
 
 

 
บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
(การเปล่ียนขอ้สรุปของผูส้อบบญัชี) 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

1. เกณฑ์ในการไม่ให้ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไดเ้คยรายงานไวเ้ม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2560 ต่องบการเงินระหวา่งกาลของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทัฯ”) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และสาํหรับงวดสามเดือนและ              
หกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข แต่ไดเ้นน้และเปิดเผยในวรรคขอ้มูลและ
เหตุการณ์สาํคญัและไดเ้นน้ประเดน็เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียท่ีไดรั้บในอตัราท่ีสูง ซ่ึงเป็นสาระสาํคญัต่อ
สินทรัพย ์(คิดเป็นร้อยละ 37 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม) และกาํไร (คิดเป็นร้อยละ 41 ของกาํไรรวม) 
ตามลาํดบั ซ่ึงเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัฐานเอกสาร และคาํช้ีแจงยนืยนัของฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ ต่อขา้พเจา้โดยมีหลกัฐานสญัญากูเ้งิน และคาํยนืยนัหน้ี  

 ต่อมา ก.ล.ต. ไดท้าํการตรวจสอบเพิ่มเติมโดยอาศยัขอ้สงัเกตท่ีเนน้ไวใ้นรายงานการสอบบญัชีของขา้พเจา้ 
และ ก.ล.ต. ยงัไดรั้บการช่วยเหลือและประสานงานกบั ก.ล.ต ในต่างประเทศในการตรวจสอบขอ้มูล
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษผูบ้ริหารรายหน่ึงของบริษทัฯวา่ 
ใหบ้ริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ปล่อยเงินกูใ้หแ้ก่บริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไซปรัส 4 แห่ง 
และสิงคโปร์ 1 แห่ง เป็นเงินใหกู้ร้วมประมาณ 54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีผูบ้ริหารรายนั้นของ
บริษทัฯเป็นผูค้วบคุมและเป็นผูรั้บผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริง โดยเม่ือบริษทัทั้ง 5 แห่งไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ไดน้าํไป
หมุนเวียนในกลุ่มบริษทัผูกู้เ้พื่อชาํระค่าดอกเบ้ียและเงินตน้คืนแก่บริษทัยอ่ยเป็นงวด ๆ ซ่ึงยอดดอกเบ้ียถูก
นาํไปรวมเป็นรายไดใ้นงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัฯ อนัเป็นการแต่งบญัชีและสร้างผลประกอบการของ
กลุ่มบริษทัฯใหสู้งเกินจริง 

 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษวา่การกระทาํดงักล่าวของผูบ้ริหารรายนั้นของบริษทัฯเป็นกรณีทุจริต และทาํบญัชี            
ไม่ถูกตอ้งโดยทาํธุรกรรมอาํพรางผา่นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในต่างประเทศหลายแห่งเพื่อใหก้ลุ่มบริษทัฯ          
มีผลประกอบการสูงเกินความเป็นจริง บอกกล่าวและเผยแพร่ขอ้ความอนัเป็นเทจ็ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคา
หรือการตดัสินใจลงทุนในหลกัทรัพย ์และยงัเป็นขอ้ความท่ีขดัแยง้กบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดช้ี้แจงต่อตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ผูกู้ใ้นต่างประเทศไม่มีความเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯแต่อยา่งใด 
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 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดอ้อกมาใหข้อ้มูลวา่อาจเป็นความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือน
ของ ก.ล.ต. และผูบ้ริหารรายนั้นไดพ้น้จากตาํแหน่งไปแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 การพน้จาก
ตาํแหน่งดงักล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และยนืยนัวา่ขอ้มูลท่ีบริษทัฯช้ีแจง
รวมถึงคาํช้ีแจงเม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2560 ท่ีผา่นมานั้นเป็นไปตามขอ้เทจ็จริงท่ีเกิดข้ึน  

 การท่ีผูบ้ริหารรายนั้นของบริษทัฯยงัอาจตอ้งถูกดาํเนินคดีตามกฎหมาย  และกระบวนการยติุธรรม                      
ยงัไม่ส้ินสุด ขา้พเจา้ในฐานะผูส้อบบญัชีซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีภายใตข้อ้จาํกดัท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงของ
รายการเหล่าน้ีท่ีอาจจะไม่ไดน้าํมาเปิดเผยหากผูกู้เ้ป็นบุคคลในบริษทัฯเอง จึงไม่สามารถดาํเนินการใดๆ
เพิ่มเติมไดน้อกจากรอผลการพิจารณาและการดาํเนินการโดยหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจตรวจสอบและ
สืบสวนมากกวา่ขา้พเจา้ท่ีจะปฏิบติัได ้เพื่อคน้หาขอ้เทจ็จริงเพิ่มเติมใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์ดว้ยเหตุน้ี ขา้พเจา้จึง
เปล่ียนแปลงขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีสาํหรับการสอบทานงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี และสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 (เดิมรายงานลง
วนัท่ี 15 สิงหาคม 2560) จากเดิมท่ีใหข้อ้สรุปแบบไม่มีเง่ือนไข แต่เปิดเผยแบบเนน้ถึงขอ้มูลและขอ้สงัเกต
ในกรณีน้ี มาเป็นการไม่ใหข้อ้สรุปต่องบการเงินอีกต่อไป เน่ืองจากผลของขอ้มูลท่ี ก.ล.ต. ไดค้น้พบโดย
ไดรั้บความช่วยเหลือจาก ก.ล.ต.ประเทศไซปรัส อีกทั้งขอ้มูลในกรณีน้ียงัตอ้งรอใหผ้า่นกระบวนการ
ยติุธรรมจนถึงท่ีสุดก่อนวา่ ทรัพยสิ์นเงินกูน้ี้จะไดคื้นครบถว้นเพียงใด พร้อมทั้งจะไดรั้บเงินดอกเบ้ียใน
อตัราท่ีสูงท่ีผูกู้ไ้ดผ้กูพนัไวใ้นทางสญัญาหรือไม่ และอีกทั้งขอ้มูลในกรณีน้ีจะมีผลกระทบ       อยา่งแผ่
กระจายไปยงัเร่ืองอ่ืนๆอีกหรือไม่ 

2. การไม่ให้ข้อสรุป 

 ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งใหส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 



3 
 

 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบปฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทาน
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ ขา้พเจา้ไม่อาจใหข้อ้สรุปต่อขอ้มูลทาง
การเงินขา้งตน้ได ้เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 1. เกณฑ์ในการไม่ใ ห้ข้อสรุปอันเกี่ยวกับ การท่ี ก.ล.ต.
กล่าวโทษผู้บริหารรายหน่ึงเกี่ยวกับกรณีทุจริตและทาํบัญชีไม่ถกูต้องโดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ี
เกี่ยวข้องกันในต่างประเทศ 

3. ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเคยเน้น 
 ขา้พเจา้เคยขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมในเร่ืองต่อไปน้ีในอดีต และยงัคงขอใหส้งัเกต

เร่ืองเหล่านั้นในปัจจุบนัอีกต่อไป 
3.1 เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - จาํนวน 3,100 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 คิดเป็นร้อยละ 37             

ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 3,759 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44) 
 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับวา่          

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ต่บริษทัฯไดด้าํเนินการนอกธุรกิจหลกั                
โดยไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั - โดยแสดงอยูใ่นรูปแบบของลูกหน้ี          
กลุ่มเกาะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯดว้ยและไดน้าํหลกัทรัพย ์              
ส่วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มื 

 นอกจากหุน้ของบริษทัฯแลว้กไ็ดมี้การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพย ์             
ในเกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ                     
ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดป้ลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของ
บริษทัฯออกบางส่วน โดยไดน้าํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัเพิ่มอนัไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
(บริษทัฯไดแ้จง้วา่การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การจดทะเบียน
กบัหน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) บริษทัฯไดแ้จง้ต่อขา้พเจา้วา่ ถา้รวมหุน้ของบริษทัฯซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ย
ราคาปิด ณ วนัส้ินไตรมาส มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจะเพียงพอโดยมีมูลค่าประมาณร้อยละ 105 ของ
จาํนวนเงินใหกู้ย้มืของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส และมีมูลค่าประมาณร้อยละ 122 ของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ก้ลุ่ม
สิงคโปร์ (ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าหลกัประกนัของเงินใหกู้ย้มืทั้งสองกลุ่มคิดเป็น
ร้อยละ 106 และ ร้อยละ 238 ตามลาํดบั) อยา่งไรกต็าม ราคาหุน้ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยมี์ความผนั
ผวนและมีการซ้ือขายเป็นจาํนวนมากในช่วงเวลาเจด็เดือนท่ีผา่นมา โดยราคาหุน้อยูใ่นช่วงราคา 12.4 บาท
ต่อหุน้ถึง 65.5 บาทต่อหุน้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพิจารณาความเพียงพอของมูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัต่อ
เงินกูอ้ยา่งมาก ถา้ใชห้ลกัระมดัระวงัโดยไม่คิดมูลค่าหุน้ของบริษทัฯเองท่ีนาํมาคํ้าประกนัเป็นส่วนหน่ึงใน
การประกนัแลว้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มูลค่าท่ีเหลือของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจะไม่เพียงพอคํ้าประกนั
หน้ีเงินกูไ้ด ้โดยมีเพียงร้อยละ 80 และร้อยละ 83 ของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืของผูกู้ส้องกลุ่มน้ีตามลาํดบั   
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 แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี                 
โดยมีกาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสญัญา แต่มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนด              
จ่ายชาํระเงินตน้คืน ไดมี้การขยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงิน             
ใหกู้ย้มืท่ีมีการแกไ้ขสญัญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวนประมาณ 2,129 ลา้นบาท                    
(59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการชาํระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงิน              
ใหกู้ย้มืทั้งหมด ในระหวา่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัสไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนกาํหนดคิดเป็นจาํนวน
เงินประมาณ 414 ลา้นบาท (12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาของเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยูใ่นช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25 ต่อปี ดอกเบ้ียรับ
ในระหวา่งสองไตรมาสของปีปัจจุบนัจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 269 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนเงินนั้น                 
คิดเป็นร้อยละ 41 ของกาํไรรวมของบริษทัฯในสองไตรมาสของปีปัจจุบนั อยา่งไรกดี็ผูกู้ท้ ั้งกลุ่มไซปรัส
และสิงคโปร์ไดช้าํระดอกเบ้ียคงคา้งเม่ือถึงกาํหนดแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2560  

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืตามกาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
500 ลา้นบาท (15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) การจ่ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดป้ลด
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัของลูกหน้ี
ทั้งสองกลุ่ม (รวมถึงหุน้ของบริษทัฯเองซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ยราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย                  
ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560) เท่ากบัร้อยละ 104 และร้อยละ 117 ของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มน้ี
ตามลาํดบั แต่ถา้ไม่คิดมูลค่าหุน้ของบริษทัฯท่ีนาํมาคํ้าประกนัแลว้ มูลค่าท่ีเหลือของหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั
เท่ากบัร้อยละ 80 และร้อยละ 117 ของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มน้ีตามลาํดบั ความผนัผวนของราคา
หุน้ของบริษทัฯในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและการคืนเงินกูข้องผูกู้เ้ป็นปัจจยัสองประการสาํคญั
ในการพิจารณาถึงความเส่ียงและความเพียงพอของมูลค่าหลกัประกนัท่ีใชค้ ํ้าประกนัหน้ีสองกลุ่มน้ี 

 บริษทัฯไดแ้จง้ต่อขา้พเจา้วา่ ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอยา่งมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ได้
มีความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และพิจารณาวา่เช่ือถือได ้ผูกู้ส้องกลุ่ม “กลุ่มไซปรัส” และ “กลุ่มสิงคโปร์” 
เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในรูปแบบทางกฎหมายเพื่อการกูย้มืเงินกบับริษทัฯ ตามความเห็นของเรา การท่ี                
บริษทัฯมีความยดืหยุน่ในการทาํธุรกิจกบัสองกลุ่มผูกู้น้ี้ เช่น ในดา้นระยะเวลาของเงินกูแ้ละการชาํระคืน
เงินตน้ก่อนกาํหนด ทาํใหม้องไดว้า่เป็นรายการท่ีอาจจะไม่มีอิสระในการต่อรองเสมือนต่างบุคคลแต่ใกล้
กบัลกัษณะการทาํธุรกิจร่วมกนัหรือการร่วมคา้ ในขณะท่ีบริษทัฯยนืยนัวา่ผูกู้ท้ ั้งสองกลุ่มไม่ไดเ้ป็นกิจการ               
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั และอิสระจากตวับริษทัฯเองดัง่ธุรกิจแบบปกติ ดงันั้นในทางบญัชีจึงไดถื้อเป็นกิจการ              
แยกต่างหากจากตวับริษทัฯ 
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3.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา - จาํนวนประมาณ 2,576 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560      
(31 ธนัวาคม 2559: 2,545 ลา้นบาท) - ผลต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญัระหวา่งราคาซ้ือตามบญัชี 2,576 ลา้นบาท 
และราคาหุน้ท่ีซ้ือมามีมูลค่าในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เป็นเพียง
จาํนวน 909 ลา้นบาท  

 ถึงแมร้าคาซ้ือจาํนวน 2,465 ลา้นบาทจะไดรั้บการสนบัสนุนโดยการอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุน้และ             
โดยผูป้ระเมินราคาภายนอกรายหน่ึง แต่ถา้อิงจากราคาหุน้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ             
ศรีลงักา ณ วนัส้ินไตรมาสปัจจุบนั มูลค่าจะมีเพียง 909 ลา้นบาท ผลต่างดงักล่าวซ่ึงมีสาระอยา่งมากนั้น
จาํตอ้งไดรั้บการใหค้วามสาํคญั เหตุการณ์เก่ียวกบัการซ้ือเงินลงทุนน้ีไดเ้คยรายงานไวแ้ลว้ และความ
คืบหนา้มีดงัน้ี 

 ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศ         
ศรีลงักา บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักาแห่งหน่ึง            
ในจาํนวนร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด ในราคาซ้ือ 2,462 ลา้นบาท โดยไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของ 
บริษทัฯ  ในการประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ดงักล่าว
บางส่วน (จาํนวนร้อยละ 22.27 ของหุน้ทั้งหมด) จากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการผูห้น่ึงเป็นกรรมการของ
บริษทัฯดว้ย ราคาหุน้ดงักล่าวไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยวา่มีมูลค่าประมาณ 
1,900 - 2,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาวา่มีมูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 
ลา้นบาท โดยราคาตลาดของหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ในช่วงระยะเวลาซ้ือ
ในช่วงปลายปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 หุน้ดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ย                     
วิธีส่วนไดเ้สียดว้ยจาํนวนเงิน 2,576 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 2,545 ลา้นบาท) มูลค่าตลาดในตลาด
หลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา ในวนัส้ินงวดปัจจุบนั มีประมาณ 909 ลา้นบาท (ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 
ลา้นบาท) ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีประมาณ 2,576 ลา้นบาทและมูลค่าตลาดในตลาดหลกัทรัพย์
ประเทศศรีลงักาประมาณ 909 ลา้นบาท มีจาํนวนผลต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัและตอ้งไดรั้บการใหค้วามสาํคญั
เป็นอยา่งมาก มูลค่าตลาดของบริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาลดลงในช่วงระยะเวลาท่ีซ้ือ
ในช่วงปลายปี 2559 จากประมาณ 1.3 พนัลา้นบาท เป็น 0.9 พนัลา้นบาทในเดือนมิถุนายน 2560 อาจเป็น  
ขอ้บ่งช้ีวา่อาจมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน  
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 บริษทัฯกาํลงัอยูร่ะหวา่งการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือ
กิจการเฉพาะส่วนท่ีเป็นของบริษทัฯ ทั้งน้ีบริษทัฯไดว้า่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระใหเ้ป็นผูป้ระเมินมูลค่า
ยติุธรรมดงักล่าว กระบวนการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการยงัอยู่
ระหวา่งการดาํเนินการ ซ่ึงบริษทัฯคาดวา่การประเมินมูลค่ายติุธรรมจะแลว้เสร็จในไตรมาสสามของปี 2560              

3.3 หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 

 หน่ึงในแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ มาจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัของบริษทัฯ ผูล้งทุนรายหลกัและ         
มีสาระสาํคญัอยา่งมากถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
จาํนวนเงินท่ีลงทุนในช่วงสองปีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินมากกวา่ 7,000 ลา้นบาท หรือ 210 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนไดมี้การแปลงสภาพเป็นทุนแลว้) เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูล้งทุน          
รายหลกัน้ีเกินกวา่ร้อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดของ           
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการนาํเงินไปใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ส้องรายและการลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา 
ตามท่ีกล่าวไวต้ามขอ้ (3.1) และขอ้ (3.2) 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 15 สิงหาคม 2560 (ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีกล่าวไวใ้นวรรค 1. เกณฑใ์นการไม่ใหข้อ้สรุป ซ่ึงลงวนัท่ี                   
17 ตุลาคม 2560) 



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 3,592,158           2,551,224           63,446                468,722               
เงินลงทุนชัว่คราว 51,710                -                          -                          -                          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3, 5 3,181,677           3,138,388           1,965,686           1,946,220            
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 252,903              226,272              -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 105,725              -                          -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 17,873                11,952                -                          -                          
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 1,217,334           882,435              -                          -                          
สินทรัพยร์อการขาย 10 79,751                50,893                14,081                24,948                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                          -                          1,301,421           5,198,254            
ลูกหน้ีอ่ืน 3, 11 243,309              186,247              32,364                34,425                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3, 12 308,576              297,766              97,652                83,435                 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 9,051,016           7,345,177           3,474,650           7,756,004            
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 12,227                334                     337                     334                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 14 -                          -                          6,017,120           6,017,120            
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 2,576,213           2,545,426           -                          -                          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3, 16 671,971              476,350              -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้คา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 3 -                          285,517              -                          -                          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3, 5 3,186,016           3,128,902           1,950,690           1,797,536            
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 6 68,245                55,476                -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 2,232                  -                          -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 8 43,407                16,683                -                          -                          
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 9 1,882,805           2,876,285           -                          -                          
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                          -                          5,558,315           -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 132,698              130,672              72,389                75,365                 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 151,072              139,796              47,180                35,828                 
คา่ความนิยม 349,315              122,157              -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 53,560                35,523                34,851                24,241                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19 96,392                107,376              60,107                70,242                 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,226,153           9,920,497           13,740,989         8,020,666            
รวมสินทรัพย์ 18,277,169         17,265,674         17,215,639         15,776,670          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

1



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 20 269,482              556,260              99,315                448,767               
เจา้หน้ีการคา้ 9,319                  11,561                6,739                  3,944                   
เงินรับฝาก 21 12,613                -                          -                          -                          
เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 4,314                  4,396                  85,000                130,000               
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 967,944              585,743              712,719              402,990               
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระในหน่ึงปี 3 -                          -                          111,920              53,300                 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 -                          499,128              -                          499,128               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 48,987                87,086                18,070                16,427                 
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 11,201                11,600                5,298                  7,551                   
เจา้หน้ีอ่ืน 3, 22 281,871              204,984              346,304              187,473               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 118,877              155,539              64,832                41,554                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,724,608           2,116,297           1,450,197           1,791,134            
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 23 48,240                212,390              -                          174,140               
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3 -                          -                          16,000                -                          
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 24 1,461,165           1,453,090           1,461,165           1,453,090            
หุน้กูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 3, 25 6,730,168           4,506,287           6,730,168           4,506,287            
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 -                          465,799              -                          465,799               
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,487                8,721                  10,487                8,721                   
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 1,330                  -                          -                          -                          
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,180                  2,180                  2,064                  2,064                   
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,253,570           6,648,467           8,219,884           6,610,101            
รวมหนีสิ้น 9,978,178           8,764,764           9,670,081           8,401,235            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

2



บริษทั กรุ๊ปลสี จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 26
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 1,845,090,080 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 922,545              922,545              922,545              922,545               
   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุน้สามญั  1,525,538,139 หุน้  มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท
        (31 ธนัวาคม 2559: หุน้สามญั 1,525,509,970 หุน้  
         มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท) 26 762,769              762,755              762,769              762,755               
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 26 5,192,673           5,191,560           5,192,673           5,191,560            
เงินรับล่วงหนา้คา่หุน้ -                          365                     -                          365                      
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,255                92,255                92,255                92,255                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,358,418           2,101,423           1,438,403           1,318,457            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 25 (239,285)             260,257              59,458                10,043                 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัใหญ่ 8,166,830           8,408,615           7,545,558           7,375,435            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 132,161              92,295                -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 8,298,991           8,500,910           7,545,558           7,375,435            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,277,169         17,265,674         17,215,639         15,776,670          

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

3



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 525,888           492,282           300,429           297,981           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 39,366             26,960             -                       -                       
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 6,224               -                       -                       -                       
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพือ่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 12,176             -                       -                       -                       
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 9 125,993           115,720           -                       -                       
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 8,987               6,054               113,313           80,089             
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 6,800               7,061               -                       -                       
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                       -                       21,000             21,000             
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 29 48,928             52,748             30,891             33,299             
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย 30 608                  -                       -                       -                       
   เงินปันผลรับ 14 -                       -                       343,768           -                       
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 104,400           4,407               64,885             -                       
   อ่ืนๆ 6,944               3,403               3,838               5,697               
รวมรายได้ 886,314           708,635           878,124           438,066           
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 271,889           221,713           138,645           122,084           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 90,755             82,875             54,272             64,204             
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 51,131             52,370             47,715             51,058             
รวมค่าใช้จ่าย 413,775           356,958           240,632           237,346           
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 472,539           351,677           637,492           200,720           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 36,729             -                       -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 509,268           351,677           637,492           200,720           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (126,926)         (45,654)           (119,381)         (42,254)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 382,342           306,023           518,111           158,466           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (45,490)           (50,173)           (28,882)           (31,869)           
กําไรสําหรับงวด 336,852           255,850           489,229           126,597           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (153,675)         (34,597)           -                       -                       
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (16,403)           -                       -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (170,078)         (34,597)           -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (170,078)         (34,597)           -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 166,774           221,253           489,229           126,597           

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 337,688 256,475 489,229 126,597
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (836)                (625)                

336,852           255,850           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 169,044 221,368 489,229 126,597
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,270)             (115)                

166,774 221,253
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 32
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.2214             0.1681             0.3207             0.0830             
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,538 1,525,385 1,525,538 1,525,385

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,032,692        976,984           596,984           600,401           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 75,503             48,553             -                       -                       
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 10,467             -                       -                       -                       
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพือ่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 19,292             -                       -                       -                       
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 9 269,013           229,237           -                       -                       
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 15,678             7,132               200,452           155,477           
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 13,779             7,061               -                       -                       
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                       -                       42,000             42,000             
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 29 104,381           107,322           64,251             70,599             
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย 30 1,026               -                       -                       -                       
   เงินปันผลรับ 14 -                       -                       343,768           -                       
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 120,069           -                       -                       -                       
   อ่ืนๆ 12,496             7,722               11,452             11,458             
รวมรายได้ 1,674,396        1,384,011        1,258,907        879,935           
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 528,900           453,209           277,801           293,843           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 167,745           154,055           94,968             119,384           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 109,784           109,621           99,636             105,861           
รวมค่าใช้จ่าย 806,429           716,885           472,405           519,088           
กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 867,967           667,126           786,502           360,847           
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 92,218             -                       -                       -                       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 960,185           667,126           786,502           360,847           
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (230,049)         (89,679)           (217,303)         (81,979)           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 730,136           577,447           569,199           278,868           
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (65,928)           (99,432)           (34,165)           (55,936)           
กําไรสําหรับงวด 664,208           478,015           535,034           222,932           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (492,292)         (170,715)         -                       -                       
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (54,300)           -                       -                       -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (546,592)         (170,715)         -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 603                  -                       -                       -                       
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 603                  -                       -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (545,989)         (170,715)         -                       -                       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 118,219           307,300           535,034           222,932           

การแบ่งปันกําไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 665,819 478,640 535,034 222,932
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,611)             (625)                

664,208           478,015           

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 123,126 307,415 535,034 222,932
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (4,907)             (115)                

118,219 307,300
(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 32
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 0.4365 0.3138 0.3507 0.1461
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 1,525,533 1,525,385 1,525,533 1,525,385

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตี ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวม รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ราคาที่ดิน และอาคาร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 713,643             4,254,634            981,049             76,959               1,283,825          -                                                    -                                    271,349                      -                                  271,349                    7,581,459                 -                                7,581,459             
กาํไรสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         478,640             -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                478,640                    (625)                          478,015                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    (171,225)                     -                                  (171,225)                  (171,225)                  510                           (170,715)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         478,640             -                                                    -                                    (171,225)                     -                                  (171,225)                  307,415                    (115)                          307,300                
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 49,050               931,999                (981,049)            -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                -                                -                            
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                            -                         -                         (231,240)            -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                (231,240)                  -                                (231,240)              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษทัย่อย -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                93,594                      93,594                  
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย -                         -                            -                         13,563               (13,563)              -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                -                                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 762,693             5,186,633            -                         90,522               1,517,662          -                                                    -                                    100,124                      -                                  100,124                    7,657,634                 93,479                      7,751,113             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 762,755             5,191,560            365                     92,255               2,101,423          1,793                                            -                                    248,421                      10,043                        260,257                    8,408,615                 92,295                      8,500,910             
กาํไรสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         665,819             -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                665,819                    (1,611)                       664,208                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         603                     849                                               704                               (544,849)                     -                                  (543,296)                  (542,693)                  (3,296)                       (545,989)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                            -                         -                         666,422             849                                               704                               (544,849)                     -                                  (543,296)                  123,126                    (4,907)                       118,219                
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 26 14                       1,113                    -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                1,127                        -                                1,127                    
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 25 -                         -                            (365)                   -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                (365)                          -                                (365)                      
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัย่อย -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                44,773                      44,773                  
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                            -                         -                         (415,088)            -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                (415,088)                  -                                (415,088)              
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 25 -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  49,415                        49,415                      49,415                      -                                49,415                  
ผลกระทบจากยอดสะสมของอตัราแลกเปลี่ยน -                         -                            -                         -                         5,661                 -                                                    -                                    (5,661)                         -                                  (5,661)                       -                                -                                -                            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 762,769             5,192,673            -                         92,255               2,358,418          2,642                                            704                               (302,089)                     59,458                        (239,285)                  8,166,830                 132,161                    8,298,991             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้
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(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นทุน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 713,643           4,254,634          981,049           76,959             1,082,776        -                       7,109,061          
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       222,932           -                       222,932             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       222,932           -                       222,932             
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 49,050             931,999             (981,049)          -                       -                       -                       -                        
เงินปันผลจ่าย 28 -                       -                         -                       -                       (231,240)          -                       (231,240)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                       -                         -                       13,563             (13,563)            -                       -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 762,693           5,186,633          -                       90,522             1,060,905        -                       7,100,753          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 762,755           5,191,560          365                  92,255             1,318,457        10,043             7,375,435          
กาํไรสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       535,034           -                       535,034             
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                        
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                       -                         -                       -                       535,034           -                       535,034             
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 26 14                    1,113                 -                       -                       -                       -                       1,127                 
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 26 -                       -                         (365)                 -                       -                       -                       (365)                  
เงินปันผลจ่าย 28 -                       -                         -                       -                       (415,088)          -                       (415,088)           
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 25 -                       -                         -                       -                       -                       49,415             49,415               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2560 762,769           5,192,673          -                       92,255             1,438,403        59,458             7,545,558          

-                       -                         -                       -                       -                       -                       -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                       -                         -                       -                       -                       -                       -                        

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2560

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 730,136            577,447            569,199            278,868              
รายการปรับกระทบกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   คา่เส่ือมราคา 19,711              17,643              8,784                8,043                  
   คา่ตดัจาํหน่าย 4,329                9,475                1,872                639                     
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 171,745            154,055            98,968              119,384              
    ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 21                     -                       (20)                   -                         
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 109,784            109,621            99,636              105,861              
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลคา่สินทรัพยร์อการขาย (7,270)              108                   (7,453)              936                     
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินใหกู้ย้มื
      เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       7,436                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (124,396)          (3,432)              1,597                41,262                
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 1,767                -                       1,767                -                         
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (92,218)            -                       -                       -                         
   เงินปันผลรับ -                       -                       (343,768)          -                         
   รายไดด้อกเบ้ีย (15,678)            (7,132)              (200,452)          (155,477)             
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 217,679            83,378              207,454            75,915                
   ตดัจาํหน่ายคา่ธรรมเนียมเงินกูย้มื 2,520                3,550                -                       3,313                  
   ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 8,947                2,751                8,947                2,751                  
   ตดัจาํหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 903                   -                       903                   -                         
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,027,980         947,464            447,434            488,931              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (257,683)          (319,725)          (267,588)          (39,435)               
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (46,382)            (77,918)            -                       -                         
   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (60,215)            -                       -                       -                         
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 658,581            (439,318)          -                       10,352                
   ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
      ทางการเงิน (32,645)            -                       -                       -                         
   สินทรัพยร์อการขาย (131,308)          (111,316)          (81,316)            (111,164)             
   ลูกหน้ีอ่ืน (51,349)            (14,124)            1,867                4,961                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (37,767)            (76,287)            1,243                3,292                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 7,222                (5,735)              6,147                (5,622)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (2,244)              (15,563)            2,795                9,962                  
   เงินรับฝาก 3,019                -                       -                       -                         
   เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั (398)                 (796)                 (2,254)              1,212                  
   เจา้หน้ีอ่ืน (17,272)            11,654              64,620              4,640                  
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (47,592)            50,625              (9,560)              23,736                
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 1,330                -                       -                       -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,013,277         (51,039)            163,388            390,865              
จ่ายดอกเบ้ีย (115,275)          (83,888)            (105,074)          (77,671)               
จ่ายภาษีเงินได้ (96,668)            (72,241)            (17,818)            (31,124)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 801,334            (207,168)          40,496              282,070              
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (51,710)            -                       -                       -                         
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (11,893)            (5)                     (3)                     (5)                       
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (22)                   185                   (22)                   185                     
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (18,579)            -                       -                       -                         
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,579)              -                       -                       -                         
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,927)              -                       -                       -                         
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (193,694)          -                       -                       -                         
ซ้ืออุปกรณ์ (23,387)            (13,705)            (5,808)              (7,393)                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21,056)            (2,812)              (13,224)            -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       (1,770,518)        (1,133,468)          
เงินปันผลรับ 10,940              -                       343,768            -                         
ดอกเบ้ียรับ 13,345              5,996                143,304            982                     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (301,562)          (10,341)            (1,302,503)        (1,139,699)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (290,261)          130,000            (352,077)          130,000              
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344,501            -                       -                       130,000              
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (344,501)          -                       (45,000)            -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                       -                       120,000            80,000                
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                       -                       (45,380)            -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 889,582            1,535,000         730,000            1,455,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (662,520)          (1,186,665)        (594,411)          (1,168,480)          
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมเงินกูย้มื (1,034)              (1,000)              -                       -                         
ชาํระคืนหุน้กู้ (500,000)          -                       (500,000)          -                         
เงินสดรับจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,959,553         -                       1,959,553         -                         
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้สาํหรับการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ -                       1,829,368         -                       1,829,368           
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ (1,627)              -                       (1,627)              -                         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 761                   -                       761                   -                         
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ 44,773              93,594              -                       -                         
จ่ายเงินปันผล (415,088)          (231,240)          (415,088)          (231,240)             
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 1,024,139         2,169,057         856,731            2,224,648           
ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (482,977)          (105,834)          -                       -                         
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,040,934         1,845,714         (405,276)          1,367,019           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,551,224         1,044,886         468,722            552,224              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 4) 3,592,158         2,890,600         63,446              1,919,243           

-                       -                       
ข้อมูลประกอบกระแสเงนิสดเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ -                       99                     -                       -                         
   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย 65                     -                       -                       -                         
   โอนเงินรับล่วงหนา้คา่หุน้เป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 
      และส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 761                   981,049            761                   981,049              
   โอนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็น
      เงินจ่ายล่วงหนา้คา่หุน้ -                       -                       -                       276,164              
   โอนเงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็น
      หุน้กูแ้ปลงสภาพ 465,798            -                       465,798            -                         
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้สุทธิคา่ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 261,869            -                       -                       -                         
   ลูกหน้ีจากการขายอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 25                     -                       20                     -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และใหบ้ริการสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษา
ดา้นธุรกิจ การให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือ
รายยอ่ยและธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จัดตั้ งในประเทศสิงคโปร์)        
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. 
โฮลด้ิงส์ จาํกดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวดปัจจุบนั ยกเวน้การลงทุนใน 
บริษทั BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd. และ บริษทั GL-AMMK Co., Ltd. (บริษทัย่อยท่ีถือ
หุน้โดย GLH) ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.1 และ 2.2 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงได้ตัด        
รายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยมี
ดงัน้ี 

อตัราร้อยละของ  
การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

 
ช่ือบริษทั 

สถานท่ี 
จดทะเบียน

30 มิถุนายน 
2560

31 ธนัวาคม 
2559

 
ลกัษณะของธุรกิจ

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

ประเทศ 
 สิงคโปร์ 

100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจการ
บริหารสินเช่ือแก่ธุรกิจและ   
จดัการเงินลงทุน

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

ประเทศ 
กมัพชูา 

100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้า
ประกนั (รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์     
คํ้าประกนั (รถจกัรยานยนต,์ 
รถยนต)์ 

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

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ (รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

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

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 65 ธุรกิจการจดัหาเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหมุนเวยีน รวมถึง
การลงทุนดา้นการเงิน เงินทุน
หมุนเวยีนและกิจกรรม
ทางการเงินครบวงจร            

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

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์

100 - ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
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อตัราร้อยละของ  
การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

 
ช่ือบริษทั 

สถานท่ี 
จดทะเบียน

30 มิถุนายน 
2560

31 ธนัวาคม 
2559

 
ลกัษณะของธุรกิจ

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

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 

57 - ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
ใหบ้ริการบริหารงาน          
การจดัการดา้นเทคนิค และ
ใหบ้ริการดา้นการดาํเนินงาน 

   (เร่ิมดาํเนินงานในไตรมาส
แรกของปี 2560)

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบญัชีเพิ่มเติมดงัน้ี 

 ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ี
อาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถใน
การชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

 รายได้ดอกเบีย้จากลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด      
ไม่วา่จะเกบ็เงินไดห้รือไม่ 
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 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
 สาํหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้หว้งเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

สัดส่วนการให้สินเช่ือของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโ ภครายย่อย และสัดส่วนการให้สินเช่ือของบริษทัย่อยประมาณร้อยละ 5 หรือ
จาํนวนสินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและภาระผูกพนัตามรายละเอียดในสัญญา
การให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโ ภครายย่อย บริษทัย่อยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโ ภครายย่อยใน
อตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลงในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัย่อยทาํกบัผูใ้ห้
วงเงินสินเช่ือดงักล่าว สาํหรับการเขา้ทาํสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัย่อยจะแสดงจาํนวน
ลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโ ภครายย่อยในส่วนท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่านั้นในงบแสดงฐานะ
การเงิน (แสดงวิธีสุทธิจากสินเช่ือร่วมทางการเงิน) 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสญัญาหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่
ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยตามผลขาดทุน 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อดีต 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 720 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ
ค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจาํหน่ายโดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัย่อย รายได้จาก
ลูกหน้ีตดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บชาํระเงิน 

 รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการชาํระเงินของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ใน
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค       
รายยอ่ยแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหกัส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้หว้งเงินสินเช่ือร่วม
ทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็นส่วน
ต่างของจาํนวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะไดรั้บจากผูบ้ริโภครายยอ่ยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ โดยรับรู้
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายย่อยตลอด
ระยะเวลาของสญัญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
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 การบัญชีป้องกันความเส่ียง - การป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานต่างประเทศ 

 บริษัทฯจะนําการบัญชีสําหรับการป้องกันความเส่ียงมาใช้เม่ือการป้องกันความเส่ียงดังกล่าว
สามารถระบุความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิใน
การดาํเนินงานต่างประเทศรวมถึงป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เงินลงทุนสุทธิในการป้องกนัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท  ผลต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบกาํไรขาดทุน
จนกระทัง่จาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือ
ขาดทุน 

 อย่างไรก็ตามถา้ไม่เขา้เง่ือนไขการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป กาํไรหรือ
ขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

2. เหตุการณ์สําคญัในระหว่างงวดปัจจุบัน 

2.1 การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BG Microfinance Myanmar  Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ในระหว่างงวด 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให ้
GLH ทําการเข้า ซ้ือหุ้นสามัญของบ ริษัท  BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") 
จาํนวน 1,387,680 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ BGMM ในราคา
หุ้นละประมาณ  5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้ งส้ินมูลค่า 8.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(ประมาณ 280 ลา้นบาท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ธุรกิจของกิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

 ธุรกรรมการซ้ือกิจการดังกล่าวเสร็จส้ินในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือน
มกราคม 2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุญาตให้ผูถื้อหุน้เดิมโอนหุน้ของ 
BGMM ให้กับ GLH ดังนั้ น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
BGMM ไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 
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 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และกาํไร
หรือขาดทุนตั้ งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อยา่งไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพย์
บางรายการ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบญัชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่
ระหว่างการประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพ่ือใช้ในการจดัสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าว โดยคาดว่าจะไดรั้บหนงัสือประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหม่
ใหเ้สร็จส้ินภายในปี 2560 

 มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ BGMM ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท)
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 48 48
ลูกหน้ีอ่ืน 1 1
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 1
เงินรับฝาก (10) (10)
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (1) (1)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1) (1)
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และหน้ีสินท่ีระบุได้ 43 43
 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

 
100 

 

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

 กลุ่มบริษัทมีตน้ทุนเก่ียวกับการซ้ือบริษัทย่อยจาํนวน 2.7 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของกลุ่มบริษทั 
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 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนบางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสอง
เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกําหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

2.2 การจัดตั้งบริษัท GL-AMMK Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในระหว่างงวด 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการ
จัดตั้ งบริษัท GL-AMMK Co., Ltd. (“GL-AMMK”) ซ่ึง GL-AMMK ได้รับหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560  

 GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด้วยทุนจด
ทะเบียน 4,080 ลา้นจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการ
วางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

 เม่ือวันท่ี  15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 
ให้บริการบริหารงาน การจดัการดา้นเทคนิค และให้บริการดา้นการดาํเนินงานในสาธารณรัฐ     
แห่งสหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

2.3 การยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญากับบริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการของบริษทัฯรับทราบการอนุมติัของฝ่ายบริหารในการ
ยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสัญญาท่ีทาํกบับริษทั Engine Holding Asia Pte. Ltd. (“EHA”) เพื่อป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ี
ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสําหรับเงินตน้ตามสัญญา
เท่ากบั 34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 3 การยกเลิกหนงัสือแนบ
ทา้ยดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาให้มีอตัราลอยตวั และนํามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกัน    
ความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบติั ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการ
ยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสญัญาดงักล่าวท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุนในงวดปัจจุบนั 
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2.4 การปันส่วนเงินให้กู้ยืมใหม่และนํามาตรฐานการบัญชีป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ดําเนินงานต่างประเทศถือปฎบัิติ 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัรายการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

-    อนุมติัการปันส่วนเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเพื่อจดัโครงสร้างเงินทุนและจดัการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกลุ่มบริษทัใหเ้หมาะสมก่อนนาํมาตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฎิบติั 
การอนุมติัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 

- ณ  วัน ท่ี  20  มิ ถุนายน  2560  บริษัทฯมี เงินให้กู ้ยืมแก่  GLH จํานวน  97 .6  ล้าน เห รียญ
สหรัฐอเมริกาและจาํนวน 3,158.9 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารอนุมติใหมี้การปันส่วนเงินใหกู้ย้มืโดย
แบ่งเงินใหกู้ย้มืระยะยาว จาํนวน 97.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและจาํนวน 2,240.1 ลา้นบาท 
เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และปันส่วนเงินให้กูย้ืมจาํนวน 
918.8 ล้านบาทเป็นเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นท่ีมีแผนการชําระหน้ีคืนเงินในอนาคตอันใกล ้
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีการแกไ้ขสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยเปล่ียนจาก
สกุลเงินบาทจาํนวน 2,240.1 ลา้นบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 65.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงในการแปลง
มูลค่าเงินให้กูย้ืมดงักล่าว ไม่มีผลกาํไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุนจากการ
แกไ้ขสญัญา 

 ผลจากการปันส่วนเงินใหกู้ย้มืใหม่ 

 ผลจากการปันส่วนเงินให้กูย้ืมใหม่นั้น หากบริษทัฯไดรั้บเงินจากดอกเบ้ียคา้งรับและเงินให้
กูย้ืมแลว้ ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยบนัทึกตั้งแต่วนัเกิดรายการของ      
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีมีการปันส่วนใหม่นั้น จากท่ีเคยบนัทึกกาํไร/ขาดทุน
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมตั้งแต่เร่ิมตน้ จะถูกโอนเขา้งบกาํไรขาดทุนรวมในวนัท่ีมี      
การชาํระเงินของรายการดังกล่าว ในขณะท่ีผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนตั้ งแต่วนัท่ีมีการ        
ปันส่วนใหม่จนถึงวนัท่ีมีการชาํระเงินยงัคงรับรู้จาํนวนนั้นในงบกาํไรขาดทุนรวม รายละเอียด
ผลกระทบบนยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนแสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

   ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - กาํไร (ขาดทุน)  

 
 

วนัท่ีชาํระเงิน 

 
 

รายการรับชาํระเงิน 

 
 

ยอดเงินท่ีรับชาํระ 

โอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
เขา้กาํไรขาดทุน (วนัแรกท่ีทาํ

รายการ – วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน      
(วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่ 

- วนัท่ีรับชาํระเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ี
รับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุน 

ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 ดอกเบ้ียคา้งรับ 142.07 3.11 - 3.11
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 ดอกเบ้ียคา้งรับ 380.59 (10.65) (1.91) (12.56)
ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 770.47 34.02 (15.45) 18.57

-  อนุมติัให้บริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ดาํเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบัติ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้ งน้ีบริษัทฯ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษัทย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั หลกัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ีนาํมาปฎิบติั
นั้น บริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี 
dollar-offset method เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ
จะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
อตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 6,730.17 ลา้น
บาท ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
     (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

2560 2559 2560 2559 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)   
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 5 15 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - - 113,133 79,462 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี  
เงินปันผลรับ - - 343,768 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 22,698 23,752 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,805 654 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
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     (หน่วย: พนับาท) 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ 104 - - - อตัราร้อยละ 6.50  ต่อปี
รายไดอ่ื้น 3,677 - - - ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย 85,829 89 85,743 - อตัราร้อยละ 5.00 -

10.00 ต่อปี (2559: 
อตัราร้อยละ 10.00 
ต่อปี) 

 
  (หน่วย: พนับาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํหนดราคา

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย   
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)   
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 13 33 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - - 199,389 154,560 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี
เงินปันผลรับ - - 343,768 - ตามท่ีประกาศจ่าย
รายไดอ่ื้น - - 46,171 46,856 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย - - 5,998 654 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
ดอกเบ้ียรับ 104 - - - อตัราร้อยละ 6.50  ต่อปี
รายไดอ่ื้น 3,677 - - - ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย 146,117 180 145,657 - อตัราร้อยละ 5.00-

10.00 ต่อปี (2559: 
อตัราร้อยละ 10.00 
ต่อปี)

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - BGMM 80,213 - - - ราคาตามสญัญา 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวด

สามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวด
หกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 
 

 2560 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจระหว่าง GLH กับบริษัทย่อย   
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ)   
ดอกเบ้ียรับ 50,725 97,582 อตัราร้อยละ 6.50 - 10.00 ต่อปี
รายไดอ่ื้น 6,145 10,323 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย 113,569 200,694 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,275 2,698 ราคาตามสญัญา
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ   
ตน้ทุนซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

 
2,670 

 
4,769 

 
ราคาตามสญัญาจา้งพนกังาน 

 สญัญา Referral Business 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 GLF ไดท้าํสัญญา Referral Business กบั GLH เพื่อแนะนาํลูกคา้ให้กบั 
GLH ผ่านทางการดาํเนินธุรกิจในกมัพูชา หาก GLH ทาํสัญญาเงินกูย้ืมกับกลุ่มบริษทัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจของ GLF ในประเทศกมัพูชา ทาง GLH จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ GLF ในอตัรา
ร้อยละ 1 ของดอกเบ้ียรับจากเงินกูย้ืมดังกล่าวท่ี GLH ไดใ้ห้กบักลุ่มบริษทัดังกล่าวท่ีไดรั้บการ
แนะนาํจาก GLF 

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
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
GL-AMMK Co., Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย)
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

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 
Wedge Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมการร่วมกนักบั GL-AMMK 

ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ
บริษทัย่อย 
GL Finance Plc. - - 660 646
รวม - - 660 646 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 1,301,421 5,198,254
รวม - - 1,301,421 5,198,254 
ลูกหนีอ่ื้น 
บริษทัย่อย 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 15,628 14,919
GL Finance Plc. - - 2,480 1,536
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 8,107 8,762
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 7,931 11,875 - -
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,537 4,784 - -
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 1,318 1,341 - -
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 1,232 218 - -
APF Trading Plc. 192,061 24,328 - -
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 6,423 2,270 - -
Century Finance Company Limited 1,633 - - -
รวม 215,147 44,828 26,215 25,217 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
APF Trading Plc. 147,857 175,457 - -
รวม 147,857 175,457 - - 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,558,315 -
รวม - - 5,558,315 - 
เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
Century Finance Company Limited 193,694 - - -
รวม 193,694 - - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงนิลงทุนในบริษัทย่อย
บริษทัร่วม 
Commercial Credit and Finance PLC. - 80,123 - -
รวม - 80,123 - - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน
บริษทัย่อย 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 85,000 130,000
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 235 248 - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,079 4,148 - -
รวม 4,314 4,396 85,000 130,000 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย
บริษทัย่อย 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 127,920 53,300
รวม - - 127,920 53,300 
เจ้าหนีอ่ื้น 
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 145,607 49,826
GL Finance Plc. - - 2,916 2,124
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 602 -
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 283 -
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 116,197 95,699 116,197 95,699
Creation Investment Sri Lanka LLC. 8,658 - 8,658 -
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 461 - 461 -
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 1,377 - - - 
รวม 126,693 95,699 274,724 147,649 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
บริษทัย่อย 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - - 236
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 1,066 1,255
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
Comercial Credit and Finance Plc. - 6,643 - -
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 340 - - -
Showa Holdings Co., Ltd. 1,203 - - -
APF Trading Plc. 1,151 - - -
Century Finance Company Limited 3,606 - - 
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 178 129 - -
รวม 6,478 6,772 1,066 1,491 
หุ้นกู้แปลงสภาพ
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
JTrust Asia Pte. Ltd. 6,117,742 4,521,832 6,117,742 4,521,832
Creation Investment Sri Lanka LLC. 679,903 - 679,903 -
รวม 6,797,645 4,521,832 6,797,645 4,521,832 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
เงนิรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
JTrust Asia Pte. Ltd. - 179,154 - 179,154
Creation Investment Sri Lanka LLC. - 286,645 - 286,645
รวม - 465,799 - 465,799 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 GLF ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวางเงินมดัจาํสาํหรับ
ราคาประมาณของสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าซ้ือในอนาคต 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะให้เช่าตามท่ีแสดงอยู่ภายใตบ้ญัชีสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 4.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธันวาคม 
2559: 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 30 มิถุนายน 
 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2560 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษทัย่อย    
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,198,254 1,940,000 (154,695) (123,823) 6,859,736 
รวม 5,198,254 1,940,000 (154,695) (123,823) 6,859,736 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2559: อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่าง
งวดปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด แปลงค่า 30 มิถุนายน 
 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง งบการเงิน 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 248 - - (13) 235
A.P.F. Group Co., Ltd. - 350,468 (350,468) - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,148 175 - (244) 4,079
รวม 4,396 350,643 (350,468) (257) 4,314 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 – 10.00 ต่อปี                
(31 ธนัวาคม 2559: อตัราร้อยละ 10.00 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 
 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย 
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 130,000 4,056 (49,056) 85,000
รวม 130,000 4,056 (49,056) 85,000

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 
 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 53,300 121,942 (47,322) 127,920
รวม 53,300 121,942 (47,322) 127,920

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  

 หนังสือแนบท้ายสัญญาและหนังสือคํา้ประกันสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 25 โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงัน้ี 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯไดท้าํหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทั Engine Holding Asia Pte. Ltd. 
(“EHA”) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสําหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 130 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้า
สําหรับเงินต้นตามสัญญาเท่ากับ 34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และกาํหนดอัตราขายท่ี
ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทยทุกๆส้ินเดือนสาํหรับดอกเบ้ียจ่ายของหุน้กูแ้ปลงสภาพ หาก
มีส่วนต่างของอตัราแลกเปล่ียนตามหนงัสือแนบทา้ยสัญญาและอตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษทัฯ
ทาํการไถ่ถอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ การจ่ายคืนเงินตน้ และการจ่ายดอกเบ้ียให้กบั JTrust Asia Pte. 
Ltd. ทาง EHA จะเป็นผูรั้บหรือชดเชยส่วนต่างดงักล่าว 

นอกจากน้ี EHAไดเ้ขา้ทาํหนังสือคํ้าประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั Wedge Holdings Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษทัฯ หาก EHA ไม่สามารถ
ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหนังสือแนบทา้ยสัญญาทั้งสองฉบบั Wedge Holdings Co., Ltd.     
จะเป็นผูรั้บผดิชอบชดเชยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนแทน EHA 

หนังสือแนบทา้ยสัญญาทั้งสองฉบบั และหนังสือคํ้าประกนัดงักล่าวระบุว่าจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใดๆจากคู่สญัญา 
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ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้
รับทราบการอนุมติัการยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสัญญาท่ีทาํกบั EHA จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันท่ี  19 พฤษภาคม  2560 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาใหมี้อตัราลอยตวัและนาํ
มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศ      
มาถือปฏิบติั ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบทา้ยสัญญาน้ี ท่ีกระทบต่องบกาํไร
ขาดทุนในงวดปัจจุบนั 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 บริษัทฯและ   
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

  
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,808 185 8,468 733 16,178 370 17,624 1,210
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 - - - 26 - - - 

รวม 7,821 185 8,468 733 16,204 370 17,624 1,210 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2560 2559 2560 2559 

  
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,146 53 8,092 53 14,854 106 16,822 88
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 - - - 26 - - - 

รวม 7,159 53 8,092 53 14,880 106 16,822 88 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
เงินสด 11,509 3,126 244 184 
เงินฝากธนาคาร 3,580,649 2,548,098 63,202 468,538 
รวม 3,592,158 2,551,224 63,446 468,722 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของ   
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 8.25 ต่อปี และ ร้อยละ 0.90 - 7.50 ต่อปี 
ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.15 - 0.38 ต่อปี และ ร้อยละ 0.90 - 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั) 

5. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 

5.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 4,523,096 4,438,329 4,191,091 4,184,557 8,714,187 8,622,886
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 180,140 180,300 - - 180,140 180,300
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,515,753) (1,466,642) (973,967) (1,041,265) (2,489,720) (2,507,907)
 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,187,483 3,151,987 3,217,124 3,143,292 6,404,607 6,295,279
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา   
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 181,038 187,958 127,535 110,236 308,573 298,194
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 19,116 18,590 - - 19,116 18,590
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (62,889) (60,143) (31,847) (27,433) (94,736) (87,576)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 137,265 146,405 95,688 82,803 232,953 229,208
รวมลูกหนี ้ 3,324,748 3,298,392 3,312,812 3,226,095 6,637,560 6,524,487
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (143,071) (160,004) (126,796) (97,193) (269,867) (257,197)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 3,181,677 3,138,388 3,186,016 3,128,902 6,367,693 6,267,290 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 2,871,060 2,805,568 2,480,006 2,289,212 5,351,066 5,094,780
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 102,306 97,651 - - 102,306 97,651
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,025,411) (978,388) (539,301) (500,824) (1,564,712) (1,479,212)
 รวมลูกหนีป้กติ 1,947,955 1,924,831 1,940,705 1,788,388 3,888,660 3,713,219
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา  
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 171,365 173,905 124,513 109,083 295,878 282,988
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 18,066 17,328 - - 18,066 17,328
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (59,537) (57,498) (31,245) (27,216) (90,782) (84,714)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 129,894 133,735 93,268 81,867 223,162 215,602
รวมลูกหนี ้ 2,077,849 2,058,566 2,033,973 1,870,255 4,111,822 3,928,821
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (112,163) (112,346) (83,283) (72,719) (195,446) (185,065)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 1,965,686 1,946,220 1,950,690 1,797,536 3,916,376 3,743,756 

5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,692,704 5,601,386 43,645 40,539 5,649,059 5,560,847 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 399,194 364,616 25,135 24,453 374,059 340,163 
 2 - 3 เดือน 240,095 268,833 41,253 46,049 198,842 222,784 
 4 - 6 เดือน 124,765 128,480 43,472 44,165 81,293 84,315 
 7 - 9 เดือน 93,084 94,918 49,005 50,605 44,079 44,313 
 10 - 12 เดือน 86,568 63,810 66,208 48,944 20,360 14,866 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,150 2,444 1,149 2,442 1 2 

รวม 6,637,560 6,524,487 269,867 257,197 6,367,693 6,267,290 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ  
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,541,752 3,352,810 34,877 33,049 3,506,875 3,319,761
 คา้งชาํระ  
 1 เดือน 226,164 228,878 22,415 22,698 203,749 206,180
 2 - 3 เดือน 160,582 176,054 31,885 34,973 128,697 141,081
 4 - 6 เดือน 72,009 76,372 28,592 30,348 43,417 46,024
 7 - 9 เดือน 56,093 59,836 33,459 35,723 22,634 24,113
 10 - 12 เดือน 54,218 32,569 43,214 25,974 11,004 6,595
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,004 2,302 1,004 2,300 - 2

รวม 4,111,822 3,928,821 195,446 185,065 3,916,376 3,743,756 

5.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือ
และมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,903,390 3,324,748 4,825,177 3,298,392 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,318,626 3,312,812 4,294,793 3,226,095 
รวม 9,222,016 6,637,560 9,119,970 6,524,487 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,584,456)  (2,595,483)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,637,560  6,524,487  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559
 มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,162,797 2,077,849 3,094,452 2,058,566
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,604,519 2,033,973 2,398,295 1,870,255
รวม 5,767,316 4,111,822 5,492,747 3,928,821 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,655,494) (1,563,926) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,111,822  3,928,821  
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5.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายไดส้ําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดังกล่าวได้ให้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวดเกิน
กว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายได้
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 216 ลา้นบาท และ 214 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 207 ลา้นบาท 
และ 200 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํ
ให้รายได้สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 4.3 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 4.1 ลา้นบาท และ 5.3 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 

5.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง     
5 ปี และค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องใน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 1,188 ลา้นบาท และ 
1,360 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 1,074 ลา้นบาท และ 1,329 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เพื่อ                       
คํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 23 
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6. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํา้ประกัน 

6.1 ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
คํ้าประกนัประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี  
 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
343,572 307,497 

 
89,532 71,609 

 
433,104 379,106 

ดอกเบ้ียคา้งรับ      13,006 11,562         - - 13,006 11,562 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (100,145) (89,089) (19,786) (14,994) (119,931) (104,083) 
รวมลูกหนีป้กติ 256,433 229,970 69,746 56,615 326,179 286,585 

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
14,128 9,879 

 
893 656 

 
15,021 10,535 

ดอกเบ้ียคา้งรับ   1,772 1,264         - - 1,772 1,264 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (3,992) (2,833) (155) (98) (4,147) (2,931) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 11,908 8,310 738 558 12,646 8,868 

รวมลูกหนี ้ 268,341 238,280 70,484 57,173   338,825 295,453 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (15,438) (12,008) (2,239)  (1,697) (17,677) (13,705) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   คํา้ประกัน - สุทธิ 

 
252,903 226,272 

 
68,245 55,476 

 
321,148 281,748 
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6.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ า
ประกนั (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ี
คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ระยะเวลาคา้งชาํระ คํ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - สุทธิ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   คํา้ประกัน     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 268,519 239,307 2,640 2,369 265,879 236,938 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 35,738 27,242 3,462 2,646 32,276 24,596 
 2 - 3 เดือน 21,593 20,036 4,273 4,007 17,320 16,029 
 4 - 6 เดือน 5,591 4,970 2,188 1,988 3,403 2,982 
 7 - 9 เดือน 3,969 2,115 2,382 1,269 1,587 846 
 10 - 12 เดือน 3,415 1,783 2,732 1,426 683 357 

รวม 338,825 295,453 17,677 13,705 321,148 281,748 

6.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกนัและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 372,478 268,341 330,202 238,280 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 90,425 70,484 72,265 57,173 
รวม 462,903 338,825 402,467 295,453 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (124,078)  (107,014)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 338,825  295,453  
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6.4 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

6.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 
96 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 

7. ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

7.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี 

ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ  
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 121,574 - 3,062 - 124,636 -
ดอกเบ้ียคา้งรับ   388 -         - -        388 -
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  

          - สุทธิ (15,627) - (830) - (16,457) -
รวมลูกหนี ้ 106,335 - 2,232 - 108,567 -

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (610) -     - - (610) -
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย - สุทธิ 105,725 - 2,232 - 107,957 - 

7.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงั
ไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559 2560 2559

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย  
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 108,418 - 610 - 107,808 -
 คา้งชาํระ  
 1 เดือน 149 - - - 149 -
 2 - 3 เดือน - - - - - -
 4 - 6 เดือน - - - - - -
 7 - 9 เดือน - - - - - -
 10 - 12 เดือน - - - - - -

รวม 108,567 - 610 - 107,957 - 
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7.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือ
รายยอ่ยและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 121,962 106,335 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสามปี 3,062 2,232 - - 
รวม 125,024 108,567 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (16,457)  -  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 108,567  -  

8. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

8.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
207,123

 
45,933

 
345,305

 
86,706 

 
552,428

 
132,639

ดอกเบ้ียคา้งรับ 21,636 3,869 - - 21,636 3,869
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (95,695) (15,696) (83,920) (29,038) (179,615) (44,734)
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์  

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (115,191) (22,154) (217,978) (40,985) (333,169) (63,139)
รวมลูกหนี ้ 17,873 11,952 43,407 16,683  61,280 28,635 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -          -       -   -       -     -
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การ 
   จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ - สุทธิ 

 
17,873  

            
11,952  

       
43,407  

            
16,683  

     
 61,280  

    
     28,635  
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 ไม่มีการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ประมาณว่าลูกหน้ีทั้งหมดสามารถเก็บเงินได ้บริษทัยอ่ยยงัอยูร่ะหว่างการกาํหนดนโยบายการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีกลุ่มน้ี ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

8.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ   
 ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค 
 การจดัการสินเช่ือร่วม        รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม    

ระยะเวลาคา้งชาํระ ทางการเงิน ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ทางการเงิน - สุทธิ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 52,200 28,635 - - 52,000 28,635 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 5,463 - - - 5,463 - 
 2 - 3 เดือน 3,644 - - - 3,644 - 
 4 - 6 เดือน - - - - - - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 61,280 28,635 - - 61,280 28,635 

8.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือ
เพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้น
ตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
แสดงไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  
 ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 228,759 133,064 49,802 34,106 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 345,305 261,385 86,706 57,668 
รวม 574,064 394,449 136,508 91,774 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (179,615) - (44,734) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(333,169) 

 
(333,169) (63,139) 

 
(63,139) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 61,280 61,280 28,635 28,635 

8.4 สัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายุ
สญัญาเงินกู ้

8.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือ
เพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
จาํนวน 129,638 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย และ 23,559 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย ตามลาํดับ เพื่อคํ้ าประกัน
วงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

8.6 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาการใหว้งเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจาํนวน 100,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย                
ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงิน
สินเช่ือทั้ งหมด 200,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ดงักล่าวเพื่อใช้ในการปล่อยสินเช่ือให้กับผูบ้ริโภครายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการ
เกษตร ยานพาหนะ แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และเคร่ืองใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามี
ระยะเวลา 72 เดือนนับจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงเพื่อต่ออายุสัญญาออกไป 
อตัราดอกเบ้ียตามสญัญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าว
คํ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีวงเงิน
สินเช่ือร่วมตามสญัญาสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 171,134 ลา้นอินโดรูปี และ 76,790 ลา้นอินโด
รูปี ตามลาํดบั 
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9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 บริษทัฯไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษทัยอ่ยน้ีไดใ้ห้บริษทัอ่ืนในเกาะ
ไซปรัสและประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 
 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 
พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า         
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า     
พนับาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 29,598 1,005,791 39,519 1,415,973 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 56,272 1,912,200 56,272 2,016,263 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,241 42,170 1,247 44,696 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 87,111 2,960,161 97,038 3,476,932
ดอกเบ้ียคา้งรับ   139,978  281,788 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ  
   ดอกเบ้ียคา้งรับ   3,100,139  3,758,720 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   (1,217,334)  (882,435) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ   
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   1,882,805  2,876,285 

 เงินให้กูย้ืมเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะไซปรัสและ
ประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของบริษทัฯซ่ึง
ถือโดยผูกู้ ้ในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุ้น
ของบริษทัฯออกบางส่วน และไดน้าํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัเพิ่มอนัไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยใ์นญ่ีปุ่น 
(การวางหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญ่ีปุ่นได้มีการจดทะเบียนกับ
หน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั (รวมถึงหุน้ของบริษทัฯ ซ่ึงถูกตีมูลค่า
ดว้ยราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560) มีมูลค่าร้อยละ 105 
ของจาํนวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส และมีมูลค่าร้อยละ 122 ของจาํนวนเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ ้
กลุ่มสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2559: มูลค่าหลกัประกนัของเงินใหกู้ย้มืทั้งสองกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 106 
และ ร้อยละ 238 ตามลําดับ) ถ้าไม่คิดมูลค่าหุ้นของบริษัทฯท่ีนํามาคํ้ าประกันแล้ว ณ  วันท่ี              
30  มิ ถุนายน  2560  มูลค่าท่ี เหลือของหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันคิดเป็นมูลค่าร้อยละ  80 และ                
ร้อยละ 83 ของจาํนวนเงินใหกู้ย้มืของผูกู้ส้องกลุ่มน้ีตามลาํดบั  
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 ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่าย
ชาํระเงินตน้คืน แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดย
ยอดเงินให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวนประมาณ 2,129 
ลา้นบาท (59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการชาํระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 
ของมูลค่าเงินให้กูย้ืมทั้งหมด ในระหว่างปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัสไดจ่้ายชาํระคืนเงินให้กูย้ืมก่อน
กาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 414 ลา้นบาท (12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กูย้ืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหว่างปีปัจจุบนัจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 269 ลา้นบาท ซ่ึงจาํนวนเงินนั้นคิด
เป็นร้อยละ 41 ของกาํไรรวมของบริษทัฯในสองไตรมาสของปีปัจจุบนั โดยผูกู้ท้ ั้งกลุ่มไซปรัสและ
สิงคโปร์ไดช้าํระดอกเบ้ียคงคา้งทั้งหมดแลว้ในเดือนกรกฎาคม 2560  

 ในเดือนกรกฎาคม 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืตามกาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 500 ลา้นบาท (15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) การจ่ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวผูกู้ก้ลุ่ม
สิงคโปร์ได้ปลดหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันอันได้แก่หุ้นของบริษัทฯท่ีเหลืออยู่ทั้ งจาํนวน มูลค่า
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัของลูกหน้ีทั้งสองกลุ่ม (รวมถึงหุน้ของบริษทัฯเองซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ยราคาปิด
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560) เท่ากบัร้อยละ 104 และร้อยละ 
117 ของจาํนวนเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ส้องกลุ่มน้ีตามลาํดบั แต่ถา้ไม่คิดมูลค่าหุ้นของบริษทัฯท่ีนาํมา    
คํ้ าประกันแลว้ มูลค่าท่ีเหลือของหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันเท่ากับร้อยละ 80 และร้อยละ 117 ของ
จาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มน้ีตามลาํดบั 

 ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอยา่งมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนั
กบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีแลว้และพิจารณา
วา่เช่ือถือได ้

 ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการให้กูย้ืมเงิน การจดัการ การควบคุมดูแล รวมทั้งกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลงัของเงินให้กูย้ืม ไดอ้าศยัความเช่ียวชาญและความสัมพนัธ์กบัผูกู้ ้
ของกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของผูกู้ย้ืม      
แต่ละรายเป็นอยา่งดี 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกตาม
อายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,100,139 3,664,898
   คา้งชาํระ  
    1 - 3 เดือน - 80,584
    7 - 12 เดือน - 13,238
รวม 3,100,139 3,758,720

10. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน   

2560 
31 ธนัวาคม    

2559
30 มิถุนายน    

2560 
31 ธนัวาคม  

2559
สินทรัพยย์ดึคืน 92,462 66,823 21,759 40,078
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (12,711) (15,930) (7,678) (15,130)
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 79,751 50,893 14,081 24,948 

11. ลูกหนีอ่ื้น 
    (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน    

2560
31 ธนัวาคม 

2559
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559
รายไดค้า้งรับ 6,402 4,403 2,867 2,957
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 189,073 20,500 14,034 12,381
เงินจ่ายล่วงหนา้ 6,300 26,036 179 749
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 4,141 6,156 4,048 6,114
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,074 24,328 12,181 12,836
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 6,796 57,329 - -
ลูกหน้ีอ่ืน 7,062 50,021 1,581 1,914
รวม 245,848 188,773 34,890 36,951 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,539) (2,526) (2,526) (2,526)
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  243,309 186,247 32,364 34,425 
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12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 83,637 72,502 63,178 66,952 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,295 1,536 2,225 1,466 
เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 147,857 175,457 

 
- - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 72,446 45,103 29,908 12,685 
อ่ืน ๆ 2,341 3,168 2,341 2,332 
รวม 308,576 297,766 97,652 83,435 

13. เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําไปวางไว้กับธนาคารเพื่อ              
คํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34.4 

14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (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 

214,448 
พนัเหรียญสิงคโปร์ 

100.00 100.00 5,387,211 5,387,211 343,768 - 

Group Leasing (Lao) Company Limited 16,300,000  16,300,000  0.32 0.32 213 213 - - 
 พนักีบลาว พนักีบลาว       
     6,017,120 6,017,120 343,768 - 
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เงินลงทุนใน GLH 
เม่ือวนัท่ี 22  มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุน้สามญัของ
บริษทัย่อย GLH จาํนวน 10.8 ลา้นหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคา           
1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ินจาํนวนเงิน 10.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 
276.16 ลา้นบาท เพื่อนาํเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อย GLH จาํนวน 8.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกันทางบริษทัฯได้ทาํสัญญาแปลงเงินให้กูย้ืมจาํนวน 8.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน  GLH จํานวน  10.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ บริษัทย่อย  GLH              
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวนัท่ี          
15 เมษายน 2559 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญั 
จาํนวน 180.7 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคา 1 เหรียญสิงคโปร์
ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,540.84 ลา้นบาท เพื่อนาํ
เงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษทัและใช้ในการดาํเนินงานในกลุ่มตลาด 
ASEAN ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อย GLH จาํนวน 129.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และไดท้าํสัญญาแปลงเงินให้กูย้ืมจาํนวน 129.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
เป็นเงินลงทุนใน GLH จาํนวน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัย่อย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุน
ดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559  
เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลสําหรับปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ GLH เป็นจาํนวน 9,993,258 
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 343.77 ลา้นบาท  GLH ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวนัท่ี         
15 พฤษภาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 214.45 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ (31 ธนัวาคม 2559: 214.45 ลา้นเหรียญสิงคโปร์) 

 เงินลงทุนใน GLL 
ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 130,000 หุ้นเป็น 2,037,500 หุ้น โดยหุ้น
เพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพ่ิมทุนน้ี ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษัทย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 5 และร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 
99.68 ตามลาํดบั โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่านบริษทัยอ่ย GLH ทาํให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (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 

16,300,000 
พนักีบลาว 

99.68 99.68 71,478 71,478 - - 

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

อินโดนีเซีย 

100,000,000 
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

65.00 65.00 172,133 172,133 - - 

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 8,000,000
พนัจ๊าดพม่า 

- 100.00 - 455,005 - - - 

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

- 57.00 -  
59,350 

 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

     1,117,436 603,081 - - 

เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนของ GLL 
จาํนวนเงิน 15,260 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 67.4 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของ
บริษทัย่อย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
และไดรั้บอนุมติัจากธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 

เงินลงทุนใน GLFI 

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้GLH จ่ายชาํระค่าหุน้
จาํนวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
รวมจาํนวนเงินทั้งส้ินจาํนวนเงิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท ทั้งน้ี 
GLFI ไดด้าํเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลสาํหรับการจดัตั้งบริษทัและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้
กบัทางกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

 บริษทัหุน้ส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้าํสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดในหุน้ของ GLFI
ณ  วันท่ี 30 มิถุนายน  2560 ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจํานวน 10,000 หุ้น  และ  
หุ้นสามญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
โอนให้แก่ GLH ทาํให้ GLH มีอาํนาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ GLFI ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
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เงินลงทุนใน BGMM 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให ้
GLH ทาํการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ BGMM จาํนวน 1,387,680 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออก
และจาํหน่ายทั้งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละประมาณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ิน
มูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 280 ลา้นบาท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งและ      
จดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ธุรกิจของกิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

 ธุรกรรมการซ้ือกิจการดังกล่าวเสร็จส้ินในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือน
มกราคม 2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ 
BGMM ให้กับ GLH ดังนั้ น GLH จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
BGMM ไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงิน
ลงทุนใน BGMM โดยซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 6,612,320 หุน้ (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่) ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,612 ลา้นจ๊าด
พม่า จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจาํนวน 8,000,000 หุ้น ใบหุ้น
จากการเพิ่มทุนดงักล่าวและการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อยูร่ะหว่าง
การดาํเนินการ 

เงินลงทุนใน GL-AMMK 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการ
จัดตั้ ง  GL-AMMK ซ่ึ ง  GL-AMMK ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนชั่วคราวในวัน ท่ี              
24 มกราคม 2560 GL-AMMK เป็นบริษัทท่ีจัดตั้ งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ      
เมียนมาร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 4,080 ลา้นจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียน
กบักระทรวงการวางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 
2560 

 เม่ือวันท่ี  15 มีนาคม  2560 GL-AMMK ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 
ให้บริการบริหารงาน การจดัการดา้นเทคนิค และให้บริการดา้นการดาํเนินงาน ในสาธารณรัฐ     
แห่งสหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 
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15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท)

   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 มิถุนายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
ถือหุ้นโดย Group Lease Holdings Pte. Ltd.   
Commercial  ธุรกิจสินเช่ือ  ศรีลงักา 29.99 29.99 2,492,602 2,489,024 2,576,213 2,545,426
Credit and 
Finance PLC 

สินเช่ือรายยอ่ย
ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ  

   
 

 
 

 
 

 
 

รวม     2,492,602 2,489,024 2,576,213 2,545,426

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

  

   (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ      

ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม          

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยรับ 
ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit 
and Finance PLC 92,218 - (53,697) - 10,940 -
รวม 92,218 - (53,697) - 10,940 - 
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บริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุ้นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงใน
จาํนวนร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมดในราคาซ้ือ 2,462 ลา้นบาท โดยไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯในการประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ดงักล่าว
บางส่วน (จาํนวนร้อยละ 22.27 ของหุ้นทั้งหมด) จากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการผูห้น่ึงเป็นกรรมการ
ของบริษทัฯ ดว้ยราคาเงินลงทุนดงักล่าวไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยว่า
มีมูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาว่ามีมูลค่า
ประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท โดยมูลค่าตลาดในช่วงระยะเวลาซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ของ
บริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา มีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท ฝ่ายบริหาร
ประเมินว่าราคาซ้ือคิดเป็นประมาณ 8 เท่าของกาํไรของบริษทัร่วมดงักล่าว ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บริษทัย่อยไดบ้นัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มเติมจาํนวน 3.6 ลา้น
บาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียคิดเป็นมูลค่า 2,576 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 2,545 ลา้นบาท) มูลค่าตลาด
ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศศรีลังกา ณ  วันส้ินไตรมาสปัจจุบัน  มีมูลค่า 909 ล้านบาท              
(31 ธนัวาคม 2559: 1,285 ลา้นบาท) มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมมูลค่า 2,576 ลา้น
บาท มีผลต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัอย่างมากเม่ือเทียบกบัมูลค่าตลาดของตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ
ศรีลงักา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ท่ีมีมูลค่า 909 ลา้นบาท 

 ผูบ้ริหารมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบริษทัร่วม CCF แบบระยะยาว ซ่ึงเช่ือว่าบริษทัฯจะไดรั้บ
โอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนผา่น CCF มากกว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการเก็งกาํไรระยะสั้น
จากความผนัผวนของตลาด ประกอบกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ CCF ซ่ึงมีสัดส่วนมากกวา่ร้อยละ 80 
ใหค้วามสาํคญักบัความสาํเร็จจากการพฒันาและการเติบโตในอนาคตมากกว่าการเกง็กาํไรในระยะ
สั้นและปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักามีปริมาณนอ้ย และ
ไม่ใช่ตลาดท่ีซ้ือขายคล่อง ดงันั้นราคาหุ้นปัจจุบนัจึงไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นปัจจยัหลกัอยา่งเดียว
ในการพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว ความสมเหตุสมผลของมูลค่าเงินลงทุน
ดังกล่าวข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ท่ีจะได้ในอนาคตจากการท่ีบริษทัฯเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการให้
สินเช่ือรถจกัรยานยนต ์ในประเทศท่ีสภาวะเศรษฐกิจยงัไม่พฒันาและระดบัความสาํเร็จในอนาคต
ท่ีจะไดรั้บ 

 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 CCF ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา (Colombo Stock 
Exchange) ในการประกาศจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ี 1 จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 รูปีศรีลังกา โดยได้จ่าย          
เงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 20 เมษายน 2560 
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 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560 CCF ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา (Colombo Stock 
Exchange) ในการประกาศจ่ายเงินปันผลประจาํปี จากผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2560 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 1.00 รูปีศรีลงักา โดยกาํหนดจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 

 มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCF ณ วนัท่ีทาํการซ้ือเงินลงทุนมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 644,184
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 30,121
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ                                                   1,818,297
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,492,602

 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการโดยผูป้ระเมินอิสระ กระบวนการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน และ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการยงัอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

16. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ (ครบกาํหนดปี 2563) 193,694 - 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 63,775 61,848 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 414,502 414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478,277 476,350 
รวม 671,971 476,350 
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เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. ("BiT") เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 
GLH ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BiT จาํนวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและ
จาํหน่ายทั้งหมดของ BiT) คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 61.85 ลา้น
บาท) BiT จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้      
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560  

ในระหวา่งงวด GLH ไดบ้นัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพิ่มเติมจาํนวน 1.9 
ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบการเงินรวม
มูลค่า 63.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 61.8 ลา้นบาท) BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนใน
ประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ พฒันาซอฟต์แวร์และเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดิจิตอลคอนเทนต์
และโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (“JTrust Bank”) เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 GLH ซ้ือหุ้น
สามญัของ JTrust Bank จากบริษทั JTrust Asia Pte.Ltd. จาํนวน 28.15 ลา้นลา้นหุ้น (หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3.12 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ JTrust Bank) คิดเป็นจาํนวนเงิน 11.70 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 414.50 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 GLH มีสัดส่วนการ
ถือหุ้นใน  JTrust Bank ร้อยละ  2.84 JTrust Bank เป็นบริษัท ท่ีจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศ
อินโดนีเซีย ธุรกิจหลกัคือธนาคารพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 GLH ไดล้งทุนในเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพท่ีออกโดยเฉพาะเจาะจงของ 
Century Finance Company Limited (“CFPL”) ซ่ึ ง เป็นบ ริษัทจดทะเบี ยนตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ CFCL ได ้
และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนการถือหุน้ร้อยละ 57 อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้มื
แปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งในงบการเงินรวม 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  130,672 75,365 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 23,387 5,808 
โอนออกระหวา่งงวด (65) - 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือ BGMM 984 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (46) - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (19,711) (8,784) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,523) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560  132,698 72,389 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จาํนวน 25.3 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 26.5 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน 
และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20 และ 23 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 139,796 35,828 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 21,056 13,224 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (4,329) (1,872) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (5,451) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560 151,072 47,180 
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สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา      
5 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีกสองปี เวน้แต่ทั้ งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันเป็น          
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายสุญัญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุญัญา) กบับริษทั
ตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสญัญาดงักล่าวระบุให้
สิทธิพิเศษแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพยีงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิ
ดังกล่าวแก่ GLF โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทําสัญญา Deposit 
agreement มูลค่า 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ติดต่อกับบริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนต์ฮอนด้า โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถ       
ทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีตามท่ีตกลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะทาํการยดึเงินมดัจาํตามสดัส่วน
ระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2561   

 ในระหว่างปี 2559 และ 2558 GLF สามารถทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงิน
มดัจาํคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญา Deposit agreement มูลค่ายติุธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษท่ี
นาํเสนอในงบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มูลค่ายติุธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 1.86 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2559: 1.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 53,278 63,772 52,676 62,648 
เงินมดัจาํ 36,954 37,865 1,671 1,856 
อ่ืน ๆ 6,160 5,739 5,760 5,738 
รวม 96,392 107,376 60,107 70,242 
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20. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย  ยอดคงเหลือ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้มืระยะสั้น 3.80 - 6.00 3.80 - 6.25 269,482 554,183 
รวม   269,482 556,260 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย  ยอดคงเหลือ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้มืระยะสั้น 3.80 3.80 - 6.25 99,315 446,690 
รวม   99,315 448,767 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
คํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ ้
ของบริษทัฯ เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34.4 

21. เงินรับฝาก 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 
4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้
สินเช่ือรายย่อย  โดยประกาศน้ีได้ใช้กับ  BGMM ในฐานะสถาบันการเงินระดับฐานราก 
(microfinance institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   
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จากขอ้กาํหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมี
การจ่ายเงินค่างวด โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพิ่มเติมดว้ยความสมคัรใจ โดย BGMM คาดว่าจะ
บรรลุขอ้กาํหนดในการรับฝากเงินจากการออมโดยสมัครใจภายในเดือนสิงหาคม 2560 ตาม
ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ีย
ใหก้บัลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี สาํหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อ
ปี สําหรับเงินรับฝากจากการออมโดยสมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการ
กาํกบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ 
BGMM มีจาํนวน 507 ลา้นจ๊าดพม่า (คิดเป็น 12.6 ลา้นบาท) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่นระหว่าง 
6 เดือนถึง 1 ปี 

22. เจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 มิถุนายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124,855  95,699 124,855 95,699 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12,652  20,761 11,083 18,965 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 21,822  44,590 6,593 5,438 
โบนสัคา้งจ่าย 53,677  659 43,901 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,838 - 149,870 51,950 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 67,027  43,275 10,002 15,406 
รวม 281,871  204,984 346,304 187,473 
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23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2560 2559  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 712,719 577,130 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 11,327 17,915 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 22,654 35,831 อตัราร้อยละ 10 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 33,982 35,831 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายชําระทั้ งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

สองปีนบัจากวนัทาํสญัญา
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 50,972 53,746 อตัราร้อยละ 8.72 ต่อปี จ่ายชําระทั้ งจาํนวนเม่ือครบกาํหนด

สองปีนบัจากวนัทาํสญัญา
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 127,920 47,960 อตัราดอกเบ้ีย THBFIX1M + 

1.90 ต่อปี 
ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี
เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบหา้งวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 47,030 30,633 อตัราร้อยละ 6.75 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบสองงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2560 2559  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 9,860 - อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

  

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  
  รอตดัจ่าย (280) (913)
รวม 1,016,184 798,133
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
      ภายในหน่ึงปี (967,944) (585,743)
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

48,240 212,390 
 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  
 2560 2559  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 712,719 577,130 อตัราร้อยละ MLR - 1.0 ต่อปี ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสามสิบงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม

  วงเงินสินเช่ือ 
รวม 712,719 577,130
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี (712,719) (402,990)
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

- 174,140 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 798,133 577,130 
บวก: กูเ้พิ่ม 889,582 730,000 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  616 - 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (662,520) (594,411) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ 

 
(9,627) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 1,016,184 712,719 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนําไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

 ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชย์
แห่งหน่ึงตามสัญญาเงินกู้ยืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจาํนวน 2.5 พันล้านบาทโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของ
บริษทัฯ 

 ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใช ้    
ในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 4.90 ต่อปี 
ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 10 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
นาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ี
เช่าซ้ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้มื และในกรณี
ก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือ
ท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้ังกล่าวคํ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สินเช่ือผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกนั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ใน
ขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคาร
พาณิชย ์รวมทั้งค ํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย GLH บญัชีเงินฝากประจาํท่ีสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 
GLL และสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อย GLF ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัย่อย GLF มี
สินทรัพย์รวมจํานวน  1.01 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ใช้ในการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว             
(31 ธนัวาคม 2559: 1.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
 2560 2559 2560 2559
วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
1,787.3 2,072.9

 
1,787.3 1,922.9

24. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 - 500,000

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 29 กนัยายน 2562 1,500,000 1,500,000

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (38,835) (47,782)
หุน้กู ้- สุทธิ   1,461,165 1,952,218
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   - (499,128)
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   1,461,165 1,453,090 
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 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 (สาม) 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 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 34.4 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2560 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  
ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2560  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562"
จาํนวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 29 กนัยายน 2559
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม และวนัท่ี 29 กนัยายน ของทุกปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 และการดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 34.4 
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25. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

5 ปี 30 กรกฎาคม 2564 4,417,985 4,521,832

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 20 มีนาคม 2563 1,699,757 -

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 30 มีนาคม 2563 679,903 -

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อแปลงสภาพจ่าย  (8,019) (5,502)
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - สุทธิ   6,789,626 4,516,330
หกั: มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ   (59,458) (10,043)
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,730,168 4,506,287 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและ
เสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงินสกุลอ่ืนใน
จาํนวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดังกล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ 
JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุ้นกู้แปลง
สภาพดงัน้ี  

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 
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การชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 1 สิงหาคม  และวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ของทุก

ปี ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดย
การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 88,500 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
ขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 
ในระหว่างปี 2560 บริษทัได้ยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญา
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า โดยอนุมติัให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจาํนวนไม่เกิน    
50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและอนุมติให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ในจาํนวน   
ไม่เกิน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาตามลาํดับ นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน            
จดทะเบียนของบริษทัฯเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตามท่ีกล่าวไวห้มายเหตุ 3 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
อนุญาตใหบ้ริษทัฯเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมีขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  
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จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 500 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 20 มีนาคม 2560 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(20 มีนาคม 2560 ถึง 20 มีนาคม 2563) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 20 มีนาคม และวนัท่ี 20 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกับวนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ    
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดย
การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 49,507  หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ซ่ึงเป็น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้บริษัทฯเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวเม่ือวนัท่ี 27 
มกราคม 2560 โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 200 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

   ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 
ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อ 1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 30 มีนาคม 2560 
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อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

(30 มีนาคม 2560 ถึง 30 มีนาคม 2563) 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 
การชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 30 มีนาคม และวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข) ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า 3,465,480 บาท) จะไถ่ถอนโดย
การแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจาํนวน 49,507  หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

โดยบริษทัฯ มีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดับางประการตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา
การเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วน
ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออก
จากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตคิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ี
เป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพหักดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
หน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ี
ออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 
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เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวม
สิทธิในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

 (หน่วย: พนับาท)
มูลค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,797,645
ตน้ทุนทางตรง (9,405)
เงินสดรับสุทธิ 6,788,240
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ (59,458)
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน 6,728,782
บวก ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 1,386
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 6,730,168

26. ทุนเรือนหุ้น 

26.1 มติท่ีประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่าย       
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 418.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.2740 บาท โดยมีกาํหนดการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 

26.2 การเพิม่ทุนจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
จาํนวนรวม 0.76 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

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

GL-W4 19,036 19,036 40.00 0.76
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26.3 รายการกระทบยอดจํานวนหุ้นสามัญ 

ในระหว่างงวดปัจจุบันจาํนวนทุนชําระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯมีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 1,525,510 762,755 5,191,560
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28 14 1,113
ณ วนัปลายงวด 1,525,538 762,769 5,192,673 

27. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
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 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2560 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2560 

GL-W4 164,965,117 - 19,036 164,946,081

28. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ประกอบดว้ย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2559    

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี
26 เมษายน 2560 

 
415,088 

 
0.2740 

  415,088 0.2740
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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

29. รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ 

รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยค่าปรับจากการชาํระค่างวดล่าชา้ 
รายได้หน้ีสูญท่ีได้รับคืน รายได้จากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

30. รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อย 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อยประกอบด้วยค่าจดัการด้านเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

31. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณอตัราภาษีเฉล่ีย
ต่อปี 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 57,273 46,620 33,386 29,581 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (11,783) 3,553 (4,504) 2,288 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไร     

    หรือขาดทุน 45,490 50,173 28,882 31,869 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2560 2559 2560 2559

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 83,965 90,742 44,775 51,541
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
   ผลแตกต่างชัว่คราว (18,037) 8,690 (10,610) 4,395
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไร  

    หรือขาดทุน 65,928 99,432 34,165 55,936

32. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออก
เพื่อแปลงหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็น 
หุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   337,688 256,475 489,229 126,597 
จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 1,525,538 1,525,385 1,525,538 1,525,385 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.2214 0.1681 0.3207 0.0830 

 
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   665,819 478,640 535,034 222,932 
จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 1,525,533 1,525,385 1,525,533 1,525,385 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.4365 0.3138 0.3507 0.1461
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 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับ GL-W4 และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 เน่ืองจากกาํไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 

33. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน ยกเวน้การเพิ่มข้ึนของส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2560
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อ และ
สินเชื่อแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์คํา้

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเชื่อแก่ธุรกิจ
และจัดการ

ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงานธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การ

จัดการสินเชื่อ
ร่วม รายการที่  

 ประกัน เงนิลงทุนอื่น ธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงนิรวม 
รายได้   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 614,182 125,993 6,800 6,832 12,176 - 765,983 
รายไดอ้ื่น 107,490 5,848 - 2,936 4,057 - 120,331 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 445,661 20,955 1,154 - (139) - 467,631 
รวมรายได้ 1,167,333 152,796 7,954 9,768 16,094 - 1,353,945 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (445,661) (20,955) (1,154) - 139 - (467,631) 
รวมรายได้-สุทธิ 721,672 131,841 6,800 9,768 16,233 - 886,314 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (223,355) (27,109) (4,343) (3,687) (13,395) - (271,889) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (90,724) - - (31) - - (90,755) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (51,131) - - - - - (51,131) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - 36,729 36,729 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - - - - (126,926) (126,926) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ - - - - - (45,490) (45,490) 
กําไรของส่วนงาน 356,462 104,732 2,457 6,050 2,838 (135,687) 336,852 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2559
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อ    
เช่าซื้อ และสินเชื่อ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเชื่อแก่ธุรกิจ
และจดัการ

ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน

ส่วนงานธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจัดการ

สินเชื่อร่วม รายการที่
 คํา้ประกัน เงนิลงทุนอื่น ธุรกิจ ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงนิรวม 
รายได้  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 571,990 115,720 7,061 - - 694,771 
รายไดอ้ื่น 3,591 3 - 5,863 - 9,457 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 103,749 44,055 3,004 7 - 150,815 
รวมรายได้ 679,330 159,778 10,065 5,870 - 855,043 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (103,749) (44,055) (3,004) (7) - (150,815) 
รวมรายได้-สุทธิ 575,581 115,723 7,061 5,863 - 704,228 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (188,306) (20,037) - (8,963) - (217,306) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (82,875) - - - - (82,875) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (52,370) - - - - (52,370) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - - - (45,654) (45,654) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ - - - - (50,173) (50,173) 
กําไรของส่วนงาน 252,030 95,686 7,061 (3,100) (95,827) 255,850 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2560
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อ และ
สินเชื่อแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์คํา้

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเชื่อแก่ธุรกิจ
และจัดการ

ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงานธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจัดการ

สินเชื่อร่วม รายการที่  
 ประกัน เงนิลงทุนอื่น ธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงนิรวม 
รายได้   
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,212,576 269,013 13,779 11,493 19,292 - 1,526,153 
รายไดอ้ื่น 127,226 8,075 349 4,385 8,208 - 148,243 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 479,439 (56,712) 4,294 - - - 427,021 
รวมรายได้ 1,819,241 220,376 18,422 15,878 27,500 - 2,101,417 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (479,439) 56,712 (4,294) - - - (427,021) 
รวมรายได้-สุทธิ 1,339,802 277,088 14,128 15,878 27,500 - 1,674,396 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (444,474) (47,793) (6,898) (6,237) (23,498) - (528,900) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (167,568) - - (177) - - (167,745) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (109,784) - - - - - (109,784) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม - - - - - 92,218 92,218 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - - - - (230,049) (230,049) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ - - - - - (65,928) (65,928) 
กําไรของส่วนงาน 617,976 229,295 7,230 9,464 4,002 (203,759) 664,208 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2559 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อ   
เช่าซื้อ และสินเชื่อ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเชื่อแก่ธุรกิจ
และจัดการ 

ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจัดการ

สินเชื่อร่วม รายการที่  
 คํา้ประกัน เงนิลงทุนอื่น ธุรกิจ ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงนิรวม 
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,132,859 229,237 7,061 - - 1,369,157 
รายไดอ้ื่น 8,677 314 - 5,863 - 14,854 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 202,119 83,754 6,009 7 - 291,889 
รวมรายได ้ 1,343,655 313,305 13,070 5,870 - 1,675,900 
รายการปรับปรุงและตดัรายการระหวา่งกนั (202,119) (83,754) (6,009) (7) - (291,889) 
รวมรายได้-สุทธิ 1,141,536 229,551 7,061 5,863 - 1,384,011 
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร (401,933) (42,313) - (8,963) - (453,209) 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (154,055) - - - - (154,055) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย (109,621) - - - - (109,621) 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน - - - - (89,679) (89,679) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ - - - - (99,432) (99,432) 
กําไรของส่วนงาน 475,927 187,238 7,061 (3,100) (189,111) 478,015 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีดงัต่อไปนี้ 
             (หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเชื่อเช่า
ซื้อ และสินเชื่อแก่
ผู้บริโภคโดยมี 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหารสินเชื่อ
แก่ธุรกิจและ

จัดการ 
ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเชื่อเพื่อผู้บริโภค
รายย่อยภายใต้การ
จัดการสินเชื่อร่วม รายการที่  

 สินทรัพย์คํา้ประกัน เงนิลงทุนอื่น ธุรกิจ สินเชื่อรายย่อย ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงนิรวม 
สินทรัพย์ของส่วนงาน        
ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2560 7,734,301 3,162,834 4,659 393,943 89,011 6,892,421 18,277,169 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 7,446,681 4,220,656 - - 46,825 5,551,512 17,265,674 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2560 2559 2560 2559
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    

ประเทศไทย 501,856 386,325 908,708 781,514
ประเทศกมัพชูา 188,670 166,636 369,206 320,279
ประเทศสิงคโปร์ 88,728 86,627 176,563 174,399
ประเทศไซปรัส 39,806 26,198 93,441 49,810
ประเทศลกัเซมเบิร์ก 1,273 2,386 4,695 4,803
สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
   ประชาชนลาว 31,156 22,676 61,896 39,826
ประเทศอินโดนีเซีย 16,721 6,319 28,482 6,319
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 11,304 - 17,626 -
ประเทศญ่ีปุ่น 6,800 7,061 13,779 7,061
รวม 886,314 704,228 1,674,396 1,384,011

34. ภาระผูกพนั 

34.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจาํนวน 0.99 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุง
อาคารและสถานท่ีเช่า (31 ธนัวาคม 2559: 0.01 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 จ่ายชาํระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับาท 17,942 11,503 15,280 13,705 
พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา 27 3 157 36 
พนัรูปีอินโดนีเซีย 1,216,631 - 1,216,631 - 
พนัเหรียญสิงคโปร์ 159 21 - - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 จ่ายชาํระ 
  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับาท 7,729 3,768 6,851 2,802 

34.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 

 ณ  วัน ท่ี  30 มิ ถุนายน  2560 บริษัทฯมีภาระท่ีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนใน
ต่างประเทศให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 0.6 ลา้นเยน 0.01 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และ 0.20 ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธันวาคม 
2559: 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.60 ลา้นเยน และ 0.40 ลา้นบาทต่อเดือน) 

34.4 การคํา้ประกัน 

1) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันวงเงินกูย้ืมระยะสั้ นในรูปแบบของ
หนงัสือแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 4.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 36.6 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 2.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และ 36.6 ลา้นบาท) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

65 
 

2) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 975.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,275.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือคํ้า
ประกนัเพื่อคํ้าประกนัหุ้นกูจ้าํนวน 975.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,275.0 ลา้นบาท) เพื่อ
ค ํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณียจ์าํนวน 0.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 0.3 
ลา้นบาท 

34.5 สัญญาสิทธิพเิศษ (Exclusive Refer ral Agreement) 
 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 GLF ได้ทําสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive Referral Agreement) เป็น

ระยะเวลา 3 ปี (สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา) กบั
บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่้อฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาระบุให้
สิทธิพิเศษแก่ GLF ในการไดรั้บอนุญาตเป็นตวัแทนใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้
แต่เพียงผูเ้ดียว GLF จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3.6 ต่อรถจักรยานยนต์ของยอด
สินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้ 

35. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้ วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวแทน 
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
ในการนําเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได ้
(observable inputs) ท่ี เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ

คล่อง 
ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง

หรือทางออ้ม 
ระดบั 3  ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ

ประมาณข้ึน 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 1.3 - 1.3

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
15 สิงหาคม 2560 
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