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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

1. เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น  

ขา้พเจา้ไดเ้คยรายงานไวเ้ม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ต่องบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ไดเ้นน้และเปิดเผยในวรรคขอ้มูลและเหตุการณ์สาํคญั และไดเ้นน้ประเดน็ 
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในอตัราท่ีสูง ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อสินทรัพย(์คิดเป็นร้อยละ 40 ของ
สินทรัพยสุ์ทธิรวม) และกาํไร (คิดเป็นร้อยละ 38 ของกาํไรรวม) ตามลาํดบั  ซ่ึงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานเอกสาร และคาํช้ีแจงยนืยนัของฝ่ายบริหารของบริษทัฯต่อขา้พเจา้โดยมีหลกัฐาน
สญัญากูเ้งิน และคาํยนืยนัหน้ี  

ต่อมา ก.ล.ต. ไดท้าํการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยอาศยัขอ้สงัเกตท่ีเนน้ไวใ้นรายงานการสอบบญัชีของ
ขา้พเจา้ และ ก.ล.ต. ยงัไดรั้บการช่วยเหลือและประสานงานกบั ก.ล.ต ในต่างประเทศในการตรวจสอบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษผูบ้ริหารรายหน่ึงของบริษทัฯ
วา่ใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไซปรัส 4 
แห่ง และสิงคโปร์ 1 แห่ง เป็นเงินใหกู้ร้วมประมาณ 54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีผูบ้ริหารรายนั้นของ
บริษทัฯเป็นผูค้วบคุมและเป็นผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง โดยเม่ือบริษทัทั้ง 5 แห่งไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ไดน้าํไป
หมุนเวียนในกลุ่มบริษทัผูกู้เ้พื่อชาํระค่าดอกเบ้ียและเงินตน้คืนแก่บริษทัยอ่ยเป็นงวด ๆ ซ่ึงยอดดอกเบ้ียถูก
นาํไปรวมเป็นรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ อนัเป็นการแต่งบญัชีและสร้างผลประกอบการของ
กลุ่มบริษทัฯใหสู้งเกินจริง 

ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษวา่การกระทาํดงักล่าวของผูบ้ริหารรายนั้นของบริษทัฯเป็นกรณีทุจริต และทาํบญัชีไม่
ถูกตอ้งโดยทาํธุรกรรมอาํพรางผา่นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศหลายแห่งเพือ่ใหก้ลุ่มบริษทัฯมีผล
ประกอบการสูงเกินความเป็นจริง บอกกล่าวและเผยแพร่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาหรือ
การตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์และยงัเป็นขอ้ความท่ีขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดช้ี้แจงต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ผูกู้ใ้นต่างประเทศไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯแต่อยา่งใด 
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เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดอ้อกมาใหข้อ้มูลวา่อาจเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน
ของ ก.ล.ต. และผูบ้ริหารรายนั้นไดพ้น้จากตาํแหน่งไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 การพน้จากตาํแหน่ง
ดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และยนืยนัวา่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯช้ีแจงรวมถึงคาํช้ีแจง
เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 ท่ีผา่นมานั้นเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  

การท่ีผูบ้ริหารรายนั้นของบริษทัฯยงัอาจตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  และกระบวนการยติุธรรมยงัไม่
ส้ินสุด ขา้พเจา้ในฐานะผูส้อบบญัชีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อ้จาํกดัท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของรายการ
เหล่าน้ีท่ีอาจจะไม่ไดน้าํมาเปิดเผยหากผูกู้เ้ป็นบุคคลในบริษทัฯเอง จึงไม่สามารถดาํเนินการใดๆเพ่ิมเติมได้
นอกจากรอผลการพิจารณาและการดาํเนินการโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจตรวจสอบและสืบสวน
มากกวา่ขา้พเจา้ท่ีจะปฏิบติัได ้เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึง
เปล่ียนแปลงความเห็นของผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัฯ 
ณ วนัท่ี และสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (เดิมรายงานลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) และงบสอบ
ทานรายไตรมาส ณ วนัท่ี และสาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 (เดิมรายงานลงวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2560) และ 30 มิถุนายน 2560 (เดิมรายงานลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560) จากเดิมท่ีแสดงความเห็น
แบบไม่มีเง่ือนไข แต่เปิดเผยแบบเนน้ถึงขอ้มูลและขอ้สงัเกตในกรณีน้ี มาเป็นการไม่แสดงความเห็นต่องบ
การเงินอีกต่อไป เน่ืองจากผลของขอ้มูลท่ี ก.ล.ต.ไดค้น้พบโดยไดรั้บความช่วยเหลือจาก ก.ล.ต.ประเทศ
ไซปรัส อีกทั้งขอ้มูลในกรณีน้ียงัตอ้งรอใหผ้า่นกระบวนการยติุธรรมจนถึงท่ีสุดก่อนวา่ ทรัพยสิ์นเงินกูน้ี้จะ
ไดคื้นครบถว้นเพียงใด พร้อมทั้งจะไดรั้บเงินดอกเบ้ียในอตัราท่ีสูงท่ีผูกู้ไ้ดผ้กูพนัไวใ้นทางสญัญาหรือไม่ 
และอีกทั้งขอ้มูลในกรณีน้ีจะมีผลกระทบอยา่งแผก่ระจายไปยงัเร่ืองอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

2. การไม่แสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งให้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  และบริษทั
ย่อย (“กลุ่มบริษทัฯ”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  งบกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
และใหต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินขา้งตน้น้ีได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 1. เกณฑ์ในการ
ไม่แสดงความเห็น อันเกี่ยวกบั การท่ี ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหารรายหน่ึงเกี่ยวกับกรณีทุจริตและทาํบญัชีไม่
ถกูต้องโดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเกี่ยวข้องกันในต่างประเทศท่ีมีนยัสาํคญั ขา้พเจา้ไม่สามารถหา
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าว
ได ้
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3. ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเคยเน้นให้ทราบ 

ขา้พเจา้เคยขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมในเร่ืองต่อไปน้ีในอดีต และยงัคงขอใหส้งัเกตเร่ือง
เหล่านั้นในปัจจุบนัอีกต่อไป 

3.1 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - จาํนวน 3,477 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (คิดเป็นร้อยละ 40 
ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559) 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 11 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ    
บริษทัฯไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ยในสิงคโปร์ โดยบริษทัยอ่ยน้ีไดใ้หบ้ริษทัอ่ืนสองกลุ่มในเกาะ
ไซปรัสและสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯดว้ยและไดน้าํหลกัทรัพยส่์วนหน่ึงท่ีเป็น
หุน้ของบริษทัฯมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยใ์นเกาะไซปรัสและประเทศ
บราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุน้ของบริษทัฯซ่ึงถือโดยผู ้
กู ้บริษทัฯไดแ้จง้ต่อขา้พเจา้วา่ มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (รวมถึงหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ย
ราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปี) มีมูลค่าประมาณร้อยละ 106 และร้อยละ 238 
ตามลาํดบัของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืของผูกู้ส้องกลุ่มน้ี แต่ถา้ไม่คิดมูลค่าหุน้ของบริษทัฯท่ีนาํมาคํ้าประกนั
แลว้ (ตามหลกัความระมดัระวงัท่ีพึงปฎิบติัในการวิเคราะห์มูลค่าหลกัประกนั หุน้ของบริษทัผูใ้หกู้ย้มื
เงิน ไม่ควรถูกคาํนวณนบัเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัของลูกหน้ีท่ีบริษทันั้นไดใ้หกู้ย้มื) มูลค่าท่ีเหลือของ
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 60 และ ร้อยละ 53 ตามลาํดบัของจาํนวนเงินใหกู้ย้มื
ของผูกู้ส้องกลุ่มน้ี  

ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสญัญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่ายชาํระเงิน
ตน้คืนในระหวา่งปี แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดย
ยอดเงินใหกู้ย้มืท่ีมีการแกไ้ขสญัญาขยายตารางการชาํระหน้ีมีจาํนวนประมาณ 2,129 ลา้นบาท (59 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาของเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีเป็นอตัราร้อยละ 14.5 ถึง 25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหวา่งปีจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 485 ลา้นบาท (เฉล่ียอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
ประมาณร้อยละ 17) ซ่ึงจาํนวนเงินนั้นคิดเป็นร้อยละ 38 ของกาํไรรวมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย     ใน
ปี 2559 
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บริษทัฯไดแ้จง้ต่อขา้พเจา้วา่ ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอยา่งมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และ
ไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่ม
เหล่าน้ีแลว้และพิจารณาวา่เช่ือถือได ้

3.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา - จาํนวนประมาณ 2,545 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 2.1 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศศรีลงักา บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักา
แห่งหน่ึงในจาํนวนร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด ในราคาซ้ือ 2,462 ลา้นบาท (ราคาซ้ือไม่รวมค่าใชจ่้าย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจาํนวน 26 ลา้นบาท) โดยไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในการประชุม
วิสามญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ดงักล่าวบางส่วน (จาํนวนร้อย
ละ 22.27 ของหุน้ทั้งหมด) จากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการผูห้น่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯดว้ย ราคาหุน้
ดงักล่าวไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยวา่มีมูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้น
บาท ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาวา่มีมูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท และจาก
ราคาตลาดของหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ีทาํรายการหุน้ดงักล่าวมี
มูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท    ฝ่ายบริหารประเมินวา่ราคาซ้ือคิดเป็นประมาณ 8 เท่าของกาํไรของ
บริษทัร่วมดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 หุน้ดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบ
การเงินรวมดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียดว้ยจาํนวนเงิน 2,545 ลา้นบาท (มูลค่าตลาดในตลาดหลกัทรัพยใ์น
ประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีประมาณ 1,285 ลา้นบาท)  

4. ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน      
การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์าร
บญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุ
ดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทัฯ  
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5. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติังานตรวจสอบงบการเงินดงักล่าวตามมาตรฐานการสอบบญัชีและ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชี อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 1. เกณฑ์ในการไม่แสดง
ความเห็น อันเกี่ยวกับ การท่ี ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหารรายหน่ึงเกีย่วกับการทาํบัญชีไม่ถกูต้องโดยทาํ
ธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ ขา้พเจา้จึงไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
เหมาะสมอยา่งเพียงพอเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวไดใ้นภาวะท่ีรายการเงินกู้
เหล่าน้ีเขา้สู่กระบวนการยติุธรรมท่ีจาํเป็นเพื่อหาขอ้ยติุของมูลค่าเงินกูท่ี้แทจ้ริงท่ีจะไดรั้บคืนได ้และผลการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย  

 

ผูส้อบบญัชีท่ีรับผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ีคือ นายโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 1. เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น ซ่ึงลงวนัท่ี 
17 ตุลาคม 2560) 



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 2,551,224,122      1,044,886,024      468,721,663         552,224,270         
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 7, 9 3,150,339,743      3,198,880,188      1,946,220,415      2,095,264,423      
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 226,271,990         113,093,494         -                           -                           
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 11 882,434,573         2,152,933,578      -                           18,780,000           
สินทรัพยร์อการขาย 12 50,892,596           32,947,584           24,948,000           14,909,047           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 7 -                           -                           5,198,254,460      4,016,390,195      
ลูกหน้ีอ่ืน 7, 13 186,247,480         127,494,102         34,424,749           30,104,324           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7, 14 297,766,822         99,915,705           83,434,670           79,470,137           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,345,177,326      6,770,150,675      7,756,003,957      6,807,142,396      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 15 333,596                329,357                333,596                329,357                
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16 -                           -                           6,017,119,942      1,200,116,812      
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 2, 17 2,545,426,122      -                           -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7, 18 476,350,477         -                           -                           -                           
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 7 285,516,931         -                           -                           -                           
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7, 9 3,145,585,300      2,848,471,416      1,797,536,368      1,786,822,120      
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 10 55,475,717           28,057,347           -                           -                           
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 11 2,876,285,336      604,588,151         -                           -                           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 19 130,671,707         115,982,350         75,364,836           73,823,521           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 20 139,795,655         101,066,818         35,827,970           15,501,349           
คา่ความนิยม 21 122,156,894         122,518,835         -                           -                           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 36 35,523,500           62,868,061           24,240,573           51,323,356           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22 107,375,686         111,083,572         70,241,640           74,088,855           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,920,496,921      3,994,965,907      8,020,664,925      3,202,005,370      
รวมสินทรัพย์ 17,265,674,247    10,765,116,582    15,776,668,882    10,009,147,766    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 23 556,260,296         349,049,821         448,767,117         349,049,821         
เจา้หน้ีการคา้ 11,562,067           46,446,506           3,943,700             5,097,900             
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 4,396,402             4,115,283             130,000,000         -                           
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25 585,743,038         1,557,853,528      402,990,000         1,522,177,013      
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระในหน่ึงปี 7 -                           -                           53,300,000           -                           
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 26 499,128,481         -                           499,128,481         -                           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 87,086,134           53,316,344           16,426,790           29,475,140           
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 11,599,382           11,211,418           7,551,801             7,011,366             
เจา้หน้ีอ่ืน 7, 24 204,983,640         77,724,014           187,473,313         74,244,259           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7 155,538,641         76,076,543           41,553,614           49,387,435           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,116,298,081      2,175,793,457      1,791,134,816      2,036,442,934      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 25 212,389,957         504,593,084 174,140,003         360,490,003
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 26 1,453,089,742      493,610,396         1,453,089,742      493,610,396         
หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 7, 27 4,506,286,891      -                           4,506,286,891      -                           
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 7, 28 465,798,450         -                           465,798,450         -                           
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 29 8,720,523             7,480,315             8,720,523             7,480,315             
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,179,973             2,180,907             2,063,646             2,063,646             
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,648,465,536      1,007,864,702      6,610,099,255      863,644,360         
รวมหนีสิ้น 8,764,763,617      3,183,658,159      8,401,234,071      2,900,087,294      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 30
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,845,090,080 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
        (2558: หุน้สามญั 1,539,174,618 หุน้  
         มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 922,545,040         769,587,309         922,545,040         769,587,309         
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั  1,525,509,970 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
        (2558: หุน้สามญั 1,427,285,251 หุน้  
         มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 30 762,754,985         713,642,626         762,754,985         713,642,626         
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 30 5,191,559,886      4,254,634,158      5,191,559,886      4,254,634,158      
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ 30 365,320                981,049,328         365,320                981,049,328         
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 33 92,254,504           76,958,731           92,254,504           76,958,731           
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,101,423,374      1,283,825,109      1,318,456,964      1,082,775,629      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 27 260,257,505         271,348,471         10,043,152           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 8,408,615,574      7,581,458,423      7,375,434,811      7,109,060,472      
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 92,295,056           -                           -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,500,910,630      7,581,458,423      7,375,434,811      7,109,060,472      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,265,674,247    10,765,116,582    15,776,668,882    10,009,147,766    

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,949,691,039    1,898,441,467    1,193,975,823    1,332,835,932    
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 116,926,280       25,484,564         -                         -                         
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้ืม 484,858,712       173,364,647       -                         -                         
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 25,032,980         2,202,858           324,902,541       147,215,074       
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 63,062,260         72,679,900         -                         -                         
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                         -                         84,000,000         84,000,000         
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 34 218,791,388       259,950,849       143,501,742       150,353,163       
   อ่ืนๆ 63,780,215         56,578,918         58,093,010         75,603,387         
รวมรายได้ 2,922,142,874    2,488,703,203    1,804,473,116    1,790,007,556    
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 35 887,375,789       784,371,371       506,846,134       476,319,784       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 313,269,760       356,566,970       220,954,334       322,570,895       
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 232,251,114       355,030,334       214,606,636       309,197,903       
รวมค่าใช้จ่าย 1,432,896,663    1,495,968,675    942,407,104       1,108,088,582    
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,489,246,211    992,734,528       862,066,012       681,918,974       
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 17 48,354,695         -                         -                         -                         
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,537,600,906    992,734,528       862,066,012       681,918,974       
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (272,749,543)      (266,768,059)      (261,139,346)      (256,911,422)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,264,851,363    725,966,469       600,926,666       425,007,552       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 36 (202,032,098)      (143,075,473)      (118,999,618)      (84,795,909)        
กําไรสําหรับปี 1,062,819,265    582,890,996       481,927,048       340,211,643       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (28,549,023)        235,098,858       -                         -                         
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 17 8,047,767           -                         -                         -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,501,256)        235,098,858       -                         -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 29 290,031              (2,028,643)          290,031              (2,028,643)          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 290,031              (2,028,643)          290,031              (2,028,643)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (20,211,225)        233,070,215       290,031              (2,028,643)          
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 1,042,608,040    815,961,211       482,217,079       338,183,000       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,063,843,978 582,890,996 481,927,048 340,211,643
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (1,024,713)          -                         

1,062,819,265    582,890,996       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,042,999,891 815,961,211 482,217,079 338,183,000
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย (391,851)            -                         

1,042,608,040 815,961,211
กําไรต่อหุ้น 37
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 0.697                  0.489                  0.316                  0.286                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,525,422,898 1,190,878,781 1,525,422,898 1,190,878,781

กําไรต่อหุ้นปรับลด
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั 0.692                  0.464                  0.313                  0.271                  
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 1,537,895,350 1,256,644,934 1,537,895,350 1,256,644,934

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: พนับาท)

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น
ส่วนทุนจากการ จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ผลต่างจากการแปลงค่า หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จ่ายโดยใชหุ้้น ยตุิธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 542,884,816       1,084,254,433      -                         3,584,428           72,092,614         774,501,693           -                                                  36,249,613                   -                                   36,249,613                   2,513,567,597              -                                2,513,567,597      
กาํไรสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         582,890,996           -                                                  -                                   -                                   -                                   582,890,996                 -                                582,890,996         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         (2,028,643)             -                                                  235,098,858                 -                                   235,098,858                 233,070,215                 -                                233,070,215         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         580,862,353           -                                                  235,098,858                 -                                   235,098,858                 815,961,211                 -                                815,961,211         
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ -                           
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 170,757,810       3,170,379,725      -                         (4,084,234)         -                         -                            -                                                  -                                   -                                   -                                   3,337,053,301              -                                3,337,053,301      
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 499,806             499,806                        -                                499,806                
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                         -                           -                         -                         -                         -                            -                                                  -                                   268,410                        268,410                        268,410                        -                                268,410                
โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพจากการใชส้ิทธิเป็น
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                         -                           981,049,328       -                         -                         -                            -                                                  -                                   (268,410)                      (268,410)                      980,780,918                 -                                980,780,918         
เงินปันผลจ่าย 32 -                         -                           -                         -                         -                         (66,672,820)           -                                                  -                                   -                                   -                                   (66,672,820)                 -                                (66,672,820)          
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 33 -                         -                           -                         -                         4,866,117           (4,866,117)             -                                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 713,642,626       4,254,634,158      981,049,328       -                         76,958,731         1,283,825,109        -                                                  271,348,471                 -                                   271,348,471                 7,581,458,423              -                                7,581,458,423      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 713,642,626       4,254,634,158      981,049,328       -                         76,958,731         1,283,825,109        -                                                  271,348,471                 -                                   271,348,471                 7,581,458,423              -                                7,581,458,423      
กาํไรสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         1,063,843,978        -                                                  -                                   -                                   -                                   1,063,843,978              (1,024,713)                 1,062,819,265      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         290,031                 1,793,550                                    (22,927,668)                 -                                   (21,134,118)                 (20,844,087)                 632,862                     (20,211,225)          
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                           -                         -                         -                         1,064,134,009        1,793,550                                    (22,927,668)                 -                                   (21,134,118)                 1,042,999,891              (391,851)                   1,042,608,040      
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 30.4, 31 62,359               4,926,400             -                         -                         -                         -                            -                                                  -                                   -                                   -                                   4,988,759                     -                                4,988,759             
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 30 49,050,000         931,999,328         (981,049,328)     -                         -                         -                            -                                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                -                           
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 30, 31 -                         -                           365,320             -                         -                         -                            -                                                  -                                   -                                   -                                   365,320                        -                                365,320                
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 27 -                         -                           -                         -                         -                         -                            -                                                  -                                   10,043,152                   10,043,152                   10,043,152                   -                                10,043,152           
เงินปันผลจ่าย 32 -                         -                           -                         -                         -                         (231,239,971)         -                                                  -                                   -                                   -                                   (231,239,971)                -                                (231,239,971)        
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิม่ขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                         -                           -                         -                         -                         -                            -                                                  -                                   -                                   -                                   -                                   92,686,907                92,686,907           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 33 -                         -                         15,295,773         (15,295,773)           -                                                  -                                   -                                   -                                   -                                   -                                -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 762,754,985       5,191,559,886      365,320             -                         92,254,504         2,101,423,374        1,793,550                                    248,420,803                 10,043,152                   260,257,505                 8,408,615,574              92,295,056                8,500,910,630      

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ส่วนทุนจากการ หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ จ่ายโดยใชหุ้น้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ เป็นเกณฑ์ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นทุน ผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 542,884,816      1,084,254,433    -                      3,584,428               72,092,614      816,131,566       -                           2,518,947,857   
กาํไรสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      340,211,643       -                           340,211,643      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      (2,028,643)         -                           (2,028,643)        
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      338,183,000       -                           338,183,000      
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 170,757,810      3,170,379,725    -                      (4,084,234)             -                      -                         -                           3,337,053,301   
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                        -                         -                      499,806                  -                      -                         -                           499,806            
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                        -                         -                      -                             -                      -                         268,410                268,410            
โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพจากการใชส้ิทธิเป็น
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ -                        -                         981,049,328    -                             -                      -                         (268,410)              980,780,918      
เงินปันผลจ่าย 32 -                        -                         -                      -                             -                      (66,672,820)        -                           (66,672,820)      
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 33 -                        -                         -                      -                             4,866,117        (4,866,117)         -                           -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 713,642,626      4,254,634,158    981,049,328    -                             76,958,731      1,082,775,629    -                           7,109,060,472   

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2559 713,642,626      4,254,634,158    981,049,328    -                             76,958,731      1,082,775,629    -                           7,109,060,472   
กาํไรสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      481,927,048       -                           481,927,048      
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      290,031              -                           290,031            
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                        -                         -                      -                             -                      482,217,079       -                           482,217,079      
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 30.4, 31 62,359               4,926,400           -                      -                             -                      -                         -                           4,988,759          
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 30 49,050,000        931,999,328       (981,049,328)   -                             -                      -                         -                           -                        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 30, 31 -                        -                         365,320           -                             -                      -                         -                           365,320            
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 27 -                        -                         -                      -                             -                      -                         10,043,152           10,043,152        
เงินปันผลจ่าย 32 -                        -                         -                      -                             -                      (231,239,971)      -                           (231,239,971)    
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 33 -                        -                         -                      -                             15,295,773      (15,295,773)        -                           -                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 762,754,985      5,191,559,886    365,320           -                             92,254,504      1,318,456,964    10,043,152           7,375,434,811   

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 1,264,851,363    725,966,469       600,926,666       425,007,552         
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 36,613,520         28,422,704         17,207,851         10,873,145           
   ค่าตดัจาํหน่าย 6,858,140           19,354,827         1,865,770           596,950                
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 318,269,760       357,322,921       225,954,334       322,570,895         
   (กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (324,522)             186,970              (171,865)             50,464                  
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 232,251,114       355,030,334       214,606,636       309,197,902         
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 5,525,369           (7,575,560)          6,282,144           (2,334,698)            
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินให้กูย้มื
     เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           7,435,570           1,074,541             
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (569,193)             662,547              8,361,684           (20,814,961)          
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,367,214           425,130              3,367,214           425,130                
   ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ -                          499,806              -                          499,806                
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (48,354,695)        -                           -                          -                            
   รายไดด้อกเบ้ีย (25,032,980)        (175,543,203)      (324,902,542)      (147,215,074)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 257,221,109       248,140,221       247,569,384       238,702,840         
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 5,271,458           11,547,089         3,312,987           11,547,089           
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 9,762,607           7,080,748           9,762,607           6,661,494             
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 494,369              -                           494,369              -                            
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 2,066,204,633    1,571,521,003    1,022,072,809    1,156,843,075      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (550,808,220)      (309,323,943)      (82,624,575)        328,121,659         
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ํ้าประกนั (151,932,987)      (141,150,841)      -                          -                            
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียรับคา้งรับ (1,017,784,463)   (2,611,125,275)   -                          -                            
   สินทรัพยร์อการขาย (256,083,712)      (356,805,486)      (230,927,733)      (307,701,751)       
   ลูกหน้ีอ่ืน (62,940,921)        (81,868,314)        (3,640,308)          (5,010,729)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (222,924,862)      17,229,140         660,918              12,882,617           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,461,999)          50,742,376         (1,301,627)          (6,034,448)            
หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (34,885,002)        37,371,374         (1,154,200)          (1,253,005)            
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 387,964              (514,357)             540,435              (2,670,948)            
   เจา้หน้ีอ่ืน 114,617,138       20,713,122         102,411,182       47,649,863           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,220,047)          10,802,355         (7,833,822)          19,552,864           
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (934)                    (144,486)             -                          (132,617)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (123,833,412)      (1,792,553,332)   798,203,079       1,242,246,580      
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,764,467)          (1,860,000)          (1,764,467)          (1,860,000)            
จ่ายดอกเบ้ีย (248,077,911)      (247,613,418)      (239,881,972)      (239,309,622)       
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 617,065              -                           617,065              -                            
จ่ายภาษีเงินได้ (117,058,740)      (50,488,927)        (58,747,965)        (35,300,512)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (490,117,465)      (2,092,515,677)   498,425,740       965,776,446         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน (4,239)                 (4,989)                 (4,239)                 (4,989)                   
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (2,489,023,661)   -                           -                          -                            
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (414,501,750)      -                           -                          -                            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหม่ (261,982,123)      -                           -                          -                            
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังานลดลง (เพิม่ข้ึน) 147,546              (69,629)               147,546              (69,629)                 
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 420,283              -                           190,654              -                            
ซ้ืออุปกรณ์ (51,910,024)        (35,467,280)        (19,436,933)        (14,375,985)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (48,203,758)        (27,601,682)        (22,138,415)        (22,562,250)          
เงินสดจ่ายเพือ่ให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          -                           (5,743,742,800)   (4,102,717,335)    
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                          31,680,508         -                          1,253,270,795      
เงินสดจ่ายเพือ่ให้กูย้มืระยะสั้น -                          (20,700,000)        -                          (20,700,000)          
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น 18,780,000         1,920,000           18,780,000         1,920,000             
ดอกเบ้ียรับ 28,255,380         75,061,762         2,425,389           59,239,707           
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (3,218,022,346)   24,818,690         (5,763,778,798)   (2,845,999,686)    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน 209,570,398       100,000,000       102,077,218       100,000,000         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          151,469,042       130,000,000       -                            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          (167,991,332)      -                          -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                           80,000,000         -                            
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                           (26,700,000)        -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,765,633,240    1,024,330,200    1,655,000,000    834,000,000         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (3,032,259,600)   (2,836,034,788)   (2,963,850,000)   (2,817,850,000)    
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาว (2,742,209)          (1,001,087)          -                          -                            
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 1,500,000,000    -                           1,500,000,000    -                            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ (50,425,000)        -                           (50,425,000)        -                            
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 4,521,831,565    981,000,000       4,521,831,565    981,000,000         
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (5,995,891)          (6,241,747)          (5,995,891)          (6,241,747)            
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้สาํหรับการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 465,798,450       -                           465,798,450       -                            
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,988,760           3,337,053,300    4,988,760           3,337,053,300      
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 365,320              -                           365,320              -                            
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ 92,686,907         -                           -                          -                            
จ่ายเงินปันผล (231,239,971)      (66,672,819)        (231,239,971)      (66,672,819)          
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 5,238,211,969    2,515,910,769    5,181,850,451    2,361,288,734      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (23,734,060)        239,226,473       -                          -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,506,338,098    687,440,255       (83,502,607)        481,065,494         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 1,044,886,024    357,445,769       552,224,270       71,158,776           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8) 2,551,224,122    1,044,886,024    468,721,663       552,224,270         

-                          -                           -                          -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

2559 2558 2559 2558
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ 362,217              -                           -                          -                            
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 668,978              -                           668,978              -                            
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -                          -                           615,000              -                            
   เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 729,780              -                           729,780              -                            
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           -                          128,695,411         
   โอนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น 
        เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           4,817,003,130    -                            
   โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          981,049,328       -                          981,049,328         
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 981,049,328       -                           981,049,328       -                            
   โอนส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑเ์ป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                          4,084,234           -                          4,084,234             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
การใหสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจ และจดัการเงินลงทุน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี  63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

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

2. การซื้อธุรกิจ 

2.1 การซื้อหุ้นสามัญของ Commercial Credit and Finance PLC. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 ได้มีมติอนุมติัให้ Group Lease 

Holdings Pte. Ltd. (“GLH”) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  ทําการเข้าซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) จาํนวน 95,390,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุ้น
ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ CCF ในราคาหุ้นละ 111 รูปีศรีลงัการวมทั้งส้ินมูลค่า 10,588 พนัลา้น
รูปีศรีลงักา คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,462 ลา้นบาท (ราคาซ้ือไม่รวมตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ
จาํนวน 26.5 ลา้นบาท) โดยการซ้ือหุ้นดงักล่าวบางส่วนเป็นรายการซ้ือจากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการ
ร่วมกนักบักลุ่มบริษทั จาํนวน 70,822,537 หุน้คิดเป็นร้อยละ 22.27 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมด
ของ CCF 

 CCF เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจ
สินเช่ือ สินเช่ือรายยอ่ย ลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ 

 ราคาหุน้ CCF ตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของกลุ่มบริษทัวา่ส่วนไดเ้สียร้อยละ 29.99 ของธุรกิจ
ของ CCF มีมูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาทซ่ึงใกลเ้คียงกบัราคาซ้ือ ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระประเมินว่าส่วนไดเ้สียใน CCF มีมูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท และราคาหุ้น CCF 
ดงักล่าวท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ีทาํรายการมีมูลค่าประมาณ 1,391 
ลา้นบาท หุน้ดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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ตามวิธีส่วนได้เสียมีมูลค่า 2,545 ล้านบาท (มูลค่าตลาดในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศศรีลังกา             
ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559 มีประมาณ 1,285 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท CCF มีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมการของบริษัท CCF 
เพิ่มเติมซ่ึงเป็นผูบ้ริหารสําคญัของกลุ่มบริษทั โดยมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี 4 ตุลาคม 2559 เป็นตน้ไป 
ฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแลว้วา่จากเหตุการณ์ดงักล่าวมีผลทาํใหก้ลุ่มบริษทั มีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัใน
บริษัท CCF กลุ่มบริษัทจึงบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วม และรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนตามวิธี       
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัในบริษทัร่วม  

มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCF ณ วนัท่ีทาํการซ้ือเงินลงทุนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 664,184 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 26,543 
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ                                                        1,818,297 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,489,024 

กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการซ้ือบริษทัร่วม จาํนวน 26.5 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้ายใน
การตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ในงบแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มบริษทั 

ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  
บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  

2.2 การซื้อหุ้นสามัญของ BG Microfinance Myanmar  Co., Ltd โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให ้GLH ทาํการเขา้ซ้ือ

หุน้สามญัของบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd ("BGMM") จาํนวน 1,387,680 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้ งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละประมาณ 5.77 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ินมูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 277.24 ลา้นบาท) BGMM 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศพม่า ธุรกิจของกิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

ธุรกรรมการซ้ือกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงใน    
งบแสดงฐานะการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 285.5 ลา้นบาท 

3. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

3.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

3.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

อตัราร้อยละของ 
สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2559 2558 ลกัษณะของธุรกิจ
บริษทั Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ
การใหสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจ
และจดัการเงินลงทุน

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

ประเทศกมัพชูา 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนั
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร)

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนั
(รถจกัรยานยนต,์ 
รถยนต)์

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

ประเทศลาว 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร)
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อตัราร้อยละของ 

สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2559 2558 ลกัษณะของธุรกิจ

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

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 - ธุรกิจเช่าซ้ือเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร            
(เร่ิมดาํเนินงานในไตร
มาสสามของปี 2559)

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบันโยบายการ
บญัชีท่ีสาํคญัของบริษทัฯ 

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

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคา
ทุน  
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4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 
2558) และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่
จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดทางเลือกเพิ่มเติมสาํหรับการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงิน
ลงทุนในการร่วมคา้ และเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยเลือกบนัทึกตามวิธี
ส่วนไดเ้สียได ้ตามท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและการร่วมคา้ ทั้งน้ี กิจการตอ้งใช้วิธีการบนัทึกบญัชีเดียวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหากกิจการเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินเฉพาะกิจการ 
กิจการตอ้งปรับปรุงรายการดงักล่าวโดยวิธีปรับยอ้นหลงั 

มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษัทย่อย เน่ืองจากฝ่าย
บริหารไดพ้ิจารณาแลว้ว่าจะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามเดิม 
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5. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลา

ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บ
เงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวด
เกินกวา่ 4 งวด 

ข) รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกัน      

โดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งชาํระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 

ค) รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 
 รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

ง) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 
 รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บจริง 

จ) รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษา 
 รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษารับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

ฉ) รายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืน 
 ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ช) ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ซ) เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจาํหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 
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ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จากการให้เช่าซ้ือสําหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสญัญาเช่าซ้ือ 

 รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง          
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ และลูกหนี้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํ้าประกัน 
และค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกผลเช่า
ซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ย
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระและลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

5.5 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี    
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตโดยเทียบกับมูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนั ประกอบกับประมาณจาก
จาํนวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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5.6 สินทรัพย์รอการขาย 

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ  และได้แสดงไว้ในราคาทุน                
(ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งชาํระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใด     
จะตํ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าสาํหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย  ์(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซ้ือและต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านได ้ตน้ทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือ
เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอาย ุ       
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

 อาคาร  20  ปี 
 ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า 5, 10  ปี 
 เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 5, 10  ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่าตดัจาํหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะคาํนวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจาํนวนปีตามระยะเวลา 
3 - 5 ปี 

บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
สญัญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3, 10 ปี 

5.10 การรวมธุรกิจ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือ
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจสาํหรับบริษทัยอ่ย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าท่ี
ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและไดรั้บบริการ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจสาํหรับบริษทัร่วม เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าท่ี
ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัซ้ือ บริษทัฯวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมนั้น 
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5.11 ค่าความนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
สูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่
สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกลุเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ  วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หากมี
ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทาํการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่า
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้น     
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
โครงการสมทบเงิน 
บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 
บริษทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 
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บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด        
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.18 สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

บริษัทฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

5.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพ่ือ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผู ้
ร่วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องใน
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

ลาํดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทาง
บญัชีท่ีสาํคญัดงัน้ี 
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สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีแต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียงของ
ลูกหน้ี ลกัษณะของหลกัประกนั และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลกัความ
ระมดัระวงัเป็นสาํคญั 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงการ
วิเคราะห์มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะขายได ้การใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติการขายใน
อดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 นโยบายการ
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 
 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 56 93 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 322,409 145,953 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี
รายไดอ่ื้น - - 93,613 91,684 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 7,591 - อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร - - - 49,825 ราคาตามสญัญา
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน      
ดอกเบ้ียรับ - 247 - - อตัราร้อยละ 6.75- 7.50  

ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - เงินสนบัสนุน - 13,130 - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 96,059 550 95,699 - อตัราร้อยละ 5.00- 10.00

ต่อปี  
ขายสินทรัพยร์อการขาย  24,030 - - - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 1,828,265 - - - ราคาตามสญัญา
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - JTrust Bank 414,502 - - - ราคาตามสญัญา 

 (หน่วย: พนับาท) 
 นโยบายการ
 2559 กาํหนดราคา 

รายการธุรกิจระหว่าง GLH กับบริษัทย่อย   
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ)   
ดอกเบ้ียรับ 175,387 อตัราร้อยละ 6.50 - 10.00   

   ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 14,427 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย 323,340 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,679 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 4,727 ราคาตามสญัญาจา้งพนกังาน

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั บริษทัยอ่ย
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF
JTrust Asia Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้ของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมการร่วมกนักบั GLF 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั GLFI 
Commercial Credit and Finance PLC. บริษทัร่วม
Creation Investment Sri Lanka LLC. กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ 

ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระสําคัญของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ
บริษทัย่อย 
GL Finance Plc. - - 646 1,031
รวม - - 646 1,031 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,198,254 4,016,390
รวม - - 5,198,254 4,016,390 
ลูกหนีอ่ื้น  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 14,919 4,096
GL Finance Plc. - - 1,536 359
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 8,762 8,859
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 11,875 11,275 - -
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,784 4,872 - -
Engine Holdings Asia Pte. Ltd 1,341 2,813 - -
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 218 - - -
APF Trading Plc. 24,328 - - -
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 2,270 - - -
รวม 44,828 18,960 25,217 13,314 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
APF Trading Plc. 175,457 - - -
รวม 175,457 - - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  
บริษทัร่วม  
Commercial Credit and Finance PLC. 80,123 - - -
รวม 80,123 - - - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
บริษทัย่อย  
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 130,000 -
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 248 250 - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,148 3,865 - -
รวม 4,396 4,115 130,000 - 
เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย  
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 53,300 -
รวม - - 53,300 - 
เจ้าหนีอ่ื้น  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 49,826 49,826
GL Finance Plc. - - 2,124 334
GL Leasing (Lao) Company Limited - - - 77
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 95,699 - 95,699 -
รวม 95,699 - 147,649 50,237 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 236 236
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 1,255 1,571
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
Comercial Credit and Finance Plc. 6,643 - - -
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 129 92 - -
รวม 6,772 92 1,491 1,807 
หุ้นกู้แปลงสภาพ  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 4,521,842 - 4,521,842 -
รวม 4,521,842 - 4,521,842 - 
เงนิรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 179,153 - 179,153 -
Creation Investment Sri Lanka LLC. 286,645 - 286,645 -
รวม 465,798 - 465,798 - 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 GLF ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบัริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวางเงินมดัจาํสาํหรับราคา
ประมาณของสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าซ้ือ  

ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 เงินมัดจําสินทรัพย์ท่ีจะให้เช่าตามท่ีแสดงอยู่ภายใต้บัญชีสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อยในระหว่างปีปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ กาํไร ยอดคงเหลือ
 ณ วนัท่ี   (ขาดทุน) ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา 31 ธนัวาคม 

2559 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย    
บริษทัย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 4,016,390 1,440,749 (322,448) 63,563 5,198,254 
รวม 4,016,390 1,440,749 (322,448) 63,563 5,198,254 
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เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัย่อยดังกล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ีย    
ร้อยละ 7.00 ต่อปี (2558: อตัราร้อยละ 5.50 - 7.00 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างปี
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี แปลงค่า 31 ธนัวาคม 
 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง งบการเงิน 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 250 - - (2) 248 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,865 320 - (37) 4,148 
รวม 4,115 320 - (39) 4,396 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 10.00 ต่อปี (2558: อตัรา
ร้อยละ 6.00 - 10.00 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 
 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - 135,211 (5,211) 130,000 
รวม - 135,211 (5,211) 130,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 
 2559 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2559 

เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - 82,381 (29,081) 53,300 
รวม - 82,381 (29,081) 53,300 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  

หนังสือแนบท้ายสัญญาและหนังสือคํา้ประกันสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปีปัจจุบันบริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้น 
หมายเหตุ 27 โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัฯได้เขา้ทาํหนังสือแนบทา้ยสัญญากับ Engine Holdings Asia Pte. 
Ltd. (“EHA”) ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เพื่อทาํสัญญาป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
สาํหรับดอกเบ้ียคงคา้งของหุน้กูแ้ปลงสภาพ ท่ีออกใหแ้ก่ JTrust Asia Pte.Ltd. ภายใตห้นงัสือแนบทา้ย
สัญญากาํหนดให้ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอตัราขายท่ีประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทุกๆส้ินเดือน
ของดอกเบ้ียจ่ายในแต่ละเดือน หากมีส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนตามหนังสือแนบทา้ยสัญญาและ
อตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษทัฯทาํการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd.    EHA จะเป็นผูรั้บ
หรือชดเชยส่วนต่างดงักล่าว 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํหนังสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทั EHA เพิ่มเติม เพื่อทาํ
สัญญาป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพจาํนวน 130 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท่ีออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยมีอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าตามสัญญา 34.78 
บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา หากมีส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนตามหนังสือแนบทา้ยสัญญาและ
อตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษทัฯทาํการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพและจ่ายคืนเงินตน้ให้กบัทาง JTrust 
Asia Pte. Ltd. EHA จะเป็นผูรั้บหรือชดเชยส่วนต่างดงักล่าว 

นอกจากน้ี EHAไดเ้ขา้ทาํหนังสือคํ้าประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั Wedge Holdings Co., Ltd. ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บริษทัฯ หาก EHA ไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ  Wedge Holdings Co., Ltd. จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบชดเชยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนแทน EHA 
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หนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ และหนังสือคํ้ าประกันดังกล่าวระบุว่าจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใดๆจากคู่สญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
  

พนับาท
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 38,068 1,111 54,613 342
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 210 - 1,800 -
รวม 38,278 1,111 56,413 342 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
  

พนับาท
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
 

พนับาท 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 34,392 194 52,573 -
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 210 - 1,800 -
รวม 34,602 194 54,373 -

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558
เงินสด 3,126 1,415 184 190 
เงินฝากธนาคาร 2,548,098 1,043,471 468,538 552,034 
รวม 2,551,224 1,044,886 468,722 552,224 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.00-7.50 ต่อปี และ ร้อยละ 0.05 – 0.70 ต่อปี ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทฯ:          
ร้อยละ 0.85-1.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.05 - 0.37 ต่อปี ตามลาํดบั) 
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9. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 

9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงนิรวม 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง 

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 2559 2558 2559 2558 2559 2558
ลูกหนีป้กติ  
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 4,458,097 4,511,899 4,221,126 3,716,413 8,679,223 8,228,312
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 183,234 177,116 - - 183,234 177,116
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,477,392) (1,517,253) (1,061,151) (872,735) (2,538,543) (2,389,988)
 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,163,939 3,171,762 3,159,975 2,843,678 6,323,914 6,015,440
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา  
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 187,958 317,815 110,236 189,981 298,194 507,796
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 18,590 36,425 - - 18,590 36,425
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (60,143) (103,989) (27,433) (47,491) (87,576) (151,480)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 146,405 250,251 82,803 142,490 229,208 392,741
รวมลูกหนี ้ 3,310,344 3,422,013 3,242,778 2,986,168 6,553,122 6,408,181
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (160,004) (223,133) (97,193) (137,697) (257,197) (360,830)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 3,150,340 3,198,880 3,145,585 2,848,471 6,295,925 6,047,351 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง 

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 2559 2558 2559 2558 2559 2558
ลูกหนีป้กติ  
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 2,805,568 2,976,575 2,289,212 2,255,932 5,094,780 5,232,507
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 97,651 112,322 - - 97,651 112,322
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (978,388) (1,026,751) (500,824) (486,474) (1,479,212) (1,513,225)
 รวมลูกหนีป้กติ 1,924,831 2,062,146 1,788,388 1,769,458 3,713,219 3,831,604
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา  
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 173,905 267,337 109,083 181,155 282,988 448,492
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 17,328 31,915 - - 17,328 31,915
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (57,498) (93,148) (27,216) (46,148) (84,714) (139,296)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 133,735 206,104 81,867 135,007 215,602 341,111
รวมลูกหนี ้ 2,058,566 2,268,250 1,870,255 1,904,465 3,928,821 4,172,715
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (112,346) (172,986) (72,719) (117,643) (185,065) (290,629)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 1,946,220 2,095,264 1,797,536 1,786,822 3,743,756 3,882,086 
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9.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิจากดอกผลเช่า
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,630,021 5,318,370 40,539 38,847 5,589,482 5,279,523 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 364,616 379,728 24,453 31,801 340,163 347,927 
 2 - 3 เดือน 268,833 322,027 46,049 62,104 222,784 259,923 
 4 - 6 เดือน 128,480 142,406 44,165 55,231 84,315 87,175 
 7 - 9 เดือน 94,918 118,566 50,605 69,909 44,313 48,657 
 10 - 12 เดือน 63,810 118,198 48,944 94,057 14,866 24,141 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,444 8,886 2,442 8,881 2 5 

รวม 6,553,122 6,408,181 257,197 360,830 6,295,925 6,047,351 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,352,810 3,359,815 33,049 33,147 3,319,761 3,326,668 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 228,878 269,183 22,698 26,684 206,180 242,499 
 2 - 3 เดือน 176,054 229,607 34,973 45,580 141,081 184,027 
 4 - 6 เดือน 76,372 113,826 30,348 45,216 46,024 68,610 
 7 - 9 เดือน 59,836 99,914 35,723 59,596 24,113 40,318 
 10 - 12 เดือน 32,569 97,912 25,974 77,953 6,595 19,959 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,302 2,458 2,300 2,453 2 5 
รวม 3,928,821 4,172,715 185,065 290,629 3,743,756 3,882,086 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนั
ของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559 2558 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,847,879 3,310,344 5,043,255 3,422,013 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,331,362 3,242,778 3,906,394 2,986,168 
รวม 9,179,241 6,553,122 8,949,649 6,408,181 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,626,119)  (2,541,468)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,553,122  6,408,181  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,094,452 2,058,566 3,388,149 2,268,250 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,398,295 1,870,255 2,437,087 1,904,465 
รวม 5,492,747 3,928,821 5,825,236 4,172,715 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,563,926)  (1,652,521)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 3,928,821  4,172,715  

9.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสาํหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยดุรับรู้รายได้
สําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไว้
โดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัฯมี
นโยบายในการหยุดรับรู้รายได้สําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 4 งวด           
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือ
และท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 214 
ลา้นบาท และ 395 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 200 ลา้นบาท และ 349 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํให้
รายไดส้ําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลดลงเป็นจาํนวนเงินประมาณ 5 ลา้นบาท 
และ 14 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท และ 13 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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9.5 สญัญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสญัญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง 5 ปี 
และค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

9.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ  (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จํานวน  1,360 ล้านบาท  และ  3,615 ล้านบาท 
ตามลาํดับ (เฉพาะบริษัทฯ: 1,329 ลา้นบาท และ 3,373 ลา้นบาท ตามลาํดับ) เพื่อค ํ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 และ 25 

10. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํา้ประกัน 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี  
 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 307,497 158,325 71,609 35,280 379,106 193,605 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 11,562 5,136 - - 11,562 5,136 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (89,089) (47,878) (14,994) (6,669) (104,083) (54,547) 
รวมลูกหนีป้กติ 229,970 115,583 56,615 28,611 286,585 144,194 

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 9,879 782 656 194 10,535 976 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,264 114 - - 1,264 114 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (2,833) (253) (98) (44) (2,931) (297) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 8,310 643 558 150 8,868 793 

รวมลูกหนี ้ 238,280 116,226 57,173 28,761 295,453 144,987 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (12,008) (3,133) (1,697) (704) (13,705) (3,837) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   คํา้ประกัน - สุทธิ 226,272 113,093 55,476 28,057 281,748 141,150 
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10.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ คํ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   คํา้ประกัน     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 239,307 127,330 2,369 1,273 236,938 126,057 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 27,242 11,419 2,646 1,142 24,596 10,277 
 2 - 3 เดือน 20,036 5,445 4,007 1,089 16,029 4,356 
 4 - 6 เดือน 4,970 714 1,988 285 2,982 429 
 7 - 9 เดือน 2,115 79 1,269 48 846 31 
 10 - 12 เดือน 1,783 - 1,426 - 357 - 

รวม 295,453 144,987 13,705 3,837 281,748 141,150 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้ าประกันและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2559 2558 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 330,202 238,280 164,357 116,226 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 72,265 57,173 35,474 28,761 
รวม 402,467 295,453 199,831 144,987 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (107,014)  (54,844)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 295,453  144,987  
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10.4 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

10.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค ํ้าประกนั (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 52 ลา้นบาท เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ี
ไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 

11. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

บริษทัฯไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ โดยบริษทัยอ่ยน้ีไดใ้ห้บริษทัอ่ืนในเกาะไซปรัสและ
สิงคโปร์กู้ยืมเงินต่อ ซ่ึงผูกู้ ้หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกันกับผูกู้ ้เป็นผูถื้อหุ้นในบริษัทฯด้วยและได้นํา
หลกัทรัพยส่์วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืจากบริษทัยอ่ยดงักล่าว
ดว้ย รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 
 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

2559 2558 
พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า         
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า     
พนับาท 

Cyprus 14.5 - 17.0 39,519 1,415,973 16,572 598,065 
Singapore 14.5 - 25.0 56,272 2,016,263 56,197 2,028,060
อ่ืน ๆ (เหรียญสหรัฐ) 5.0 - 10.0 1,247 44,696 128 4,615 
อ่ืน ๆ (ไทยบาท) 7.0 - - - 18,780 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 97,038 3,476,932 72,897 2,649,520
ดอกเบ้ียคา้งรับ   281,788  108,002 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ  
   ดอกเบ้ียคา้งรับ   3,758,720  2,757,522 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   (882,435)  (2,152,934) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ      
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 2,876,285 604,588 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
 (ร้อยละต่อปี) 2559 2558

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 7.0 - 18,780
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี - (18,780)
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 

  
- 

 
- 
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เงินใหกู้ย้มืเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยใ์นเกาะไซปรัสและประเทศ
บราซิล พนัธบัตรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษัทอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของบริษัทฯซ่ึงถือโดย              
ผูกู้ ้มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (รวมถึงหุ้นของบริษทัฯ ซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ยราคาปิดในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปี) มีมูลค่าประมาณร้อยละ 106 และร้อยละ 238 ตามลาํดบัของจาํนวนเงิน
ให้กูย้ืมของผูกู้ส้องกลุ่มน้ี แต่ถา้ไม่คิดมูลค่าหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํมาคํ้าประกนัแลว้ มูลค่าท่ีเหลือของ
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัคิดเป็นมูลค่าประมาณร้อยละ 60 และ ร้อยละ 53 ตามลาํดบัของจาํนวนเงินให้
กู ้ยืมของผู ้กู ้สองกลุ่มน้ีลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกําหนดชําระคืนเงินต้นแตกต่างกันตามระยะเวลา
ตั้ งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมีกาํหนดการจ่ายชําระเงินต้นคืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ี        
บางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่ายชาํระเงินตน้คืนในระหว่างปี แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการชาํระหน้ีให้
ลูกหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงินให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการชาํระหน้ีมี
จาํนวนประมาณ 2,129 ลา้นบาท (59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

อัตราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีเป็นอัตราร้อยละ 14.5 ถึง 25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหว่างปีจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 485 ลา้นบาท (เฉล่ียอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
ประมาณร้อยละ 17) ซ่ึงจาํนวนเงินนั้ นคิดเป็นร้อยละ 38 ของกาํไรรวมในงบการเงินรวมสําหรับ
ปี 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระ
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,664,898 2,757,522 - 18,780 
   คา้งชาํระ     
    1 - 3 เดือน 80,584 - - - 
    6 - 12 เดือน 13,238 - - - 
รวม 3,758,720 2,757,522 - 18,780 
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12. สินทรัพย์รอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
สินทรัพยย์ดึคืน 66,823 43,080 40,078 23,758
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (15,930) (10,132) (15,130) (8,849)
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 50,893 32,948 24,948 14,909 

13.  ลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
รายไดค้า้งรับ 4,403 7,681 2,957 2,797
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,500 18,960 12,381 -
เงินจ่ายล่วงหนา้ 26,036 39,942 749 72
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 6,156 12,569 6,114 11,308
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,328                      -   12,836 13,314
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 57,329 7,218 - -
ลูกหน้ีอ่ืน 50,021 43,650 1,914 5,139
รวม 188,773 130,020 36,951 32,630
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526)
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  186,247 127,494 34,425 30,104

14. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 72,502 76,913 66,952 67,348 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,536 1,106 1,466 1,036 
เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175,457 - - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 45,103 19,414 12,685 8,603 
อ่ืน ๆ 3,169 2,483 2,332 2,483 
รวม 297,767 99,916 83,435 79,470 
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15. เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯไดน้าํไปวางไวก้บัธนาคารเพ่ือคํ้าประกนัการออกหนงัสือ
คํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 40.4 

16. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

16.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลรับระหวา่งปี 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 565,000  
พนับาท 

565,000  
พนับาท 

100.00 100.00 629,696 629,696 - - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  214,448 
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

22,912   
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

100.00 100.00 5,387,211 570,208 - - 

Group Leasing (Laos) Company Limited 16,300,000 1,040,000  0.32 5.00 213 213 - - 
 พนักีบลาว พนักีบลาว       
     6,017,120 1,200,117 - - 

เงินลงทุนใน GLH 

เม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทัยอ่ย GLH จาํนวน 10.8 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคาตาม
มูลค่าตราไว ้1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ินจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือ
ประมาณ 276.16 ลา้นบาท เพื่อนําเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซีย 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย GLH จาํนวน 8.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯไดท้าํสัญญาแปลงเงินให้กูย้มืจาํนวน 8.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน GLH จาํนวน 10.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ย GLH จดทะเบียน
เพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2559 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุน้สามญั จาํนวน 
180.7 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคาตามมูลค่าตราไว ้1 เหรียญ
สิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ินจาํนวนเงิน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,540.84 
ลา้นบาท เพื่อนาํเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษทัและใชใ้นการดาํเนินงานใน
กลุ่มตลาด ASEAN ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกูย้มืแก่บริษทัยอ่ย GLH จาํนวน 129.0 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และไดท้าํสัญญาแปลงเงินให้กูย้ืมจาํนวน 129.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เป็นเงินลงทุนใน GLH จาํนวน 180.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ บริษัทย่อย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินลงทุนในบริษทัย่อย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 214.45 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (2558: 22.90 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 
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เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH ลงทุนร้อยละ 5 และร้อยละ 95 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท GLL ตามลาํดับ ในระหว่างปี GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 130,000 หุ้นเป็น 
2,037,500 หุ้น โดยหุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพ่ิมทุนน้ี ส่งผลให้สัดส่วนการ
ถือหุน้ใน GLL ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย GLH เปล่ียนเป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 ตามลาํดบั 
โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่นบริษทัยอ่ย GLH ทาํใหบ้ริษทัฯจดัประเภทเงิน
ลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 
ช่ือบริษทั 

 
ทุนชาํระแลว้ 

 
สดัส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

เงินปันผลรับสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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

 พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

10,300 
 พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

100.00 100.00 359,470 359,470 - - 

Group Leasing (Lao) Company Limited 16,300,000 
พนักีบลาว 

1,040,000  
พนักีบลาว 

99.68 95.00 71,478 4,030 - - 

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

อินโดนีเซีย 

- 65.00               - 172,133 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

     603,081 363,500 - - 

เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ GLL 
จาํนวนเงิน 15,260 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 67.4 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทั
ยอ่ย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ี
บริษทัย่อย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 และไดรั้บอนุมติั
จากธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 

เงินลงทุนใน GLFI 

เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัย่อย GLH มีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทั PT. 
Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) เป็นบริษทัย่อยท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย
ดว้ยทุนจดทะเบียน 400,000 หุ้น ราคาตามมูลค่าตราไว ้1,000,000 รูเปียอินโดนีเซีย ต่อหุ้น รวมทุนจด
ทะเบียน 400 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย บริษทั GLFI เป็นการร่วมลงทุนระหวา่งบริษทัยอ่ย GLH บริษทั 
JTrust Asia Pte. Ltd. และบริษทัหุ้นส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียจากการลงนามในสัญญา
จดัตั้งบริษทั GLFI ในวนัท่ี 23 ธันวาคม 2558 GLFI เรียกชาํระทุนคร้ังแรก คิดเป็นทุนท่ีเรียกชาํระ 
100,000 หุน้ รวมเป็นทุนท่ีเรียกชาํระ 100 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ GLH จ่ายชาํระค่า
หุ้นจาํนวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
รวมจาํนวนเงินทั้งส้ินจาํนวนเงิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท ทั้งน้ี GLFI 
ไดด้าํเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลสําหรับการจดัตั้งบริษทัและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบัทาง
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

บริษทัหุ้นส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้าํสิทธิและภาระผูกพนัทั้งหมดในหุ้นของ GLFI      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นสามญัท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจาํนวน 10,000 หุ้น และ หุ้นสามญั 
5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) โอนให้แก่ 
GLH ทาํให้ GLH มีอาํนาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ GLFI ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
การรับรู้ผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

16.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สีย 
ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ในระหวา่งปี 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

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

16.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 2559 2558 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
สินทรัพยห์มุนเวยีน 258 -
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 29 -
หน้ีสินหมุนเวยีน (24) -
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 PT. Group Lease  
Finance Indonesia

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

 2559 2558 
สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
รายได ้ 18 -
กาํไร (ขาดทุน)  (5) -
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (5) -
  
สรุปรายการกระแสเงินสด  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน (22) -
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (6) -
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 268 -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 240 -

17. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  2559 2558 2559 2558 2559 2558 
ถือหุ้นโดย Group Lease Holdings Pte. Ltd. (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
Commercial Credit 
and Finance PLC

ธุรกิจสินเช่ือ 
สินเช่ือรายยอ่ย 

ศรีลงักา 29.99 - 2,489,024 - 2,545,426 - 

 ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ       
รวม     2,489,024 - 2,545,426 - 

ในระหว่างปีปัจจุบัน GLH ได้ร่วมลงนามในสัญญาซ้ือขายกับผูข้ายเพื่อซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) จํานวน  95,390,500 หุ้น  ในราคาหุ้นละ  111 รูปี 
ศรีลงัการวมทั้งส้ินมูลค่า 10,588 พนัลา้นรูปีศรีลงักา (ประมาณ 2,462 ลา้นบาท) ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 2.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 GLH ถือหุน้สามญัของ CCF จาํนวน 95,390,500 หุน้ หรือคิด
เป็นร้อยละ 29.99 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ CCF 
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17.1 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้         
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

17.2 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

สาํหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวตามสมมติฐานท่ีว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเท่ากับราคาตลาด         
มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)

บริษทัร่วม
มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม*
2559 2558 

Commercial Credit and Finance PLC 1,285 - 
รวม 1,285 - 
*   มูลค่าดงักล่าวคาํนวณตามสดัส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตามราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักาโดยใชอ้ตัรา

แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งราคาซ้ือและราคาขาย ณ วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2559
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทัร่วม

ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 

ในระหวา่งปี
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

Commercial Credit 
and Finance PLC 

48,355 - 8,048 - - - 

รวม 48,355 - 8,048 - - - 
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17.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระสาํคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and         

Finance PLC 
 2559 2558 
สินทรัพยร์วม 19,617 - 
หน้ีสินรวม (17,214) - 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,403 - 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 29.99 - 
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์ - สุทธิ 721 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 6 - 
ส่วนของราคาท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 1,818 - 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม 2,545 - 

สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and 

Finance PLC 
 สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี

31 ธนัวาคม 
 2559 2558 
รายได ้ 649 -
กาํไร (ขาดทุน)  228 -
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 6 -
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 234 -
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18. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
Bagan Innovation Technology Pte. Ltd. 61,848 -
JTrust Indonesia Tbk. 414,502 -
รวม 476,350 -

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology Pte. Ltd. ("BIT") เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 GLH ซ้ือหุ้น
สามญัเพิ่มทุนของ BiT จาํนวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมด
ของ BiT) คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.73 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ  61.85 ล้านบาท) BiT จด
ทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2560 BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ พฒันาซอฟตแ์วร์และ
เป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดิจิตอลคอนเทนตแ์ละโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษัท  PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (“JTrust Bank”) เม่ือวัน ท่ี  13 ธันวาคม  2559 GLH ซ้ือหุ้น
สามญัของ JTrust Bank จากบริษทั JTrust Asia Pte.Ltd. ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 จาํนวน 28.15 
ลา้นลา้นหุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 3.12 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ JTrust Bank) คิดเป็น
จาํนวนเงิน 11.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 414.50 ลา้นบาท) JTrust Bank เป็นบริษทัท่ีจด
ทะเบียนจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย ธุรกิจหลกัคือธนาคารพาณิชย ์
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19. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง   
   อาคารและ และเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์  งาน 
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งทาํ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2558 35,983 45,553 24,898 40,444 38,271 31,092 - 216,241
ซ้ือเพิ่ม - - 892 6,399 14,951 5,386 7,839 35,467
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (15) (5,772) (2,268) (455) - (8,510)
โอนเขา้ (ออก) - - 4,945 189 8,186 - (8,143) 5,177
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 1,090 678 1,702 1,044 413 4,927 
31 ธนัวาคม 2558 35,983 45,553 31,810 41,938 60,842 37,067 109 253,302
ซ้ือเพิ่ม - - - 7,675 16,764 5,842 21,629 51,910
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (72) (174) (1,808) - (2,054)
โอนเขา้ (ออก) - - - 390 7,726 362 (8,785) (307)
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - 306 (464) (85) (75) 157 (161) 
31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 32,116 49,467 85,073 41,388 13,110 302,690 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2558 - 40,124 6,838 26,627 21,253 20,757 - 115,599
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 354 3,975 5,094 13,737 5,263 - 28,423
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ   
   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (12) (5,590) (2,266) (454) - (8,322)
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 153 159 741 567 - 1,620 
31 ธนัวาคม 2558 - 40,478 10,954 26,290 33,465 26,133 - 137,320
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี  355 4,792 6,311 18,571 6,584 36,613
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ   
   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (44) (106) (1,808) - (1,958)
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 31 8 16 (12) - 43 
31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 15,777 32,565 51,946 30,897 - 172,018 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
31 ธนัวาคม 2558 35,983 5,075 20,856 15,648 27,377 10,934 109 115,982 
31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 16,339 16,902 33,127 10,491 13,110 130,672 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   
2558        28,423 
2559        36,613 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง  
  อาคารและ และเคร่ืองใช้ คอมพิวเตอร์  งาน
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า สาํนกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งทาํ รวม

ราคาทุน   
1 มกราคม 2558 35,983 45,553 14,381 23,618 19,722 20,158 159,415
ซ้ือเพ่ิม - - 409 2,543 7,772 3,652 - 14,376
ตดัจาํหน่าย - - (14) (4,872) (2,244) (455) - (7,585)
โอนเขา้ (ออก) - - - - 7,949 - - 7,949
31 ธนัวาคม 2558 35,983 45,553 14,776 21,289 33,199 23,355 - 174,155
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,649 6,538 2,756 8,493 19,436
ตดัจาํหน่าย - - - - (55) (1,808) - (1,863)
โอนเขา้ (ออก) - - - 98 7,726 - (8,493) (669)
31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 14,776 23,036 47,408 24,303 - 191,059
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
1 มกราคม 2558 - 40,124 6,662 19,070 14,703 16,434 - 96,993
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 354 1,461 1,552 5,061 2,445 - 10,873
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (12) (4,827) (2,242) (454) - (7,535)
31 ธนัวาคม 2558 - 40,478 8,111 15,795 17,522 18,425 - 100,331
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 355 1,411 1,963 10,247 3,232 - 17,208
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ    
   ส่วนท่ีจาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - - (37) (1,808) - (1,845)
31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 9,522 17758 27,732 19,849 - 115,694
มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31 ธนัวาคม 2558 35,983 5,075 6,665 5,494 15,677 4,930 - 73,824 
31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 5,254 5,278 19,676 4,454 - 75,365  
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2558        10,873 
2559        17,208 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 94.7 ลา้นบาท และ 77.5 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 81.7 ลา้นบาท และ 
72.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 จาํนวน 26.5 
ลา้นบาท (2558: 27.7 ล้านบาท) ไปคํ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 23 และ 25 
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20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 
 (หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม 

 
สญัญา 

สิทธิพิเศษ
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

 
สิทธิการเช่า 

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่ง
พฒันา รวม

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 115,726 6,885 - 6,555 129,166
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  - 10,793 19 16,790 27,602
โอนเขา้ (ออก) - 3,918 - (14,060) (10,142)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ 10,973 181 - 32 11,186
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 126,699 21,777 19 9,317 157,812
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  - 6,249 20 41,934 48,203
โอนเขา้ (ออก) - 669 - - 669
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (905) (40) - (3,910) (4,855)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,794 28,655 39 47,341 201,829
การตัดจําหน่าย   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 32,146 1,098 - - 33,244
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 17,756 1,597 2 - 19,355
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ 4,054 92 - - 4,146
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 53,956 2,787 2 - 56,745
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,593 3,255 9 - 6,857
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (331) (1,238) - - (1,569)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 57,218 4,804 11 - 62,033 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 72,743 18,990 17 9,317 101,067 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 68,576 23,851 28 47,341 139,796 
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  (หน่วย: พนับาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์

ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง
พฒันา รวม

ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 6,450 6,450
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 10,000 12,562 22,562
โอนเขา้ (ออก) 1,146 (14,060) (12,914) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 11,146 4,952 16,098
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 5,281 16,858 22,139
โอนเขา้ (ออก) 669 (615) 54 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 17,096 21,195 38,291 

การตัดจําหน่าย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - - -
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 597 - 597 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 597 - 597
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,866 - 1,866 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2,463 - 2,463 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 10,549 4,952 15,501 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 14,633 21,195 35,828 

สัญญาสิทธิพเิศษ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(สามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กับบริษทัตวัแทน
จาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพชูา โดยสัญญาดงักล่าวระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่าวแก่ GLF 
โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทาํสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษัทตวัแทน
จาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีตามท่ี     
ตกลงไว  ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันแห่งนั้ นจะทาํการยึดเงินมัดจาํตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้ งแต่ปี       
2556 - ปี 2561 
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ในระหว่างปี 2559 และ 2558 GLF สามารถทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงิน   
มดัจาํคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญา Deposit agreement มูลค่าของสัญญาสิทธิพิเศษท่ีนาํเสนอใน
งบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

ณ  วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2559 มูลค่าของสิทธิพิ เศษดังกล่าวคิดเป็นจํานวนเงิน  1.91 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (2558: 2.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

21. ค่าความนิยม 

 บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อ
ทดสอบการดอ้ยค่าประจาํปี ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท)

 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือ   
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนั 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc.

ค่าความนิยม 66,122 5,750 50,285 

 บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา      
5 ปี 

 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือ   
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนั 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

อตัราการเติบโต 2.0 2.0 1.3 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.7 14.1 19.8 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา
ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้นๆ 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 
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22. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 63,772 70,220 62,648 66,482 
เงินมดัจาํ 37,865 34,689 1,856 1,519 
อ่ืน ๆ 5,739 6,175 5,738 6,088 
รวม 107,376 111,084 70,242 74,089 

23. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12 - 2,077 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 3.80 - 6.25 5.25 - 7.00 554,183 349,050 
รวม   556,260 349,050 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 2559 2558 2559 2558 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12 - 2,077 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 3.80 - 6.25 5.25 - 7.00 446,690 349,050 
รวม   448,767 349,050 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดย
การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ การจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและ    
ท่ีจะมีข้ึนในภายหน้า ทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนังสือแจง้จากผูใ้ห้กูข้องบริษทัฯและคํ้าประกนั
โดยบริษทัยอ่ย 

เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 40.4 
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24. เจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 51,950 50,237 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 95,699 - 95,699 - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 20,761 10,931 18,965 7,896 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 44,590 49,286 5,438 3,395 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 43,934 17,507 15,421 12,716 
รวม 204,984 77,724 187,473 74,244 

25. เงินกู้ยืมระยะยาว 

เงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 2559 2558  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 577,130 1,449,160 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 33,150 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2556 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 79,670 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้

  ตามวงเงินสินเช่ือ 
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 324,000 อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 2559 2558  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 17,915 30,074 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 35,831 60,148 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 35,831 36,088 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายชําระทั้ งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

สองปีนบัจากวนัทาํสญัญา
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 53,746 54,133 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายชําระทั้ งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

สองปีนบัจากวนัทาํสญัญา
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 47,960 - อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.90 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบหา้งวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 30,633 - อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบสองงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  
  รอตดัจ่าย (913) (3,976)
รวม 798,133 2,062,447
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
      ภายในหน่ึงปี (585,743) (1,557,854)
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

212,390 504,593 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 2559 2558  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 577,130 1,449,160 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 33,150 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 17 กนัยายน 2556 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 79,670 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.50 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 324,000 อตัราร้อยละ MLR - 2.25 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบแปดงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  
        รอตดัจ่าย - (3,313)
รวม 577,130 1,882,667
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี (402,990) (1,522,177)
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

174,140 360,490 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,062,447 1,882,667
บวก: กูเ้พ่ิม 1,765,633 1,655,000
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  4,059 3,313
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (3,032,260) (2,963,850)
          จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย (1,000) -

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ 

 
(746) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 798,133 577,130 
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เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษัทฯได้ขอเพิ่มวงเงินกู้ระยะยาวกับธนาคารพาณิชย ์      
แห่งหน่ึงตามสัญญาเงินกู้ยืมลงวันท่ี  26 พฤษภาคม  2554 เป็นจํานวน  2.5 พันล้านบาทโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อนําไปชาํระคืนเงินกู้ยืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใช้ในการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อนาํไปใช ้
ในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 4.90 
ต่อปีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 42.2 

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 60 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย  

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การ
ดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น การดาํรงอัตราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้อง
ในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้ืม และในกรณีก่อหน้ีใหม่ 
กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้าํ
ใหม่ เป็นตน้ 

เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวคํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและสินเช่ือ
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/
หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์รวมทั้ง
ค ํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย GLH และสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัยอ่ย GLF ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
บริษทัย่อย GLF มีสินทรัพยร์วมจาํนวน 1.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ใชใ้นการคํ้าประกนัเงินกูย้ืม
ดงักล่าว (2558: 2.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: ลา้น) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
บาท 2,072.9 1,050.8 1,922.9 1,050.8 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.2 - - 

26. หุ้นกู้ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 2559 2558 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดใน

ตารางดา้นล่าง 
3 ปี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 500,000 500,000

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 29 กนัยายน 2562 1,500,000 -

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (47,782) (6,390)
หุน้กู ้- สุทธิ   1,952,218 493,610
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   (499,128) -
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   1,453,090 493,610 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส  จํากัด  (มหาชน ) คร้ังท่ี  1/2557 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560  
ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไปจนครบกาํหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคมของทุกปี 
 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น
การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 40.4 
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หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส  จํากัด  (มหาชน ) คร้ังท่ี  1/2559 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  
ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จาํนวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู้
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 29 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม และวนัท่ี 29 กนัยายน ของทุกปี 
 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 และการดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 40.4 

27. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวน
เทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 30.2  เพื่อรองรับ
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อก
หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึง
ไดแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 ตามท่ีสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  
จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  1,300 หน่วย
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(1 สิงหาคม 2559 ถึง 1 สิงหาคม 2564) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 1 สิงหาคม  และวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ของทุกปี ตลอดอายุ

หุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการถดัไป 
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การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็น 
หุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 
3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 88,500 
หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  

โดยบริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดับางประการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาการ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั 
โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
คือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายกุารชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวมสิทธิ
ในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

   (หน่วย: พนับาท)
มูลค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 4,521,832
ตน้ทุนทางตรง (5,996)
เงินสดรับสุทธิ 4,515,836
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ (10,043)
ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 494
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 4,506,287
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํหนังสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินต้นและดอกเบ้ียจากหุ้นกู้แปลงสภาพตามท่ีกล่าวไวใ้น 
หมายเหตุ 7 

28. เงินรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหนา้ท่ีไดรั้บจาก JTrust Asia Pte. Ltd. 
และ Creation Investments Sri Lanka LLC. เป็นจาํนวนเงิน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
465.80 ลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 30.3) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯยงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการออก
หุน้กูแ้ปลงสภาพน้ี 

29. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 7,480 6,379 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,209 197 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 158 228 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม   
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 
 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 4,171 (421) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน (1,477) 129 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (3,056) 2,828 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,764) (1,860) 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 8,721 7,480 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,367 425 

 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจาํนวน
ประมาณ 1.3 ลา้นบาท (2558: 1.8 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 22.8 ปี (2558: 22.3 ปี) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี)
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558

อตัราคิดลด 2.2 3.3
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.8-4.4 7.0
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 9.0-22.0 16.6

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 
อตัราคิดลด (0.53) 0.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.59 (0.53) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (0.60) 0.63 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด (0.18) 0.19 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.19 (0.18) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (0.19) 0.20 
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30. ทุนเรือนหุ้น 

30.1 มติท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ี
สาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ 
บริษทัฯ คิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 237.96 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.1560 บาท บริษทัฯกาํหนด
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2559 

2) อนุมติัการเพิ่มวงเงินในการออกหุ้นกู้ท่ีเคยได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2556 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 จากวงเงินเดิมไม่เกิน 2.0 พนัลา้นบาท เป็นไม่เกิน 2.5 พนัลา้น
บาท  

30.2 มติท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2559 

 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ือง
ต่างๆท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจาํนวนไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือในเงินสกลุอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า 

2) อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GL-W4) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

การเสนอขาย/การจดัสรร  :     จดัสรรใหผู้ถื้อหุน้เดิมในอตัราส่วน 9 หุน้เดิม ต่อใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 1 หน่วย

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ :     170,000,000 หน่วย 
ราคาเสนอขาย :     ศูนยบ์าท 
อายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ :     ไม่เกิน 2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
อตัราการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั :     ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ 
ราคาใชสิ้ทธิ :     40.00 บาท 
ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ :     วนัทาํการสุดทา้ยของทุกส้ินเดือน จนครบอายขุองใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 
ระยะเวลาในการเสนอขาย :     ภายใน 1 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 
ตลาดรอง :     ใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บการจดทะเบียนเพ่ือซ้ือขายใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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3) อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 769.59 ล้านบาท เป็น 
ทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน  762.69 ล้านบาท  โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ียงัไม่ได้
ออกจาํหน่ายของบริษทัฯ จาํนวน 13.79 ลา้นหุ้น บริษทัฯได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 

4) อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน จาํนวน 762.69 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 905.22 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวนทั้ งหมด 
285.05 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิดงัน้ี 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 85.0 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 170.0 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ (GL-W4) 

- อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทัฯจาํนวน 57.52 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทุน จาํนวน 115.05 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์พื่อรองรับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน แลว้
เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2559 

5) อนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ โดยลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 
905.22 ลา้นบาท (1,810.44 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท) 

30.3 มติท่ีประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ี 2/2559 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ือง
ต่างๆท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) อนุมติัให ้Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทาํการเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษัท Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) จาํนวน 95,390,500 หุ้น คิดเป็น       
ร้อยละ 29.99 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ CCF ในราคาหุ้นละ 111 รูปีศรีลงัการวม
ทั้ งส้ินมูลค่า 10,588 พันล้านรูปีศรีลังกา CCF เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งและจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจสินเช่ือ สินเช่ือรายยอ่ย ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ 

อนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ ในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 22.27 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของ CCF จาก 
Creation Investments Sri Lanka LLC 
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2) อนุมติัให ้Group Lease Holdings Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ทาํการเขา้ซ้ือหุน้สามญั
ของบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd ("BGMM") จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
จาํนวน 1,387,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ BGMM ใน
ราคาหุ้นละประมาณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ินมูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศพม่า ธุรกิจของกิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือ
รายยอ่ย 

อนุมติัการเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ ในการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัใน
สัดส่วนประมาณร้อยละ 28.1 ของหุ้นสามญัทั้งหมดท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ของ BGMM จาก 
CCF 

3) อนุมติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance Co., Ltd. (“CF”) ซ่ึงเป็นบริษทัถือ
หุ้นโดยบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศพม่า โดยไดจ้องซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพในจาํนวนไม่
เกิน 28.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสามารถแปลงเป็นทุนจดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 57 ของ
หุ้นสามญัทั้งหมดของ CF ข้ึนอยู่กบัเหตุการณ์หากมีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือกฎระเบียบ
จากธนาคารกลางของประเทศพม่า ซ่ึงอนุญาตให้กิจการต่างประเทศสามารถถือหุ้นในบริษทัท่ีมี
ใบอนุญาตทางการเงินได ้และบริษทัฯไดรั้บการอนุมติัท่ีเก่ียวขอ้งและไดรั้บการยินยอมให้ทาํ
รายการได ้

4) อนุมติัการจดัตั้งกิจการร่วมคา้ GL - AMMK Co., Ltd. (“Service Co”) โดย GLH จะลงทุนในทุน
จดทะเบียนคิดเป็นร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระแล้ว ธุรกิจหลัก คือ ให้การ
สนบัสนุนแก่ Century Finance ทั้งในดา้น Front office และ Back office  

5) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือในเงินสกลุอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า  

6) อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง 
(Private Placement) ให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC ในจาํนวนไม่เกิน 20 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือในเงินสกลุอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า  

7) อนุมติัเร่ืองการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาํนวน 17,327,414.50 บาท โดยการออก
หุ้น เพิ่ม  34 ,654 ,829 หุ้น  ในอัตราหุ้นละ  0.50  บาท  จากเดิม  905 ,217 ,625.50 บาท  เป็น 
922,545,040 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เร่ืองทุนจด
ทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ รายละเอียดมีดงัน้ี 
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ก) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 12,376,724.50 บาท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุน จาํนวน 24,753,449 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. 

 ข) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 4,950,690 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่ม
ทุน จาํนวน 9,901,380 หุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพ
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและเสนอขายใหแ้ก่ Creation Investments Sri Lanka LLC 

30.4 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
จาํนวนรวม 4.99 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั
 แสดงสิทธิ จาํนวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 
 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท)

GL-W4 124,719 124,719 40.00 4.99

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นจาํนวนเงินรวม 0.37 ลา้นบาท จากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ GL-W4 จาํนวน 9,133 หน่วย บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนจากการ
ใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 
2560 

30.5 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนัจาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 จาํนวนหุน้ ทุนจดทะเบียน 
 (พนัหุน้) (พนับาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน   

ณ วนัตน้ปี 1,539,175 769,587 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 319,704 159,852 
ลดลงระหวา่งปี (13,789) (6,894) 
ณ วนัปลายปี 1,845,090 922,545 
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  ส่วนเกินมูลค่า 
 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   

ณ วนัตน้ปี 1,427,285 713,643 4,254,634
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 98,100 49,050 931,999
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 125 62 4,927
ณ วนัปลายปี 1,525,510 762,755 5,191,560 

31. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือของใบสําคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

GL-W4 ผูถื้อหุน้เดิม 2 สิงหาคม 2559 165,098,969 - 2 ปี 40 บาท 1 หุน้สามญั 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2559 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2559 

GL-W4 - 165,098,969 133,852 164,965,117 

32. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2558    

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี
28 เมษายน 2559 

 
231,240 

 
0.1560 

  231,240 0.1560

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2557    

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี
27 เมษายน 2558 

 
66,673 

 
0.0625 

  66,673 0.0625
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33. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

34. รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ 

 รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยค่าปรับจากการชาํระค่างวดล่าชา้ รายไดห้น้ี
สูญท่ีไดรั้บคืน รายไดจ้ากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

35. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะ ประกอบดว้ย รายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 542,746 493,764 334,465 316,799
ค่าบริการทาํสัญญา 30,831 33,965 28,174 31,600
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี 21,517 24,238 18,938 20,453
ค่าเส่ือมราคา 36,614 28,423 17,208 10,873
ค่าตดัจาํหน่าย 6,858 19,355 1,866 597
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 14,451 12,689 5,955 5,950
ค่าเช่า 36,663 26,594 4,508 4,344
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 32,821 22,661 3,877 8,675

36. ภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 174,687 92,786 91,918 64,805
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 27,345 50,289 27,082 19,991
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 202,032 143,075 119,000 84,796
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 จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 73 507 73 507

รวม 73 507 73 507

 รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,264,851 725,966 600,927 425,008 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 20, 17 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 243,546 166,871 120,185 85,002
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ 
   ไม่สามารถนาํมาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ (25,008) (33,542) (1,185) (206)
อ่ืนๆ (16,506) 9,746 - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 202,032 143,075 119,000 84,796 

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอตดับัญชี     

   ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 48,815 71,562 40,238 60,351 
   ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,132 2,027 3,026 1,770 
   สาํรองผลประโยชน์ของพนกังาน 1,744 1,496 1,744 1,496 
   ขาดทุนสะสมยกมา 5,575 - - - 
   อ่ืนๆ 173 77 9 - 
   ค่านายหนา้รอตดับญัชี (10,269) (10,353) (10,269) (10,353) 
   ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจาํหน่าย (3,140) - - - 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 2559 2558 

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
      องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 
(1,100) 

 
- 

 
(1,100) 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
      องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 
(3) 

 
- 

 
(3) 

 
- 

   ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ (9,404) (1,278) (9,404) (1,278) 
   ค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะสั้น - (663) - (663) 
รวม 35,523 62,868 24,241 51,323 

37. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี
กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
งบการเงินรวม
จาํนวนหุน้สามญั 

กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท
   
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   
 กาํไรสาํหรับปี 1,063,844 582,891 1,525,423 1,190,879 0.697 0.489 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ   
 เทียบเท่าปรับลด   
  GL-W3 - - - 62,725  
  GL-WD - - - 3,041  
  GL-W4 - - 12,472 -  
กําไรต่อหุ้นปรับลด   
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั   
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ   
       หุน้สามญั 1,063,844 582,891 1,537,895 1,256,645 0.692 0.464 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้สามญั 
 กาํไรสาํหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2559 2558 2559 2558 2559 2558 
 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน   
   กาํไรสาํหรับปี 481,927 340,212 1,525,423 1,190,879 0.316 0.286 
ผลกระทบของหุ้นสามัญ       
   เทียบเท่าปรับลด       
  GL-W3 - - - 62,725  
  GL-WD - - - 3,041  
  GL-W4 - - 12,472 -   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
    กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
       สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือ       
       หุน้สามญั 481,927 340,212 1,537,895 1,256,645 0.313 0.271 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         
31 ธนัวาคม 2559 เน่ืองจากกาํไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 
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38. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน 

 ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

 ส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจการใหสิ้นเช่ือแก่ธุรกิจ และจดัการเงินลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

 ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน 

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยสาํหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจการ    
  ใหสิ้นเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,949,691 - 1,949,691 - 1,949,691 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค 
   โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั

116,926 - 116,926 - 116,926 

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื - 484,859 484,859 - 484,859 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 24,101 932 25,033 - 25,033 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา - 63,062 63,062 - 63,062 
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ 
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 218,791 - 218,791 - 218,791 
อ่ืนๆ 64,159 (378) 63,781 - 63,781 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 418,085 238,171 656,256 (656,256) - 
รวมรายได้ 2,791,753 786,646 3,578,399  (656,256) 2,922,143 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (928,729) (65,409) (994,138) 106,762 (887,376) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (313,270) - (313,270) - (313,270) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (232,251) - (232,251) - (232,251) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - 48,355 48,355 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (455,325) (323,340) (778,665) 505,916 (272,749) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (170,899) (31,134) (202,033) - (202,033) 
กําไรของส่วนงาน 691,279 366,763 1,058,042 4,777 1,062,819 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  36,164 21,855 58,019 (1,786) 56,233 
หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,240 - - - 1,240 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

  ส่วนงานธุรกิจ    
  ท่ีปรึกษาดา้น    
  ธุรกิจการ    
  ใหสิ้นเช่ือ    
  แก่ธุรกิจและ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ จดัการ รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ เงินลงทุน ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,898,441 - 1,898,441 - 1,898,441 
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค      
   โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 25,485 - 25,485 - 25,485 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื - 173,365 173,365 - 173,365 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 2,103 100 2,203 - 2,203 
รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา - 72,680 72,680 - 72,680 
รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการ      
   สินเช่ือเช่าซ้ือ 210,125 49,825 259,950 - 259,950 
อ่ืนๆ 113,577 (56,998) 56,579 - 56,579 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 215,579 241,777 457,356 (457,356) - 
รวมรายได้ 2,465,310 480,749 2,946,059 (457,356) 2,488,703 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (833,959) (64,693) (898,652) 114,280  (784,372) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (356,567) - (356,567) - (356,567) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย (355,030) - (355,030) - (355,030) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (356,011) (137,659) (493,670) 226,902  (266,768) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (130,533) (12,542) (143,075) - (143,075) 
กําไรของส่วนงาน 433,210 265,855 699,065 (116,174) 582,891 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน      
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน           
ท่ีไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  38,458 (56,350) (17,892) (16,287) (34,179) 
หนีสิ้นรวมของส่วนงาน 1,101 - 1,101 - 1,101 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 (หน่วย: พนับาท) 

  2559  2558
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  
ประเทศไทย 1,608,594 1,825,920
ประเทศกมัพชูา 653,922 398,554
ประเทศสิงคโปร์ 548,475 238,972
ประเทศลาว 93,375 25,257
ประเทศอินโดนีเซีย 17,776 -
รวม 2,922,142 2,488,703
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(หน่วย: พนับาท) 
  2559  2558
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและเงินลงทุนในบริษทัร่วม)

 

ประเทศไทย 196,179 170,940
ประเทศกมัพชูา 184,549 181,959
ประเทศสิงคโปร์ 40,031 18,176
ประเทศลาว 3,330 3,182
ประเทศอินโดนีเซีย 6,401 -
รวม 430,490 374,257

ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย ไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

39. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ       
3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยธุยา จาํกดั 
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ           
ในระหว่างปี 2559 และ 2558 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 8.1 ลา้นบาท และ 7.5 
ลา้นบาท ตามลาํดบั 

40. ภาระผูกพนั 

40.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ
ระบบคอมพิวเตอร์ (2558: 0.44 ลา้นบาท) 

40.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าและบริการ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2559 2558 

   พนัเหรียญ    พนัเหรียญ 

 พนับาท 
พนั 

กีบลาว 
สหรัฐ 
อเมริกา 

พนัรูเปีย 
อินโดนีเซีย พนับาท 

พนั 
กีบลาว 

สหรัฐ 
อเมริกา 

จ่ายชาํระ  
 ภายใน 1 ปี 15,280 - 157 1,216,631 15,983 237,757 173 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 13,705 - 36 1,216,631 11,567 - 102 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
จ่ายชาํระ   
 ภายใน 1 ปี 6,851 7,000 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 2,802 3,409 

40.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
0.6 ลา้นเยน และ 0.4 ลา้นบาทต่อเดือน (2558: 0.03 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.5 ลา้นเยน และ 0.7 
ลา้นบาทต่อเดือน) และค่าธรรมเนียม ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 1.14 ลา้นบาท  

40.4 การคํา้ประกัน 

1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปแบบของหนงัสือ   
แสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 2.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา และ 36.6 ลา้นบาท 

2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจาํนวน 1,275.3 ลา้นบาท (2558: 300.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติ     
บางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือคํ้าประกนัเพื่อคํ้าประกนัหุ้นกู้
จาํนวน 1,275.0 ลา้นบาท (2558: 300.0 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนัการใช้ไฟฟ้าและการใชบ้ริการ
ไปรษณียจ์าํนวน 0.3 ลา้นบาท (2558: 0.3 ลา้นบาท) 
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41. ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 3,440 3,440
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1,285 - - 1,285
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 476 - 476
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้ - 1,566 - 1,566
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 4,862
ตราสารอนุพนัธ์  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - (1)

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาว - - 847 847
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้ - 521 - 521
ตราสารอนุพนัธ์  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - (1)
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้ - 1,566 - 1,566
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 4,862

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
หุน้กู ้ - 521 - 521
ตราสารอนุพนัธ์      
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - (1)

42. เคร่ืองมือทางการเงิน 

42.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะ
ยาวอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มื
ระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขาย
ผ่อนชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกันและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของ
ลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการ          
ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์ ํ้าประกนัและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั ลูกหน้ี
เงินให้กู ้ยืม เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้ าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึง
ก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.80 - 239.47 1,845.95 2,551.22 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 3,142.21 3,153.72 - - 6,295.93 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    คํ้าประกนั - สุทธิ 226.27 55.48 - - 281.75 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 882.43 2,876.29 - - 3,758.72 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 186.25 186.25 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 

 4,717.04 6,085.49 239.47 2,032.20 13,074.20 



 

 70

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

สถาบนัการเงิน 504.18 - 52.08 - 556.26 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 228.14 228.14 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.40 - - - 4.40 
เงินกูย้มืระยะยาว 585.74 212.39 - - 798.13 
หุน้กู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 
 1,593.45 6,171.77 52.08 693.94 8,511.24 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่       ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      

สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 557.65 487.23 1,044.88 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 3,198.88 2,848.47 - - 6,047.35 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั - สุทธิ 113.09 28.06 - - 141.15 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,152.93 604.59 - - 2,757.52 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 127.42 127.42 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 
 5,465.23 3,481.12 557.65 614.65 10,118.65 
      

หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 349.05 - - - 349.05 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 135.38 135.38 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 4.12 - - - 4.12 
เงินกูย้มืระยะยาว 148.91 144.35 1,769.18 - 2,062.44 
หุน้กู ้ - 493.61 - - 493.61 
 502.08 637.96 1,769.18 135.38 3,044.60 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่       ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.8 - 1.62 1.30 468.72 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 1,946.22 1,797.54 - - 3,743.76 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 5,198.25 - - - 5,198.25 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 34.42 34.42 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 
 7,610.60 1,797.54 1.62 35.72 9,445.48 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 396.69 - 52.08 - 448.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 198.97 198.97 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130.00 - - - 130.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ียอ่ย 53.30 - - - 53.30 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 577.13 - 577.13 
หุน้กู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 
 1,079.12 5,959.38 629.21 664.77 8,332.48 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่       ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      
สินทรัพย์ทางการเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1.84 550.39 552.23 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 2,095.26 1,786.82 - - 3,882.08 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 4,016.39 - - - 4,016.39 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 30.10 30.10 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 
 6,111.98 1,786.82 1.84 580.49 8,481.13 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่       ปรับข้ึนลง ไม่มี  
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 
      
หนีสิ้นทางการเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน - - 349.05 - 349.05 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 86.35 86.35 
เงินกูย้มืระยะยาว 112.82 - 1,769.85 - 1,882.67 
หุน้กู ้ - 493.61 - - 493.61 
 112.82 493.61 2,118.90 86.35 2,811.68 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและ
การกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย ์

ทางการเงิน 
หน้ีสิน 

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

สกลุเงิน 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 13.06 2.04 145.71 - 62.75 28.65 145.71 0.01 35.8307 36.0886
เยน - 10.00 - - - - - - 0.3080 0.2996
เหรียญสิงคโปร์ 0.05 0.40 - 0.02 - - - - 24.8010 25.5195
เหรียญฮ่องกง - 0.01 - - - - - - 4.6217 4.6579
ยโูร - 0.04 - - - - - - 37.7577 39.4388
รูปีศรีลงักา 332.1 - - - - - - - 0.2392 0.2506
เรียลกมัพชูา 5.06 - - - - - - - 0.00885 0.00895
ไทยบาท 65.83 - 67.96 - - - - - 1 1

ในระหว่างปีบริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 

42.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
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   (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 
 2559 2558 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงนิ 
   เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 476 476 - - 
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ี

ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

2,876 
 

3,440 
 

605 
 

847 
หนีสิ้นทางการเงิน     
   หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 1,453 1,566 494 521 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 4,506 4,862 - - 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2559 2558 
 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 
หนีสิ้นทางการเงิน     
   หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 1,453 1,566 494 521 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 4,506 4,862 - - 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

 (หน่วย : ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2559 2558 2559 2558
. มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม
 กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน)
ตราสารอนุพนัธ์  
 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1) (1) - (1)

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะสั้น 
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ข) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและผอ่นชาํระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดโ้ดยหัก
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค) มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด คาํนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลด
กระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 25 บริษัทย่อยได้ทําสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียบนเงินกูซ่ึ้งมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 47.96 ลา้น
บาทกบัธนาคารแห่งหน่ึง สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 15 งวด ครบกาํหนดในเดือนกนัยายน 2560 
ณ วนัครบกาํหนดในแต่ละงวด บริษทัย่อยจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบัธนาคารดว้ยอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ตามท่ีกาํหนดในสัญญา (ร้อยละ 4.9 ต่อปี) และธนาคารจะจ่ายดอกเบ้ียให้กบับริษทัยอ่ยในอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตัวบวกอัตราท่ีกําหนด โดยมีเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุในสัญญา บริษัทย่อยมี          
ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัยอ่ยบนัทึกตามมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 0.3 ลา้นบาท 

ฉ) หุน้กูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
สาํหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

43. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.03:1 (2558: 0.42:1) และเฉพาะบริษทั
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.14:1 (2558: 0.41:1) 
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44. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
44.1 การจัดตั้งบริษัท GL-AMMK Co.,Ltd. 
 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ได้มีมติอนุมติัการ

จัดตั้ งกิจการร่วมค้า GL - AMMK Co., Ltd. (“Service Co”) ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ 30.3 ซ่ึง 
Service Co ไดรั้บหนังสือรับรองการจดทะเบียนชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560 และอยู่ระหว่าง
การเรียกชาํระค่าหุน้ 

44.2 การเพิม่ทุนหุ้นสามัญใน BGMM 
 ในระหวา่งเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าไดอ้นุญาตใหผู้ถื้อหุน้เดิมโอน

หุน้ของ BGMM ใหก้บั GLH ดงันั้น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุน้เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
BGMM ไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงิน
ลงทุนใน BGMM โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 6,612,988.077 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 
ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกใหม่) ในราคาหุน้ละ 1,000 จ๊าตพม่า รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,613 ลา้นจ๊าต
พม่า จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจาํนวน 8,000,668.077 หุ้น ใบหุ้น
จากการเพิ่มทุนดงักล่าวและการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าอยู่ระหว่างการ
ดาํเนินการ 

45. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี ในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 
เพื่อให้สอดคลอ้งกับการจดัประเภทรายการในปัจจุบัน ทั้งน้ีการจดัประเภทรายการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

  (หน่วย: พนับาท)
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ตามท่ีจดัประเภท

ใหม่
ตามท่ีเคย     
รายงานไว้

ตามท่ีจดัประเภท
ใหม่ 

ตามท่ีเคย          
รายงานไว้

ลูกหน้ีอ่ืน 127,494 - 30,104 -
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 99,916 227,410 79,470 109,574

46. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 
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