส้ินปีปี 2562 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,324,919   210,446  3,535,365 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,886,840   (210,446)  2,676,394 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี 
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 230,733 

  
 (230,733) 

  
 - 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -   282,243   282,243 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  42,123   (42,123)   - 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -   42,123    42,123 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ีถึง 
 ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 

 
 64,554 

   
 (64,554) 

  
 - 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  -   13,044   13,044 
    -   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั  160,589   (160,589)   - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ  -   160,589   160,589 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ืม  1,870   (1,870)   - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ  -   1,870   1,870 
    -   

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,123,035   83,884   2,206,919 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,096,962   (83,884)   2,013,078 
    -   
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