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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

1. เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

ก) เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ได้
กล่าวโทษอดีตประธานคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของบริษทัฯ (“อดีตผูบ้ริหาร”) วา่ได้
กระทาํการทุจริตโดยการถ่ายโอนเงินใหกู้ย้มืใหแ้ก่กลุ่มผูกู้ส้องกลุ่ม (กลุ่มไซปรัสและกลุ่มสิงคโปร์) 
จาํนวนรวม 54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ไปอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและเขา้ผลประโยชน์ส่วนตวั 
นอกจากนั้น อดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวยงัถูกกล่าวโทษวา่ไดมี้การทุจริตผา่นการทาํบญัชีท่ีไม่ถูกตอ้งโดย
การทาํใหผ้ลประกอบการของบริษทัสูงเกินจริงผา่นการหมุนเวยีนเงินกูย้มืดงักล่าวผา่นเขา้และออกในบญัชี
ของบริษทัฯ  

ผลของการตรวจสอบตามท่ีระบุในคาํกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวเกิดสืบเน่ืองจาก
การสืบสวนเพิ่มเติมโดยอาศยัขอ้สงัเกตท่ีเนน้ไวใ้นรายงานการสอบบญัชีของขา้พเจา้เก่ียวกบัการใหกู้ย้มื
เงินกบักลุ่มผูกู้ใ้นไซปรัสและสิงคโปร์ท่ีมีเง่ือนไขท่ีพิเศษ และ ก.ล.ต. ยงัไดรั้บการช่วยเหลือและ
ประสานงานกบั ก.ล.ต ในประเทศไซปรัสในการตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว และในท่ีสุด ก.ล.ต. 
ไดใ้หข้อ้สรุปวา่เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นการทุจริตและงบการเงินของบริษทัฯไม่ถูกตอ้ง และไดก้ล่าวโทษ
ในคดีอาญาต่ออดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในความผิดตามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) 
พ.ศ.2559 ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของกรมสอบสวนคดีพิเศษและการดาํเนินการ
ฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ริหารในศาลยติุธรรม  

ข) ตามท่ีปรากฏในบญัชี จาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ท้ ั้งสองกลุ่มน้ีมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 98 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าว ไดถู้กกล่าวหาโดย ก.ล.ต. วา่มีการทุจริตโดยอดีตผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 
54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายหลงัจากท่ีงบการเงินซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้สาํหรับปี 2559 ของบริษทัฯ
ไดมี้การนาํส่งเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัเง่ือนไขพิเศษของสัญญา
เงินกูใ้นรายงานของขา้พเจา้ หลงัจากนั้นไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืบางส่วนเป็นจาํนวนรวม 42 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- จาํนวน 12 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รับชาํระในเดือนเมษายน 2560 
- จาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รับชาํระในเดือนกรกฏาคม 2560 และ 
- จาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา รับชาํระในเดือนสิงหาคม 2560 
โดยเหลือยอดคงเหลือจาํนวน 56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกายงัคงคา้งชาํระอยู ่ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ภายใตก้ารนาํของประธานคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่าน
ใหม่ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหาร มีหนา้ท่ีท่ีสาํคญัท่ีจะตอ้งติดตามเงินกูย้มืจาํนวนท่ีเหลือคืนจาก
อดีตผูบ้ริหารผูน้ั้นกลบัคืนมายงับริษทัฯ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัฯยงัมีหนา้ท่ีตอ้งปกป้องและ
ควบคุมบญัชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ และหลกัทรัพยท่ี์นาํมาคํ้าประกนั
เงินกูย้มืดงักล่าวเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่จะสามารถเรียกเงินคืนไดใ้นมูลค่าสูงสุด เน่ืองจากบญัชีเงินฝากธนาคาร
ของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย และอยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ 

ค) เพ่ือตอบสนองต่อคาํสัง่ของ ก.ล.ต. ในการแกไ้ขและทาํใหง้บการเงินในอดีตถูกตอ้ง บริษทัฯไดข้อขอ้มูล
รายละเอียดคาํกล่าวหาต่ออดีตผูบ้ริหารจาก ก.ล.ต. บริษทัฯโตแ้ยง้วา่บริษทัฯยงัไม่ไดข้อ้มูลจาก ก.ล.ต. และ
ดงันั้นจึงไม่สามารถแกไ้ขงบการเงินในอดีตสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบการเงินราย  
ไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และ 30 มิถุนายน 2560  อยา่งไรกต็าม บริษทัฯตดัสินใจท่ีจะตั้ง
สาํรองเผือ่ขาดทุนจาํนวน 56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับการทุจริตคร้ังน้ีต่อกาํไรสาํหรับไตรมาส
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

นอกจากน้ียงัมียอดลูกหน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2560 คงคา้งจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหาร
จาํนวนประมาณ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเผื่อขาดทุนสาํหรับยอดดงักล่าว ทาํให้
ยอดสาํรองเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับการทุจริตคร้ังน้ีท่ีบนัทึกตดักาํไรสาํหรับไตรมาสส้ินสุด 30 กนัยายน 2560 
มีจาํนวนรวม 65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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ง) เน่ืองจากอดีตผูบ้ริหารถูกกล่าวหาอยา่งเป็นทางการ และอยูร่ะหวา่งการสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษ อนัเน่ืองมาจากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เร่ืองทั้งหมดอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพือ่พิจารณา
ดาํเนินคดีฟ้องร้องกบัอดีตผูบ้ริหารต่อศาล เน่ืองจากกระบวนการทางกฎหมายยงัไม่เสร็จส้ินและขอ้จาํกดั
ของขา้พเจา้ในฐานะผูส้อบบญัชีภายนอกในการพิจารณาสถานะท่ีแทจ้ริงของการกูย้มื ขา้พเจา้จึงไม่
สามารถสรุปมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน้ีดงักล่าวได ้เวน้แต่รอผลการสอบสวนของกรมสอบสวนคดี
พิเศษซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจและมีช่องทางในการตรวจสอบเพื่อตดัสินและสรุปกรณีดงักล่าว
เพ่ือส่งฟ้องอดีตผูบ้ริหารและการตดัสินของศาลในท่ีสุด ดงันั้นภายใตข้อ้จาํกดัโดยสถานการณ์ ขา้พเจา้จึง
ไม่สามารถสรุปผลของการกล่าวโทษโดย ก.ล.ต. ต่อลูกหน้ีและดอกเบ้ียรับ และขา้พเจา้กไ็ม่สามารถสรุป
ความเหมาะสมของสาํรองเผ่ือขาดทุนจาํนวน 65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

จ) โดยอาศยัขอ้มูลหลกัท่ี ก.ล.ต.ไดก้ล่าวโทษในเร่ืองต่างๆรวมถึงการทุจริตและการบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบั
ความเป็นจริงท่ีกระทาํโดยอดีตผูบ้ริหาร และหากกระบวนการยติุธรรมสรุปในท่ีสุดในลกัษณะเดียวกนั
ตามท่ีไดก้ล่าวโทษไว ้งบการเงินในอดีตท่ีส้ินสุดในแต่ละงวดจาํตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดว้ยขอ้มูลท่ีขณะน้ีได้
ทราบแลว้ท่ีส่อไปในทางการกระทาํเพือ่บิดพล้ิวอยา่งมากทางทุจริตในอดีตต่อขอ้มูลของเงินกูท่ี้บริษทั
ใหก้บับริษทัผูกู้ใ้นเกาะไซปรัสกบัผูกู้ใ้นสิงคโ์ปร์ 

งบการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละงวดท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้สรุปไดด้งัน้ี 

ประการแรกคือจดัประเภทบญัชี “เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” เป็น
บญัชี “เงินรอเรียกคืนจากอดีตประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร” 

- ณ ส้ินปี 2558 จาํนวน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
- ณ ส้ินปี 2559 จาํนวน 104 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
- ณ ส้ินไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 จาํนวน 105 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 
- ณ ส้ินไตรมาสท่ีสองของปี 2560 จาํนวน 90 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

ประการท่ีสองคือการกลบัรายการดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินใหกู้ย้มืทั้งสองกลุ่มในอดีต ไม่ใหถื้อเป็น
ดอกเบ้ียรับในอตัราท่ีสูงแต่ถือเป็นส่วนหน่ึงของการเรียกเงินคืนจากอดีตผูบ้ริหารดงักล่าว ตามจาํนวนเงิน
ดา้นล่างในแต่ละงวดตามลาํดบั 

- จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับปี 2558 
- จาํนวน 14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับปี 2559 
- จาํนวน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 และ 
- จาํนวน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาสาํหรับไตรมาสท่ีสองของปี 2560 

ดงันั้น ยอดผลกาํไรในอดีตของกลุ่มบริษทัจะลดลงดว้ยจาํนวนเดียวกนั 
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ภายใตก้ารแกไ้ขบญัชียอ้นหลงัดงักล่าวขา้งตน้ ทาํใหก้าํไรและสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ี และสาํหรับงวด       
ท่ีเก่ียวขอ้งลดลงเป็นจาํนวนดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  ปรับปรุง   
 ยอดเดิม     

ลา้นบาท 
ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
ลา้นบาท 

ลดลงเป็น 
ลา้นบาท 

กําไร     
สาํหรับปี 2558 583 (5) (173) 410 
สาํหรับปี 2559 1,063 (14) (483) 580 
สาํหรับไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 328 (4) (143) 185 
สาํหรับไตรมาสท่ีสองของปี 2560 337  (3) (125) 212 

     
สินทรัพย์สุทธิ     
ส้ินสุดปี 2558 7,581 (5) (173) 7,408 
ส้ินสุดปี 2559 8,501 (19) (656) 7,845 
ส้ินสุดไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2560 8,547 (23) (799) 7,748 
ส้ินสุดไตรมาสท่ีสองของปี 2560 8,299  (26) (924) 7,375 

กาํไรในอดีตจนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 จะตอ้งลดลงไปเป็นจาํนวนรวม 924 ลา้นบาท (หรือประมาณ 
0.61 บาทต่อหุน้ โดยอิงจากหุน้สามญัประมาณ 1,525 ลา้นหุน้ ท่ีมี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) 

โดยสรุป ตวัเลขในงบการเงินรวมของบริษทัฯตามท่ีไดส้รุปไวใ้นตารางขา้งตน้จะตอ้งถูกแกไ้ขและ
ปรับปรุงเสมือนวา่เงินกูย้มืใหแ้ก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและสิงคโปร์ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน จาํนวนผลขาดทุน
ท่ีเกิดจากการทุจริตซ่ึงยงัคงบนัทึกอยูเ่ป็นสินทรัพยภ์ายใตห้วัขอ้ “เงินรอเรียกคืนจากอดีตประธานและ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร” ข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จในการเรียกคืนเงินของบริษทัฯ  
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ขา้พเจา้ขอสรุปวา่  จาํนวนค่าเผือ่ผลขาดทุนจาํนวน 63 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดบ้นัทึกในงบกาํไร
ขาดทุนสาํหรับไตรมาสท่ีสามของปี 2560 อนัสืบเน่ืองมาจากคาํกล่าวหาของ ก.ล.ต. ยงัคงมีความไม่
แน่นอนซ่ึงข้ึนอยูก่บัการเรียกคืนเงินจาํนวนดงักล่าวจากอดีตผูบ้ริหารผูน้ั้น จาํนวนท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน
ของยอดคงเหลือในบญัชี “เงินรอเรียกคืนจากอดีตประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร” ข้ึนอยูก่บัมูลค่า
ของหลกัทรัพยท่ี์นาํมาคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงักล่าวต่อบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ความพยายามอยา่ง
เตม็ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯชุดปัจจุบนัในการเรียกคืนจากหลกัทรัพย ์ และการควบคุมบญัชีเงิน
ฝากธนาคารทั้งหมดของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์รวมทั้งการดาํเนินคดีตามกฏหมายภายหลงัจากนั้น
เพ่ือชดเชยความเสียหาย 

2. ขอบเขตการสอบทานและข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                         
สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                               
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของ
บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั    
กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการ     
สอบทานของขา้พเจา้ 

ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทาน         
ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี             
รับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี                 
มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่          
จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ     
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุป           
อยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน      
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญั จากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ ซ่ึงความเห็นของขา้พเจา้จะไดเ้ปล่ียนไปเป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขอนัเน่ืองมาจาก
เหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2559 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนัของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ซ่ึงขอ้สรุปของขา้พเจา้จะไดเ้ปล่ียนไปเป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข
อนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข 

3. ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สงัเกตเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,997  ลา้นบาท (ก่อนสาํรองเผ่ือผลขาดทุน) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 คิด
เป็นร้อยละ 36 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559: 3,759 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 44) 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับวา่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ต่บริษทัฯไดด้าํเนินการนอกธุรกิจหลกัโดย
ไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั - โดยแสดงอยูใ่นรูปแบบของลูกหน้ีกลุ่ม
เกาะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้เ้ป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯดว้ยและไดน้าํหลกัทรัพยส่์วนหน่ึง
ท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มื นอกจากหุน้ของบริษทัฯแลว้กไ็ดมี้การวาง
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยใ์นเกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัร
รัฐบาลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ 

แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา แต่มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่ายชาํระ
เงินตน้คืน ไดมี้การขยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงินใหกู้ย้มืท่ีมี
การแกไ้ขสญัญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวนประมาณ 2,129 ลา้นบาท (59 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการชาํระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด 
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ในระหวา่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มเกาะไซปรัสมีการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนกาํหนด คิดเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 845 ลา้นบาท (25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และไดป้ลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในส่วนท่ีเป็น
หุน้ของบริษทัฯทั้งหมดแต่ยงัคงหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัส่วนอ่ืนไวต้ามสัญญา ส่วนผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์มีการ
ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืตามกาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 557 ลา้นบาท (16.7 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) และมีการนาํหลกัทรัพยม์าคํ้าประกนัเพ่ิมเติม อนัไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น 
(บริษทัฯไดแ้จง้วา่การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การจดทะเบียน
กบัหน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) นอกจากน้ียงัมีการปลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของ  
บริษทัฯทั้งหมดทาํให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ผูกู้ท้ ั้ง 2 กลุ่มไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืท่ีเป็น
หุน้ของบริษทัฯ  

โปรดดูเหตุการณ์ท่ีสาํคญัในเร่ืองดงักล่าวตามท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ระหวา่งกาลขอ้ 9 และขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขของขา้พเจา้ในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข 

3.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา – ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 1,987 ลา้นบาท (มูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 2,569 ลา้นบาท หกัสาํรองเผือ่ขาดทุน 582 ลา้นบาท) (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559: จาํนวน 2,545 ลา้นบาท)  

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 ราคาหุน้ดงักล่าวไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยวา่มีมูลค่า
ประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาวา่มีมูลค่าประมาณ 1,600 
- 1,700 ลา้นบาท โดยราคาตลาดของหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในช่วง
ระยะเวลาซ้ือปลายปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท 

ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและราคาหุน้ท่ีซ้ือขายกนัในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักา มีจาํนวน
ท่ีเป็นสาระสาํคญัและเป็น “ขอ้บ่งช้ีท่ีอาจมีการดอ้ยค่าของเงินลงทุน” บริษทัฯอยูใ่นระหว่างการทาํการ
ทดสอบการดอ้ยค่า ซ่ึงคาดว่าจะแลว้เสร็จในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 อยา่งไรกต็ามบริษทัฯแจง้วา่เพื่อ
ความรอบคอบบริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเผื่อขาดทุนสาํหรับเงินลงทุนน้ีจาํนวน 582 ลา้นบาทไวก่้อนในไตร
มาสปัจจุบนั โปรดดูรายการท่ีสาํคญัในเร่ืองดงักล่าวตามท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 15 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 หุน้ดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมดว้ยจาํนวนเงิน 1,987 ลา้น
บาท (มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,569 ลา้นบาท หกัสาํรองเผือ่ขาดทุน 582 ลา้นบาท) (31 
ธนัวาคม 2559: 2,545 ลา้นบาท) โดยอิงจากราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในวนัส้ิน
งวดปัจจุบนั มูลค่าเงินลงทุนมีเพียงประมาณ 894 ลา้นบาท (ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 ลา้นบาท) ผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน (ถึงแมจ้ะมีการตั้งสาํรองเผื่อผลขาดทุนแลว้กต็าม) และมูลค่าตลาด
ในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักามีจาํนวนผลต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัและยงัคงตอ้งไดรั้บการให้
ความสาํคญั 

3.3) หุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ 

หน่ึงในแหล่งเงินทุนของบริษทัฯ มาจากผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัของบริษทัฯ ผูล้งทุนรายหลกัและ
มีสาระสาํคญัอยา่งมากถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ ภายใตม้าตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
จาํนวนเงินท่ีลงทุนในช่วงสองปีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินมากกวา่ 7,000 ลา้นบาท หรือ 210 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนไดมี้การแปลงสภาพเป็นทุนแลว้) เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูล้งทุน
รายหลกัน้ีเกินกวา่ร้อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดท่ีบริษทัไดใ้ชใ้นการดาํเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่ม
บริษทัฯ ซ่ึงรวมถึงการนาํเงินไปใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ส้องรายและการลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา 
ตามท่ีกล่าวไวต้ามขอ้ 3.1) และ 3.2) ขา้งตน้  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 36 บริษทัฯ ยนืยนัวา่ บริษทัฯ ยงัไม่ไดผ้ดิ
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหุน้กูแ้ปลงสภาพและหุน้กู ้อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ตอ้ง
รอคาํยนืยนัในเร่ืองดงักล่าวจากผูใ้หกู้ต่้อไป 

 

โสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 13 พฤศจิกายน 2560  



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 3,726,914           2,551,224           128,932              468,722              

เงินลงทุนชัว่คราว 49,000                -                         -                         -                          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 3, 5 3,117,427           3,138,388           1,986,909           1,946,220           

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 265,565              226,272              -                         -                          

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 193,666              -                         -                         -                          

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 27,964                11,952                -                         -                          

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 9 2,572                  882,435              -                         -                          

สินทรัพยร์อการขาย 10 85,145                50,893                15,550                24,948                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                         -                         238,032              5,198,254           

ลูกหน้ีอ่ืน 3, 11 69,012                186,247              37,387                34,425                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3, 12 148,704              297,766              77,646                83,435                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,685,969           7,345,177           2,484,456           7,756,004           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 13 11,937                334                    337                    334                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 14 -                         -                         3,590,302           6,017,120           

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 1,987,409           2,545,426           -                         -                          

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3, 16 670,996              476,350              -                         -                          

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 3 -                         285,517              -                         -                          

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 3, 5 3,271,576           3,128,902           2,038,005           1,797,536           

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 6 74,314                55,476                -                         -                          

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7 10,037                -                         -                         -                          

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 8 50,314                16,683                -                         -                          

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 9 41,747                2,876,285           -                         -                          

เงินให้กูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                         -                         5,458,039           -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 134,838              130,672              70,731                75,365                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 103,646              139,796              51,293                35,828                

ค่าความนิยม 344,309              122,157              -                         -                          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 58,095                35,523                43,291                24,241                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 19 74,026                107,376              36,628                70,242                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,833,244           9,920,497           11,288,626         8,020,666           

รวมสินทรัพย์ 14,519,213         17,265,674         13,773,082         15,776,670         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

1



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 133,340              556,260              -                         448,767              

เจา้หน้ีการคา้ 13,617                11,561                8,749                  3,944                  

เงินรับฝาก 21 15,684                -                         -                         -                          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการ

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 231                    4,396                  20,000                130,000              

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 23 222,414              585,743              -                         402,990              

เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระในหน่ึงปี 3 -                         -                         88,000                53,300                

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 24 -                         499,128              -                         499,128              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 46,954                87,086                1,313                  16,427                

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 8,153                  11,600                5,154                  7,551                  

เจา้หน้ีอ่ืน 3, 22 226,761              204,984              265,134              187,473              

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 3 113,303              155,539              76,196                41,554                

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 780,457              2,116,297           464,546              1,791,134           

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 23 26,061                212,390              -                         174,140              

หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 24 1,465,244           1,453,090           1,465,244           1,453,090           

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 3, 25 6,609,187           4,506,287           6,609,187           4,506,287           

เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3 -                         465,799              -                         465,799              

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,707                8,721                  11,414                8,721                  

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 35 965                    -                         -                         -                          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 4,212                  -                         -                         -                          

เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,180                  2,180                  2,064                  2,064                  

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,119,556           6,648,467           8,087,909           6,610,101           

รวมหน้ีสิน 8,900,013           8,764,764           8,552,455           8,401,235           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

2



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 26

   ทุนจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 1,845,090,080 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 922,545              922,545              922,545              922,545              

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั  1,525,538,139 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

        (31 ธนัวาคม 2559: หุ้นสามญั 1,525,509,970 หุ้น  

         มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 26 762,769              762,755              762,769              762,755              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 26 5,192,673           5,191,560           5,192,673           5,191,560           

เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                         365                    -                         365                     

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 92,255                92,255                92,255                92,255                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (248,084)            2,101,423           (886,528)            1,318,457           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 25 (309,321)            260,257              59,458                10,043                

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 5,490,292           8,408,615           5,220,627           7,375,435           

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 128,908              92,295                -                         -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,619,200           8,500,910           5,220,627           7,375,435           

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,519,213         17,265,674         13,773,082         15,776,670         

-                         -                         -                         -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 516,329             487,476             311,407               298,146               
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 43,650               31,869               -                          -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 14,302               -                        -                          -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 16,294               508                    -                          -                           
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 9 109,427             122,097             -                          -                           
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 10,732               11,459               104,836               84,314                 
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 6,630                 41,678               -                          -                           
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                        -                        21,000                 21,000                 
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 29 62,986               55,013               33,007                 36,695                 
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 30 1,216                 -                        -                          -                           
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 383                    -                        19,642                 -                           
   อ่ืนๆ 3,711                 2,844                 3,754                   5,222                   

รวมรายได้ 785,660             752,944             493,646               445,377               

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 310,524             240,586             158,484               162,477               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 54,670               78,476               48,623                 54,506                 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 36 1,952,565          -                        -                          -                           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 63,141               52,547               54,894                 51,434                 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 36 202,348             -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 36 38,825               -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14, 36 -                        -                        2,426,818            -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15, 36 582,085             -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ 36 55,937               -                        -                          -                           

รวมค่าใช้จ่าย 3,260,095          371,609             2,688,819            268,417               

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,474,435)      381,335           (2,195,173)        176,960             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 28,882             -                      -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,445,553)        381,335             (2,195,173)          176,960               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (112,020)           (83,539)             (107,177)             (81,799)                

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,557,573)        297,796             (2,302,350)          95,161                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (50,016)             (37,388)             (22,581)               (19,111)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (2,607,589)        260,408             (2,324,931)          76,050                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (58,325)             (48,388)             -                          -                           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (13,876)             -                        -                          -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (72,201)             (48,388)             -                          -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (72,201)             (48,388)             -                          -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,679,790)        212,020             (2,324,931)          76,050                 

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,606,502)        260,341 (2,324,931) 76,050

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,087)               67

(2,607,589)        260,408             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,676,538)        212,348 (2,324,931) 76,050

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,252)               (328)                  

(2,679,790)        212,020

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 32

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (1.7086)             0.1707               (1.5240)               0.0499                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,525,538 1,525,398 1,525,538 1,525,398

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 1,549,021          1,464,460          908,391               898,547               
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 119,153             80,422               -                          -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 24,769               -                        -                          -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 35,586               508                    -                          -                           
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 9 378,440             351,334             -                          -                           
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ีย 26,410               18,591               305,288               239,791               
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 20,409               48,739               -                          -                           
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                        -                        63,000                 63,000                 
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 29 167,367             162,335             97,258                 107,294               
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 30 2,242                 -                        -                          -                           
   เงินปันผลรับ 14 -                        -                        343,768               -                           
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 120,452             -                        19,642                 -                           
   อ่ืนๆ 16,207               10,566               15,206                 16,680                 

รวมรายได้ 2,460,056          2,136,955          1,752,553            1,325,312            

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 839,424             693,795             436,285               456,320               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 222,415             232,531             143,591               173,890               
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 36 1,952,565          -                        -                          -                           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 172,925             162,168             154,530               157,295               
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 36 202,348             -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของ
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 36 38,825               -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 14, 36 -                        -                        2,426,818            -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
   เงินลงทุนในบริษทัร่วม 15, 36 582,085             -                        -                          -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ 36 55,937               -                        -                          -                           

รวมค่าใช้จ่าย 4,066,524          1,088,494          3,161,224            787,505               

กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,606,468)      1,048,461        (1,408,671)        537,807             
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 121,100           -                      -                        -                        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,485,368)        1,048,461          (1,408,671)          537,807               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (342,069)           (173,218)           (324,480)             (163,778)              

กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,827,437)        875,243             (1,733,151)          374,029               
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 31 (115,944)           (136,820)           (56,746)               (75,047)                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (1,943,381)        738,423             (1,789,897)          298,982               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

6



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (550,617)           (219,103)           -                          -                           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (68,176)             -                        -                          -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (618,793)           (219,103)           -                          -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 603                    -                        -                          -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 603                    -                        -                          -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (618,190)           (219,103)           -                          -                           
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,561,571)        519,320             (1,789,897)          298,982               

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) 

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,940,683)        738,981 (1,789,897) 298,982

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (2,698)               (558)                  

(1,943,381)        738,423             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,553,412)        519,763 (1,789,897) 298,982

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,159)               (443)                  

(2,561,571)        519,320

(หน่วย: บาท)

กําไรต่อหุ้น 32

กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (1.2721)             0.4844               (1.1733)               0.1960                 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 1,525,535 1,525,423 1,525,535 1,525,423

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตี ผลต่างจากการแปลงค่า หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - รวม รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหน้า ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย ราคาที่ดิน และอาคาร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ องคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัย่อย ผูถ้ือหุ้น

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            
กาํไรสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         738,981             -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               738,981                   (558)                         738,423               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         -                         -                                                  -                                   (219,218)                    -                                 (219,218)                  (219,218)                  115                          (219,103)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         738,981             -                                                  -                                   (219,218)                    -                                 (219,218)                  519,763                   (443)                         519,320               
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44                      3,497                   -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               3,541                       -                               3,541                   
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 49,050               931,999               (981,049)            -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               -                               -                               -                           
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         -                           622                    -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               622                          -                               622                      
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                         -                           -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 10,043                       10,043                     10,043                     -                               10,043                 
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                           -                         -                         (231,240)            -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               (231,240)                  -                               (231,240)              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัย่อยใหม่ -                         -                           -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               -                               93,594                     93,594                 
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                         -                           -                         13,563               (13,563)              -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               -                               -                               -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 762,737             5,190,130            622                    90,522               1,778,003          -                                                  -                                   52,131                       10,043                       62,174                     7,884,188                93,151                     7,977,339            

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            
ขาดทุนสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         (1,940,683)         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               (1,940,683)               (2,698)                      (1,943,381)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         603                    (439)                                            352                              (613,245)                    -                                 (613,332)                  (612,729)                  (5,461)                      (618,190)              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                         -                           -                         -                         (1,940,080)         (439)                                            352                              (613,245)                    -                                 (613,332)                  (2,553,412)               (8,159)                      (2,561,571)           
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 26 14                      1,113                   -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               1,127                       -                               1,127                   
หุ้นสามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 26 -                         -                           (365)                   -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               (365)                         -                               (365)                     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัย่อยเพิ่มขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัย่อย -                         -                           -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               -                               44,772                     44,772                 
เงินปันผลจ่าย 28 -                         -                           -                         -                         (415,088)            -                                                  -                                   -                                 -                                 -                               (415,088)                  -                               (415,088)              
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทนุ 25 -                         -                           -                         -                         -                         -                                                  -                                   -                                 49,415                       49,415                     49,415                     -                               49,415                 
ผลกระทบจากยอดสะสมของอตัราแลกเปลี่ยน -                         -                           -                         -                         5,661                 -                                                  -                                   (5,661)                        -                                 (5,661)                      -                               -                               -                           
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 762,769             5,192,673            -                         92,255               (248,084)            1,354                                          352                              (370,485)                    59,458                       (309,321)                  5,490,292                128,908                   5,619,200            

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น
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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 -                      -                        -                      -                      298,982           -                      298,982            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                        -                      -                      298,982           -                      298,982            
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 44                   3,497                -                      -                      -                      -                      3,541                
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 49,050            931,999             (981,049)         -                      -                      -                      -                        
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                      -                        622                 -                      -                      -                      622                   
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                      -                        -                      -                      -                      10,043            10,043              
เงินปันผลจ่าย 28 -                      -                        -                      -                      (231,240)         -                      (231,240)           
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย -                      -                        -                      13,563            (13,563)           -                      -                        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยายน 2559 762,737           5,190,130          622                 90,522            1,136,955        10,043            7,191,009         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 762,755           5,191,560          365                 92,255            1,318,457        10,043            7,375,435         
ขาดทุนสาํหรับงวด -                      -                        -                      -                      (1,789,897)      -                      (1,789,897)        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                      -                        -                      -                      (1,789,897)      -                      (1,789,897)        
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 กันยายน 2560 762,769           5,192,673          -                      92,255            (886,528)         59,458            5,220,627         

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

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน 2560

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (1,827,437)          875,243              (1,733,151)          374,029              
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 30,240                26,793                13,092                12,448                
   ค่าตดัจาํหน่าย 7,823                  12,653                3,038                  915                     
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 244,802              232,531              165,979              173,890              
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของ
      ลกูหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,952,565           -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 172,925              162,168              154,530              157,295              
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (4,543)                 4,645                  (5,279)                 5,442                  
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลกูหน้ีอ่ืน 202,348              -                          -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 38,825                -                          -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          2,426,818           -                          
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 582,085              -                          -                          -                          
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (48)                      19                       (89)                      -                          
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 602                     -                          -                          -                          
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสัญญาสิทธิพิเศษ 55,937                -                          -                          -                          
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินให้กูย้ืม
     เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          7,436                  
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (112,911)             (35,038)               (16,529)               33,290                
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,986                  -                          2,693                  -                          
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (121,100)             -                          -                          -                          
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (343,768)             -                          
   รายไดด้อกเบ้ีย (26,410)               (18,591)               (305,288)             (239,791)             
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 324,454              164,468              309,973              156,018              
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืม 3,108                  4,303                  -                          3,313                  
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 13,026                4,249                  13,026                4,249                  
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,481                  198                     1,481                  198                     
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,540,758           1,433,641           686,526              688,732              
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลกูหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (326,900)             (283,664)             (424,748)             (44,409)               
   ลกูหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (69,316)               (119,434)             -                          -                          
   ลกูหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (157,057)             -                          -                          -                          
   ลกูหน้ีเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียรับคา้งรับ 1,755,711           (360,741)             -                          -                          
   ลกูหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
      ทางการเงิน (49,643)               -                          -                          -                          
   สินทรัพยร์อการขาย (202,592)             (179,756)             (139,853)             (174,127)             
   ลกูหน้ีอ่ืน (78,053)               41,172                (3,138)                 (11,327)               
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 54,453                (273,098)             8,117                  25,749                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 12,514                (1,329)                 12,559                (1,760)                 
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 3,373                  (24,291)               4,805                  14,078                
   เงินรับฝาก 6,089                  -                          -                          -                          
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (3,447)                 (1,441)                 (2,398)                 88                       
   เจา้หน้ีอ่ืน 23,844                55,337                80,478                43,620                
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (78,799)               54,947                (23,164)               45,633                
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 965                     -                          -                          -                          
   เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ -                          (1)                        -                          -                          
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,431,900           341,342              199,184              586,277              
   จ่ายดอกเบ้ีย (292,501)             (169,046)             (278,849)             (163,520)             
   จ่ายภาษีเงินได้ (118,548)             (107,095)             (36,729)               (58,026)               
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 2,020,851           65,201                (116,394)             364,731              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (49,000)               -                          -                          -                          
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (11,603)               (4)                        (3)                        (4)                        
ลกูหน้ีและเงินให้กูย้ืมแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,343)                 211                     (1,343)                 211                     
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (18,579)               -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,579)                 -                          -                          -                          
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,927)                 -                          -                          -                          
ซ้ือเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด (192,718)             -                          -                          -                          
ซ้ืออปุกรณ์ (37,339)               (27,905)               (8,687)                 (15,892)               
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (35,511)               (11,858)               (18,503)               -                          
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 307                     -                          296                     -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -                          -                          (1,770,519)          (1,202,904)          
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้น -                          16,580                767,064              16,580                
เงินปันผลรับ 32,079                -                          343,768              -                          
ดอกเบ้ียรับ 23,596                11,370                525,439              2,006                  
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (295,617)             (11,606)               (162,488)             (1,200,003)          
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (429,092)             5,999                  (452,077)             (30,000)               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344,501              -                          -                          130,000              
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (347,838)             -                          (110,000)             -                          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          120,000              80,000                
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (85,300)               (16,020)               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 889,582              1,735,000           730,000              1,655,000           
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (1,427,428)          (2,790,926)          (1,307,130)          (2,750,660)          
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมระยะยาว (1,034)                 (1,552)                 -                          -                          
ชาํระคืนหุ้นกู้ (500,000)             -                          (500,000)             -                          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                          1,500,000           -                          1,500,000           
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                          (44,320)               -                          (44,320)               
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,837,992           4,542,368           1,959,553           4,542,368           
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,627)                 (5,764)                 (1,627)                 (5,764)                 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 761                     3,541                  761                     3,541                  
เงินสดรับจากเงินรับลว่งหนา้ค่าหุ้น -                          622                     -                          622                     
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ 44,773                93,594                -                          -                          
จ่ายเงินปันผล (415,088)             (231,240)             (415,088)             (231,240)             
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงนิ (4,498)                 4,807,322           (60,908)               4,833,527           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (545,046)             (220,922)             -                          -                          
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 1,175,690           4,639,995           (339,790)             3,998,255           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 2,551,224           1,044,886           468,722              552,224              
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัปลายงวด (หมายเหตุ 4) 3,726,914           5,684,881           128,932              4,550,479           

-                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

(หน่วย: พนับาท)

2560 2559 2560 2559
ข้อมูลประกอบกระแสเงนิสดเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอปุกรณ์ 22                       99                       -                          -                          
   โอนอปุกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย 65                       -                          -                          -                          
   โอนเงินรับลว่งหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 761                     981,049              761                     981,049              
     โอนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินจ่ายลว่งหนา้ค่าหุ้น -                          -                          -                          276,164              
   โอนเงินรับลว่งหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
      หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 465,798              -                          465,798              -                          
   เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                          6,835                  -                          6,835                  
   เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          232                     -                          232                     
   โอนเงินจ่ายลว่งหนา้สุทธิค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 261,869              -                          -                          -                          
   ลกูหน้ีจากการขายอปุกรณ์เป็นเงินเช่ือ 20                       -                          20                       -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

12



บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 
ส า ร บ ัญ 
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บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2560 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษา
ดา้นธุรกิจ การให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือ
รายยอ่ยและธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

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

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง          
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 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 โดยอตัราการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยมี
ดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
  การถือหุน้โดยบริษทัฯ  
 

ช่ือบริษทั 
สถานท่ี 

จดทะเบียน 
30 กนัยายน 

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 กนัยายน 

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 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบั
ใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 
การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยมีนโยบายการบญัชีเพ่ิมเติมดงัน้ี 

 ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ี
อาจจะเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถใน
การชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

 รายได้ดอกเบีย้จากลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

 บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายยอ่ยตลอด
ระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวด      
ไม่วา่จะเกบ็เงินไดห้รือไม่ 
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 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

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

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยแสดงดว้ยจาํนวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่
ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 บริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยตามผลขาดทุน 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงใน
อดีต 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 720 วนันบัจากวนัครบกาํหนดชาํระ
ค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจาํหน่ายโดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัย่อย รายได้จาก
ลูกหน้ีตดัจาํหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บชาํระเงิน 

 รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ 

 รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการชาํระเงินของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ใน
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค       
รายยอ่ยแสดงในงบกาํไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหกัส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วม
ทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็นส่วน
ต่างของจาํนวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะไดรั้บจากผูบ้ริโภครายยอ่ยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ โดยรับรู้
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายย่อยตลอด
ระยะเวลาของสญัญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
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 การบัญชีป้องกันความเส่ียง - การป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานต่างประเทศ 

 บริษทัฯจะนําการบัญชีสําหรับการป้องกนัความเส่ียงมาใช้เม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว
สามารถระบุความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกนาํมาใช้เพ่ือป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิใน
การดาํเนินงานต่างประเทศรวมถึงป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
เงินลงทุนสุทธิในการป้องกนัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  ผลต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ี เป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบกาํไรขาดทุน
จนกระทัง่จาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
รวมทนัที 

 อยา่งไรก็ตามถา้ไม่เขา้เง่ือนไขการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป กาํไรหรือ
ขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในงบกาํไรหรือขาดทุนรวมทนัที 

2. เหตุการณ์สําคญัในระหว่างงวดปัจจุบัน 

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

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให ้
GLH ทําการเข้า ซ้ือ หุ้นสามัญของบ 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 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ไดอ้นุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุน้ของ 
BGMM ให้กับ GLH ดงันั้ น GLH จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
BGMM ไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 
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 งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และกาํไร
หรือขาดทุนตั้ งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ทั้ งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อยา่งไรกต็าม มูลค่าของสินทรัพย์
บางรายการ ณ วนัซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบญัชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่
ระหว่างการประเมินราคาจากบุคคลภายนอกเพ่ือใช้ในการจดัสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ดงักล่าว โดยคาดวา่จะไดรั้บหนงัสือประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหม่
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) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  (1) (1) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และหน้ีสินท่ีระบุได ้ 43 43 
 
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 

 
100 

 

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

 กลุ่มบริษทัมีต้นทุนเก่ียวกบัการซ้ือบริษทัย่อยจาํนวน 2.7 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร
ในงบกาํไรขาดทุนรวม 
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 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มี
ตวัตนบางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสอง
เดือนนับจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี  3 
(ปรับปรุง 2558) 

2.2 การจดัตั้งบริษทั GL-AMMK Co., Ltd. โดยบริษทัย่อยของบริษทัฯ 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 เป็นบริษทัท่ีจดัตั้ งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ด้วยทุนจด
ทะเบียน 4,080 ลา้นจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการ
วางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี  15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 
ให้บริการบริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการดาํเนินงานในสาธารณรัฐ     
แห่งสหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

2.3 การยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญากับบริษทั Engine Holding Asia Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการของบริษทัฯรับทราบการอนุมติัของฝ่ายบริหารในการ
ยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสัญญาท่ีทาํกบับริษทั Engine Holding Asia Pte. Ltd. (“EHA”) เพ่ือป้องกนั
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนสาํหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ี
ออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าสําหรับเงินตน้ตามสัญญา
เท่ากบั 34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 3 การยกเลิกหนงัสือแนบ
ทา้ยดงักล่าวมีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของ
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาให้มีอตัราลอยตวั และนาํมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนั    
ความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบติั ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการ
ยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสญัญาดงักล่าวท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุนในระหว่างงวดปัจจุบนั 
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2.4 การปันส่วนเงินให้กู้ยืมใหม่และนํามาตรฐานการบัญชีป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ดาํเนินงานต่างประเทศถือปฎบัิต ิ

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัรายการท่ีสาํคญัดงัน้ี 

   อนุมติัการปันส่วนเงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยเพ่ือจดัโครงสร้างเงินทุนและจดัการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกลุ่มบริษัทให้เหมาะสมก่อนนํามาตรฐานการบัญชีป้องกันความเส่ียงมาถือ
ปฎิบติั การอนุมติัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 

- ณ  วัน ท่ี  20 มิ ถุน ายน  2560 บ ริษัทฯ มี เงินให้กู ้ยืมแ ก่  GLH จํานวน  97.6 ล้าน เห รียญ
สหรัฐอเมริกาและจาํนวน 3,158.9 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารอนุมติให้มีการปันส่วนเงินใหกู้ย้มืโดย
แบ่งเงินให้กูย้มืระยะยาว จาํนวน 97.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและจาํนวน 2,240.1 ลา้นบาท 
เป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และปันส่วนเงินให้กูย้ืมจาํนวน 
918.8 ล้านบาทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นท่ีมีแผนการชําระหน้ีคืนเงินในอนาคตอันใกล ้
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีการแก้ไขสัญญาเงินให้กูย้ืมโดยเปล่ียนจาก
สกุลเงินบาทจาํนวน 2,240.1 ลา้นบาทเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จาํนวน 65.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงในการแปลง
มูลค่าเงินให้กูย้ืมดงักล่าว ไม่มีผลกาํไร/ขาดทุนจากการแปลงค่าในงบกาํไรขาดทุนจากการ
แกไ้ขสญัญา 

 ผลจากการปันส่วนเงินใหกู้ย้มืใหม่ 

 ผลจากการปันส่วนเงินให้กูย้ืมใหม่นั้น หากบริษทัฯไดรั้บเงินจากดอกเบ้ียคา้งรับและเงินให้
กู้ยืมแลว้ ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยบนัทึกตั้ งแต่วนัเกิดรายการของ      
เงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีมีการปันส่วนใหม่นั้น จากท่ีเคยบนัทึกกาํไร/ขาดทุน
ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมตั้งแต่เร่ิมตน้ จะถูกโอนเขา้งบกาํไรขาดทุนรวมในวนัท่ีมี      
การชาํระเงินของรายการดังกล่าว ในขณะท่ีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนตั้ งแต่วนัท่ีมีการ        
ปันส่วนใหม่จนถึงวนัท่ีมีการชาํระเงินยงัคงรับรู้จาํนวนนั้นในงบกาํไรขาดทุนรวม รายละเอียด
ผลกระทบบนยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

   สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

   ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - กาํไร (ขาดทุน)  

วนัท่ีชาํระเงิน รายการรับชาํระเงิน 

จาํนวนเงิน         

ท่ีรับชาํระ 

โอนจากกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

เขา้กาํไรขาดทุน (วนัแรกท่ีทาํ

รายการ – วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่) 

รับรู้ในกาํไรขาดทุน      

(วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่ 

- วนัท่ีรับชาํระเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ท่ี

รับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุน 

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

ช่วงเดือนสิงหาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 770.47 34.02 (15.49) 18.53 
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-  อนุมติัให้บริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ดาํเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบัติ โดยมีผลตั้ งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้ งน้ีบริษัทฯ
ป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษัทย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั หลกัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ีนาํมาปฎิบติั
นั้น บริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
เคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี 
dollar-offset method เพ่ือใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ
จะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกวา่จะมีการจาํหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ  

- หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 6,609.2 ลา้นบาทซ่ึงใชอ้ตัรา
ปิด ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560  มีการบันทึกกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียน
จาํนวน 121.6 ลา้นบาทในกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมสาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  2560 เพ่ือป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงาน
ต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลสาํหรับการป้องกนัความเส่ียง
เงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศดงักล่าว โดยค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู ้
แปลงสภาพจาํนวน 229.3 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใตบ้ญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงิน
รวม 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 3 13 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 104,898 83,285 อตัราร้อยละ 7.00  ต่อปี 
รายไดอ่ื้น - - 22,684 23,469 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 3,001 3,609 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 

 
 
 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

10 
 

  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ 3,118 - - - อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 1,261 - - - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 83,745 37,225 83,659 - อตัราร้อยละ 5.00 - 10.00 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 10.00           
ต่อปี) 

 
  (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 16 46 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 304,287 237,845 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
เงินปันผลรับ - - 343,768 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 68,855 70,325 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 8,999 4,263 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน     
ดอกเบ้ียรับ 3,222 - - - อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 4,938 - - - ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 229,862 37,405 229,316 - อตัราร้อยละ 5.00 - 10.00 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 10.00 ต่อปี) 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย- BGMM 80,213 - - - ราคาตามสัญญา 
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(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 
 
 

 2560 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจระหว่าง GLH กับบริษัทย่อย   
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ)   
ดอกเบ้ียรับ 46,502 144,084 อตัราร้อยละ 7.50 - 10.00 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 27,197 48,460 ราคาตามสัญญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 66,860 267,554 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,094 3,792 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของ   
ตน้ทุนซอฟตแ์วร์ระหว่างพฒันา 

 
3,132 

 
7,901 

 
ราคาตามสัญญาจา้งพนกังาน 

 สญัญา Referral Business 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 GLF ไดท้าํสัญญา Referral Business กบั GLH เพ่ือแนะนาํลูกคา้ให้กบั 
GLH ผ่านทางการดาํเนินธุรกิจในกมัพูชา หาก GLH ทาํสัญญาเงินกู้ยืมกบักลุ่มบริษทัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งทางธุรกิจของ GLF ในประเทศกมัพูชา ทาง GLH จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ GLF ในอตัรา
ร้อยละ 1 ของดอกเบ้ียรับจากเงินกูย้ืมดงักล่าวท่ี GLH ไดใ้ห้กบักลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีไดรั้บการ
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 
Cambodian People Micro Insurance PLC. กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
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รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
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 กันยายน  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ  
บริษทัย่อย  
GL Finance Plc. - - 220 646 
รวม - - 220 646 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 238,032 5,198,254 
รวม - - 238,032 5,198,254 
ลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 19,050 14,919 
GL Finance Plc. - - - 1,536 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 8,042 8,762 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 53 - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 8,448 11,875 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,455 4,784 - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 974 1,341 - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,328 218 - - 
APF Trading Plc. 189,097 24,328 - - 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3,482 2,270 - - 
Century Finance Company Limited 5,470 - - - 
รวม 215,266 44,828 27,145 25,217 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 36) (202,348) - - - 
สุทธิ 12,918 44,828 27,145 25,217 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,825 175,457 - - 
รวม 38,825 175,457 - - 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 36) (38,825) - - - 
สุทธิ - 175,457 - - 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย   
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,458,039 - 
รวม - - 5,458,039 - 
เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน   
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
Century Finance Company Limited 192,718 - - - 
รวม 192,718 - - - 
     
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเงนิลงทุนในบริษทัย่อย    
บริษทัร่วม     
Commercial Credit and Finance PLC. - 80,123 - - 
รวม - 80,123 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 20,000 130,000 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 231 248 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. - 4,148 - - 
รวม 231 4,396 20,000 130,000 
เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 88,000 53,300 
รวม - - 88,000 53,300 
เจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 144,046 49,826 
GL Finance Plc. - - - 2,124 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 588 - 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 262 - 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 38,794 95,699 38,794 95,699 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 461 - 461 - 
รวม 39,255 95,699 184,151  147,649 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - - 236 
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 982 1,255 
บริษทัร่วม     
Comercial Credit and Finance Plc. - 6,643 - - 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
Showa Holdings Co., Ltd. 1,182 - - - 
APF Trading Plc. 1,879 - - - 
Century Finance Company Limited 2 - - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 214 129 - - 
รวม 3,277 6,772 982 1,491 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
หุ้นกู้แปลงสภาพ    
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 6,008,192 4,521,832 6,008,192 4,521,832 
Creation Investment Sri Lanka LLC. 667,892 - 667,892 - 
รวม 6,676,084 4,521,832 6,676,084 4,521,832 
เงนิรับล่วงหน้าจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ   
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
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 ไดเ้ขา้ทาํสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือวางเงินมดัจาํสาํหรับ
ราคาประมาณของสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าซ้ือในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะให้เช่าตามท่ีแสดงอยู่ภายใต้บัญชีสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืนในงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 4.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (30 กนัยายน 
2560: ไม่มี) 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจสอบอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯท่านหน่ึงโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจกาํกบั
ดูแล ซ่ึงปรากฏตามข่าวของก.ล.ต.ฉบบัท่ี 95/2560 และ 97/2560 นั้นดว้ยเหตุท่ีเร่ืองดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ และความเช่ือมัน่ของนักลงทุนอย่างมีนัยสําคญั ในการน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯสมควรตั้งประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
จากลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีขาด
คุณสมบัติไวเ้ท่ากับยอดคงคา้งของลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิตามหลกัความ
ระมดัระวงั เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนักลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบั
สถานะของบริษทัฯ  โดยรายละเอียดของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญมีรายละเอียดดงัน้ี 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 8,003 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,455 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 512 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,328 - - - 
APF Trading Plc. 187,219 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,181) - - - 
รวม 202,348 - - - 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ – สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,825 - - - 
รวม 38,825 - - - 

ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีความเช่ือมัน่ว่าหน้ีจาํนวนดงักล่าวจะไดรั้บชาํระคืนครบถว้นใน
อนาคตตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญดงักล่าวในจาํนวนท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการรับชาํระเงิน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 30 กนัยายน 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2560 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย    
บริษทัย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,198,254 2,029,163 (1,303,956) (227,390) 5,696,071 
รวม 5,198,254 2,029,163 (1,303,956) (227,390) 5,696,071 

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

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด แปลงค่า 30 กนัยายน 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง งบการเงิน 2560 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   

กิจการท่ีเกีย่วข้องกัน   
กรรมการของบริษทัยอ่ย 248 - - (17) 231 
A.P.F. Group Co., Ltd. - 350,468 (350,468) - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,148 260 (4,028) (380) - 
รวม 4,396 350,728 (354,496) (397) 231 

เงินกู้ยืมดงักล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 - 10.00 ต่อปี                
(31 ธนัวาคม 2559: อตัราร้อยละ 10.00 ต่อปี) 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 

 2560 เพิม่ข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย 
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 130,000 5,033 (115,033) 20,000 
รวม 130,000 5,033 (115,033) 20,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 

 2560 เพิม่ข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 53,300 123,966 (89,266) 88,000 
รวม 53,300 123,966 (89,266) 88,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  

หนังสือแนบท้ายสัญญาและหนังสือคํา้ประกันสําหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

ในระหว่างปี 2559 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 25 โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงัน้ี 

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

นอกจากน้ี EHAไดเ้ขา้ทาํหนังสือคํ้ าประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั Wedge Holdings Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นหลกัประกนัให้แก่บริษทัฯ 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 จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ันท่ี  19 พฤษภาคม  2560 โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาใหมี้อตัราลอยตวัและนาํ
มาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศ      
มาถือปฏิบัติ ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาน้ี ท่ีกระทบต่องบกาํไร
ขาดทุนในงวดปัจจุบนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 บริษัทฯและ   
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 8,266 167 9,634 332 24,444 538 27,258 1,542 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 - - - 40 - - - 

รวม 8,279 167 9,634 332 24,484 538 27,258 1,542 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,604 41 8,216 53 22,458 147 25,038 141 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 13 - - - 40 - - - 

รวม 7,617 41 8,216 53 22,498 147 25,038 141 
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4. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 12,003 3,126 231 184 
เงินฝากธนาคาร 3,714,911 2,548,098 128,701 468,538 
รวม 3,726,914 2,551,224 128,932 468,722 

ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของ   
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 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 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ
ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 4,437,322 4,438,329 4,251,973 4,184,557 8,689,295 8,622,886 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 174,438 180,300 - - 174,438 180,300 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,501,609) (1,466,642) (967,535) (1,041,265) (2,469,144) (2,507,907) 
 รวมลูกหน้ีปกต ิ 3,110,151 3,151,987 3,284,438 3,143,292 6,394,589 6,295,279 
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 178,091 187,958 130,853 110,236 308,944 298,194 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 19,569 18,590 - - 19,569 18,590 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (64,357) (60,143) (32,249) (27,433) (96,606) (87,576) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 133,303 146,405 98,604 82,803 231,907 229,208 
รวมลูกหนี ้ 3,243,454 3,298,392 3,383,042 3,226,095 6,626,496 6,524,487 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (126,027) (160,004) (111,466) (97,193) (237,493) (257,197) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 3,117,427 3,138,388 3,271,576 3,128,902 6,389,003 6,267,290 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 2,932,219 2,805,568 2,583,284 2,289,212 5,515,503 5,094,780 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 103,191 97,651 - - 103,191 97,651 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,064,543) (978,388) (553,535) (500,824) (1,618,078) (1,479,212) 
 รวมลูกหนี้ปกต ิ 1,970,867 1,924,831 2,029,749 1,788,388 4,000,616 3,713,219 
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 164,085 173,905 123,855 109,083 287,940 282,988 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 17,777 17,328 - - 17,777 17,328 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ       
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (57,969) (57,498) (30,724) (27,216) (88,693) (84,714) 
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 123,893 133,735 93,131 81,867 217,024 215,602 
รวมลูกหนี้ 2,094,760 2,058,566 2,122,880 1,870,255 4,217,640 3,928,821 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (107,851) (112,346) (84,875) (72,719) (192,726) (185,065) 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 1,986,909 1,946,220 2,038,005 1,797,536 4,024,914 3,743,756 

5.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,672,616 5,601,386 40,777 40,539 5,631,839 5,560,847 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 416,158 364,616 25,079 24,453 391,079 340,163 
 2 - 3 เดือน 233,067 268,833 38,807 46,049 194,260 222,784 
 4 - 6 เดือน 128,978 128,480 38,575 44,165 90,403 84,315 
 7 - 9 เดือน 91,867 94,918 41,258 50,605 50,609 44,313 
 10 - 12 เดือน 79,453 63,810 50,133 48,944 29,320 14,866 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 4,357 2,444 2,864 2,442 1,493 2 

รวม 6,626,496 6,524,487 237,493 257,197 6,389,003 6,267,290 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสัญญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,662,107 3,352,810 36,068 33,049 3,626,039 3,319,761 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 221,671 228,878 21,958 22,698 199,713 206,180 
 2 - 3 เดือน 153,915 176,054 30,546 34,973 123,369 141,081 
 4 - 6 เดือน 71,275 76,372 28,304 30,348 42,971 46,024 
 7 - 9 เดือน 55,402 59,836 33,044 35,723 22,358 24,113 
 10 - 12 เดือน 51,440 32,569 40,976 25,974 10,464 6,595 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,830 2,302 1,830 2,300 - 2 

รวม 4,217,640 3,928,821 192,726 185,065 4,024,914 3,743,756 

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

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,809,420 3,243,454 4,825,177 3,298,392 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,382,826 3,383,042 4,294,793 3,226,095 

รวม 9,192,246 6,626,496 9,119,970 6,524,487 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,565,750)  (2,595,483)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,626,496  6,524,487  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,217,272 2,094,760 3,094,452 2,058,566 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,707,139 2,122,880 2,398,295 1,870,255 

รวม 5,924,411 4,217,640 5,492,747 3,928,821 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,706,771)  (1,563,926)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,217,640  3,928,821  
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5.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายได้สําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวดเกิน
กว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายได้
เป็นจาํนวนเงินประมาณ 221 ลา้นบาท และ 214 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 201 ลา้นบาท 
และ 200 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํ
ให้รายได้สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 5.4 ลา้นบาท และ 5.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5.0 ลา้นบาท และ 5.3 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 

5.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง     
5 ปี และค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องใน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 81 ลา้นบาท และ 1,360 
ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี และ 1,329 ลา้นบาท ตามลาํดบั) เพ่ือคํ้ าประกนัวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 23 
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6. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์คํา้ประกัน 

6.1 ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผู ้บริโภคโดยมีสินทรัพย ์
คํ้าประกนัประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ี  
 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
361,309 307,497 

 
97,846 71,609 

 
459,155 379,106 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,097 11,562 - - 14,097 11,562 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (105,673) (89,089) (21,830) (14,994) (127,503) (104,083) 

รวมลูกหนี้ปกต ิ 269,733 229,970 76,016 56,615 345,749 286,585 

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
14,434 9,879 

 
1,030 656 

 
15,464 10,535 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,809 1,264 - - 1,809 1,264 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (4,094) (2,833) (203) (98) (4,297) (2,931) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 12,149 8,310 827 558 12,976 8,868 

รวมลูกหนี้ 281,882 238,280 76,843 57,173 358,725 295,453 

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (16,317) (12,008) (2,529) (1,697) (18,846) (13,705) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   คํา้ประกัน - สุทธิ 

 
265,565 226,272 

 
74,314 55,476 

 
339,879 281,748 
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6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ า
ประกนั (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ี
คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ระยะเวลาคา้งชาํระ คํ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํา้ประกัน     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 280,878 239,307 2,724 2,369 278,154 236,938 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 39,648 27,242 3,817 2,646 35,831 24,596 
 2 - 3 เดือน 24,540 20,036 4,757 4,007 19,783 16,029 
 4 - 6 เดือน 5,896 4,970 2,218 1,988 3,678 2,982 
 7 - 9 เดือน 3,930 2,115 2,264 1,269 1,666 846 

 10 - 12 เดือน 3,833 1,783 3,066 1,426 767 357 

รวม 358,725 295,453 18,846 13,705 339,879 281,748 

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

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

 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 391,649 281,882 330,202 238,280 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 98,876 76,843 72,265 57,173 

รวม 490,525 358,725 402,467 295,453 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (131,800)  (107,014)  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 358,725  295,453  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

26 
 

6.4 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

6.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 
60 ลา้นบาท และ 52 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพ่ือค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย์
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 

7. ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

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

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี  

 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 225,209 - 15,021 - 240,230 - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 955 - - - 955 - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (30,804) - (4,984) - (35,788) - 
รวมลูกหนี้ 195,360 - 10,037 - 205,397 - 

หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (1,694) - - - (1,694) - 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย - สุทธิ 193,666 - 10,037 - 203,703 - 

7.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงั
ไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 205,070 - 1,694 - 203,376 - 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 235 - - - 235 - 
 2 - 3 เดือน 83 - - - 83 - 
 4 - 6 เดือน 9 - - - 9 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 205,397 - 1,694 - 203,703 - 
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7.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสญัญาสินเช่ือราย
ยอ่ยและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 226,164 195,360 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 15,021 10,037 - - 

รวม 241,185 205,397 - - 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (35,788)  -  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 205,397  -  

7.4 สัญญาสินเช่ือรายย่อยของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และ
กาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสัุญญาเงินกู ้
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8. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ 

8.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การ
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ       
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

    
266,538  

 
45,933 

      
391,626  

 
86,706 

           
658,164  

 
132,639 

ดอกเบ้ียคา้งรับ         13,657  3,869                 - -             13,657  3,869 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (115,193) (15,696)      (91,587)  (29,038) (206,780)  (44,734) 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (137,373) (22,154) (249,725) (40,985)       (387,098) (63,139) 
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 27,629 11,952  50,314 16,683              77,943  28,635  
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -           -            -   -                        -      -  
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อภายใต้ 
   การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 

 
27,629 

 
11,952 

 
50,314  

 
16,683 

             
77,943  

 
28,635 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย       
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
3,962  

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,962  

 
- 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    120  - - -    120  - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (955)  - - - (955)  - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (2,792)  - - - (2,792)  - 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย      335  -  -  -       335  -  
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ -           -    -    -  -      -  
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อยภายใต้ 
   การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 

 
335 

 
- 

 
- 

 
- 

 
335 

 
- 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การ 
   จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 

 
27,964 

            
11,952  

 
50,314 

            
16,683  

 
78,278 

    
     28,635  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

29 
 

 ไม่มีการตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน ณ  วนัท่ี 30 กันยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 เน่ืองจากผูบ้ริหาร
ประมาณว่าลูกหน้ีทั้งหมดสามารถเก็บเงินได ้บริษทัยอ่ยยงัอยู่ระหว่างการกาํหนดนโยบายการตั้ง
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีกลุ่มน้ี ซ่ึงคาดวา่จะเสร็จส้ินภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

8.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ 
 ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้  ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้
 การจดัการสินเช่ือร่วม        การจดัการสินเช่ือร่วม       

ระยะเวลาคา้งชาํระ ทางการเงิน ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ทางการเงิน - สุทธิ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 66,444 28,635 - - 66,444 28,635 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 6,876 - - - 6,876 - 
 2 - 3 เดือน 3,884 - - - 3,884 - 
 4 - 6 เดือน 739 - - - 739 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 77,943 28,635 - - 77,943 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 335 - - - 335 - 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน - - - - - - 
 2 - 3 เดือน - - - - - - 
 4 - 6 เดือน - - - - - - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 335 - - - 335 - 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
78,278 

 
28,635 

 
- 

 
- 

 
78,278 

 
28,635 
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8.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ
ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือเพ่ือ  ตามสญัญาสินเช่ือเพ่ือ  
 ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 280,195 165,002 49,802 34,106 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 391,626 300,039 86,706 57,668 

รวม 671,821 465,041 136,508 91,774 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (206,780) - (44,734) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(387,098) 

 
(387,098) (63,139) 

 
(63,139) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 77,943 77,943 28,635 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,082 3,127 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี - - - - 

รวม 4,082 3,127 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (955) - - - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(2,792) 

 
(2,792) - 

 
- 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 335 335 - - 

รวมมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ต้องจ่าย 

 
78,278 

 
78,278 

 
28,635 

 
28,635 

8.4 สัญญาสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายุ
สญัญาเงินกู ้

8.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือภายใต้การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์              
(หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จาํนวน 155,461 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย และ 23,559 ลา้นรูปี
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อินโดนีเซีย ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยภายใตก้าร
จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จาํนวน 1,122 ล้านรูปี
อินโดนีเซีย เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

8.6 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาการใหว้งเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพ่ือให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจาํนวน 100,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย                
ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงิน
สินเช่ือไม่หมุนเวียนทั้ งหมด 200,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วม
ทางการเงินดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร ยานพาหนะ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามี
ระยะเวลา 72 เดือนนับจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงเพ่ือต่ออายุสัญญาออกไป 
อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สญัญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าว
คํ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 มีวงเงิน
สินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้จาํนวน 119,838 ล้านอินโดรูปี และ 76,790 ล้าน                  
อินโดรูปี ตามลาํดบั 

9. ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

 บริษัทฯได้ให้เงินกู ้ยืมแก่บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษทัย่อยน้ีได้ให้บริษัทอ่ืนใน       
เกาะไซปรัสและประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  งบการเงินรวม 

 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า         
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า     
พนับาท 

ไซปรัส 15.0 - 17.0 16,462 549,299 39,519 1,415,973 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 39,572 1,320,453 56,272 2,016,263 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,241 41,410 1,247 44,696 

รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื  57,275 1,911,162 97,038 3,476,932 

ดอกเบ้ียคา้งรับ   85,722  281,788 

รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ  1,996,884  3,758,720 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื    
   และดอกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 36) (1,952,565)  - 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   (2,572)  (882,435) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 41,747  2,876,285 
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เงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะ
ไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของ
บริษทัฯซ่ึงถือโดยผูกู้ ้ในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนั
ได้แ ก่ หุ้ นของบ ริษัทฯออกบางส่วน  และได้นําหลักท รัพย์มาคํ้ าประกัน เพ่ิ มอันได้แ ก่
อสังหาริมทรัพยใ์นญ่ีปุ่น (การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้
การจดทะเบียนกบัหน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ในไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บ
ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืตามกาํหนดและไดรั้บชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนกาํหนดบางส่วน โดยผูกู้ไ้ดมี้การ
ปลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน ทาํให ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 เงินใหกู้ย้มืท่ีเหลืออยูไ่ม่มีการคํ้าประกนัดว้ยหุน้ของบริษทัฯอีกต่อไป 

มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มีมูลค่าร้อยละ 144 ของจาํนวนเงินให้กูย้ืม
ของผู ้กู ้ก ลุ่มไซปรัส  และมีมูลค่าร้อยละ  121 ของจํานวนเงินให้กู้ยืมแก่ผู ้กู ้ก ลุ่มสิงคโปร์                  
(31 ธนัวาคม 2559: มูลค่าหลกัประกนัของเงินให้กูย้มืทั้งสองกลุ่มคิดเป็นร้อยละ 106 และ ร้อยละ 
238 ตามลาํดบั)  

ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินต้นคืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่าย
ชาํระเงินตน้คืน แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการชาํระหน้ีให้ลูกหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดย
ยอดเงินให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวนประมาณ 2,129 
ลา้นบาท (59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการชาํระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 
ของมูลค่าเงินให้กูย้ืมทั้งหมด ในระหว่างปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัสไดจ่้ายชาํระคืนเงินให้กูย้ืมก่อน
กาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 845 ลา้นบาท (25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กูย้ืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหวา่งปีปัจจุบนัจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 366 ลา้นบาท  

ในเดือนกรกฎาคม 2560 และสิงหาคม 2560 ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้จ่ายชาํระคืนเงินให้กู้ยืมตาม
กาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 557 ลา้นบาท (16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) การจ่ายชาํระคืน
เงินให้กู ้ยืมดังกล่าวผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้ปลดหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันอันได้แก่หุ้นของบริษัทฯ               
ท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน  

ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอย่างมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งกนั
กบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีแลว้และพิจารณาวา่
เช่ือถือได ้
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ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการให้กู ้ยืมเงิน การจดัการ การควบคุมดูแล รวมทั้ งกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลงัของเงินให้กูย้ืม ไดอ้าศยัความเช่ียวชาญและความสัมพนัธ์กบัผูกู้ ้
ของกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของผูกู้ย้มืแต่
ละรายเป็นอยา่งดี 

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ได้เปิด เผยถึงการกล่าวโทษนายมิทซึจิ  โคโนชิตะ  อดีตประธานผู ้บ ริหาร  และประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ โดยก.ล.ต. ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ และทาํบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ
หลายแห่ง เพ่ือให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง โดยการถูกกล่าวโทษดงักล่าวทาํให้
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่ายมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของ
บริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัฯให้ดาํเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 

บริษทัฯ มีความประสงคท่ี์ให้ความร่วมมือกบั ก.ล.ต. เก่ียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้ง
รับอนัเป็นเหตุ ก.ล.ต. มีหนงัสือเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯ ตระหนักถึง
ความสําคญัของ ก.ล.ต. ในฐานะองค์กรของรัฐท่ีใช้อาํนาจในการกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 
บริษทัฯ จึงได้พยายามพิจารณาหาหนทางท่ีบริษทัฯ จะสามารถปฏิบัติตามหนังสือดงักล่าวได ้
ประกอบกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาและเห็นควรว่า บริษทัฯ ควรจะดาํเนินการตรวจสอบ
รายการดงักล่าวอีกคร้ังก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆ ต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกั
ธรรมาภิบาลในการดาํเนินงาน ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนกัลงทุน 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษทัฯ จะไม่สามารถระบุและเขา้ถึงขอ้มูลหรือหลกัฐานอนัเป็นท่ีมาของขอ้
สงสัยของ ก.ล.ต.  จนเป็นเหตุให ้ก.ล.ต. ตอ้งมีหนงัสือฉบบัดงักล่าวมายงับริษทัฯ และกระบวนการ
หรือขั้นตอนทางกฎหมายสําหรับกรณีการกล่าวโทษของก.ล.ต. ก็ยงัไม่ส้ินสุด แต่เพ่ือขจัดขอ้
เคลือบแคลงสงสัยใดๆ เก่ียวกบัรายการเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีราย
ดงักล่าว และเพื่อประโยชน์ของนักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะบริษทัฯ  ประกอบกบั
บริษทัฯ ได้พิจารณาถึงการชาํระคืนเงินต้นและดอกเบ้ียท่ีผ่านมาและมีความเห็นว่าไม่ได้ส่งผล
เสียหายต่อบญัชีของบริษทัฯ ดงันั้น ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดพิ้จารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญไวเ้ท่ากบัยอดคงคา้งของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
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นอกจากการตั้ งประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญในคร้ังน้ีเป็นความตั้ งใจของผูบ้ริหารของ    
บริษทัฯท่ีจะให้ความร่วมมือและดาํเนินการตามคาํสั่งจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกบัดูแลแลว้  
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ยงัตอ้งการเน้นย ํ้าถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหารของบริษทัฯ ต่อความถูกตอ้ง
ตามกฎหมายของรายการเงินให้กูย้ืมและการชาํระคืนเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียตามสัญญา รวมถึง
ความสามารถในการบงัคบัชาํระหน้ีจากทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัในกรณีท่ีมีการผิดนดัใดๆอีก
ดว้ย 

ทั้งน้ี ในระหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งและระหวา่งท่ีขั้นตอนดงักล่าวยงัไม่
ส้ินสุด ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดป้ระมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัยอดคงคา้งของเงิน
ให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เหลืออยูท่ ั้งหมด นอกจากน้ี หากจาํนวนเงิน
ดงักล่าวไดรั้บชาํระคืนในอนาคต บริษทัฯจะกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวในจาํนวน
ท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการชาํระเงิน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจาํแนกตาม
อายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                
และดอกเบ้ียคา้งรับ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                
และดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ยงัไม่ถึง 1,996,884 3,664,898 (1,952,565) - 44,319 3,664,898 
คา้งชาํระ       

1 - 3 เดือน - 80,584 - - - 80,584 
7 - 12 เดือน - 13,238 - - - 13,238 

 1,996,884 3,758,720 (1,952,565) - 44,319 3,758,720 

10. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน   

2560 
31 ธนัวาคม    

2559 
30 กนัยายน    

2560 
31 ธนัวาคม  

2559 
สินทรัพยย์ดึคืน 100,786 66,823 25,402 40,078 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (15,641) (15,930) (9,852) (15,130) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 85,145 50,893 15,550 24,948 
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11. ลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน    

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
รายไดค้า้งรับ 4,047 4,403 2,877 2,957 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,298 20,500 15,067 12,381 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 9,841 26,036 304 749 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 3,964 6,156 3,667 6,114 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,077 24,328 12,115 12,836 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 6,674 57,329 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 33,985 50,021 5,883 1,914 
รวม 273,886 188,773  39,913 36,951  
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,526) (2,526) (2,526) (2,526) 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ- กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) (202,348) - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  69,012 186,247 37,387 34,425 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 
30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 80,794 72,502 57,772 66,952 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,072 1,536 2,002 1,466 
เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,825 175,457 

 
- - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 63,699 45,103 15,733 12,685 
อ่ืน ๆ 2,139 3,168 2,139 2,332 
รวม 187,529 297,766 77,646 83,435 
หัก : ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 36) (38,825) - 

 
- 

 
- 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 148,704 297,766 77,646 83,435 

13. เงนิฝากประจาํท่ีมภีาระคํา้ประกัน 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษัทฯและบริษัทย่อยได้นําไปวางไว้กับธนาคารเพ่ือ              
คํ้าประกนัการออกหนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34.4 
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14. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน  เงินปันผลรับระหว่างงวด 
ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 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 - - 629,696 629,696 - - 

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

214,448 
พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

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

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

     6,017,120 6,017,120 (2,426,818) - 3,590,302 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 เพ่ือนาํเงินเพ่ิมทุนดงักล่าวไปลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย GLH จาํนวน 8.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯไดท้าํสัญญาแปลงเงินให้กู ้ยืมจาํนวน 8.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน  GLH จํานวน  10.8 ล้านเหรียญสิงคโปร์ บริษัทย่อย  GLH                      
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวนัท่ี                         
15 เมษายน 2559 

 เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนในหุ้นสามญั 
จาํนวน 180.7 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจาํหน่ายทั้งหมด) ราคา 1 เหรียญสิงคโปร์
ต่อหุ้น รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,540.84 ลา้นบาท เพ่ือนาํ
เงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษทัและใช้ในการดาํเนินงานในกลุ่มตลาด 
ASEAN ในวนัเดียวกนัทางบริษทัฯทาํสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อย 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 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ GLH เป็นจาํนวน 9,993,258 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 343.77 ลา้นบาท   

 ในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั จากการตั้งประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9 15 
และ 36 ตามท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดก้าํหนดไว ้งบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงิน
ลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงไดต้ดัออกจากการนาํเสนอในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมไม่ไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวม 

 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันในการนําเสนองบการเงิน ผูบ้ริหารของบริษัทฯจึงพิจารณาตั้ ง
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน GLH ดว้ยมูลค่าเท่ากบัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยั
จะสูญของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 88.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2559: 154.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 GLL เพ่ิมทุนในหุ้นสามญัจาก 130,000 หุ้นเป็น 2,037,500 หุ้น โดยหุ้น
เพ่ิมทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 5 และร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 
99.68 ตามลาํดบั โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่านบริษทัย่อย GLH ทาํให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 GLL เพ่ิมทุนในหุน้สามญัจาก 2,037,500 หุน้เป็น 5,223,590 หุน้ โดยหุ้น
เพ่ิมทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลใหส้ัดส่วนการถือหุน้ใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 เป็นร้อยละ 0.12 และร้อย
ละ 99.88 ตามลาํดบั โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผ่านบริษทัยอ่ย GLH ทาํ
ใหบ้ริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 

(หน่วย: พนับาท) 
    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก  เงินปันผลรับระหว่างงวด 

ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ เกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่  

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 2560 2559 2560 2559 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 - - 359,470 359,470 - - 

Group Leasing (Lao)              
Company Limited 

41,840,720 
พนักีบลาว 

16,300,000 
พนักีบลาว 

99.88 99.68 176,195 71,478 - - 176,195 71,478 - - 

PT. Group Lease Finance 
Indonesia 

100,000,000 
พนัรูเปีย
อินโดนีเซีย 

100,000,000 
พนัรูเปีย
อินโดนีเซีย 

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

BG Microfinance Myanmar            
Co., Ltd. 

8,000,000
พนัจ๊าดพม่า 

- 100.00 - 455,005 - - - 455,005 - - - 

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

- 57.00 - 59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     1,222,153 603,081 - - 1,222,153 603,081 - - 
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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 จดทะเบียนใบหุ้นการเพ่ิมทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 
และไดรั้บอนุมติัจากธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 

ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL มีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนของ GLL 
จาํนวนเงิน 25,541 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 104.7 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของ
บริษทัย่อย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัย่อย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพ่ิมทุนดงักล่าวในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
และการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัธนาคารกลางแห่งประเทศลาวอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

เงินลงทุนใน GLFI 

 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให ้GLH จ่ายชาํระค่าหุ้น
จาํนวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
รวมจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท ทั้ งน้ี GLFI ได้
ดาํเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลสําหรับการจดัตั้งบริษทัและทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้กบัทาง
กระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

 บริษทัหุน้ส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้าํสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดในหุน้ของ GLFI
ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  2560 ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจาํนวน  10,000 หุ้น  และ  
หุ้นสามญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
โอนให้แก่ GLH ทาํให้ GLH มีอาํนาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้ งหมดของ GLFI ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

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

 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมัติให้เพ่ิมเงินลงทุนใน 
BGMM โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 6,612,320 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวน
หุน้สามญัท่ีออกใหม่) ในราคาหุน้ละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,612 ลา้นจ๊าดพม่าหรือ
ประมาณ 169.49 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พ่ิมจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจาํนวน 
8,000,000 หุ้น BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2560 ใบหุ้นจากการเพิ่มทุนดงักล่าวและการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบัสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

 เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัให้เพ่ิมเงินลงทุนใน 
BGMM โดยซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 8,160,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจาํนวนเงินทั้ งส้ิน 8,160 ลา้นจ๊าดพม่าหรือ
ประมาณ 199.22 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พ่ิมจาก 8,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน 
16,160,000 หุ้น BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2560 ใบหุ้นจากการเพิ่มทุนดงักล่าวและการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบัสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ 

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      
เมียนมาร์ด้วยทุนจดทะเบียน 4,080 ล้านจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ล้านบาท GLH ลงทุนใน       
GL-AMMK ซ่ึงไดแ้ก่ หุ้นสามญั 1,710,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุน้ท่ี GL-AMMK ออกและ
เรียกชาํระ 3,000,000 หุ้น) รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,326 ลา้นจ๊าดพม่า หรือคิดเป็น 59.35 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการวางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

 เม่ือวันท่ี  15 มีนาคม  2560 GL-AMMK ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 
ให้บริการบริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการดาํเนินงาน ในสาธารณรัฐ     
แห่งสหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 
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15. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  อตัราร้อยละของ 
การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

 สถานท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  
ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2560 2559 ลกัษณะของธุรกิจ 

บริษทั Commercial Credit and 
Finance PLC (ถือหุน้โดย 
Group Lease Holdings 
Pte. Ltd.) (“CCF”) 

ศรีลงักา 29.99 29.99 ธุรกิจสินเช่ือ สินเช่ือรายยอ่ย         
ลีสซ่ิง และเช่าซ้ือ 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวิธีส่วนไดเ้สีย สุทธิ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

Commercial Credit and 
Finance PLC 2,492,602 2,489,024  2,569,494 2,545,426 (582,085) - 1,987,409 2,545,426 

Total 2,492,602 2,489,024 2,569,494 2,545,426 (582,085) - 1,987,409 2,545,426 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนจาก
เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหว่างงวด

เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit and Finance PLC 121,100 - (67,573) - 
รวม 121,100 - (67,573) - 
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 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และวนัท่ี 9 มิถุนายน 2560 CCF ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ศรีลงักา (Colombo Stock Exchange) ในการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี จากผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัยอ่ย 

 วนัท่ีจ่าย   
เงินปันผล เงินปันผล เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (รูปีศรีลงักา) 
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการ          
ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี          
31 มีนาคม 2560 

20 เมษายน 2560 11,312 0.5 

จ่ายเงินปันผลประจาํปี จากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี               
31 มีนาคม 2560 

11 กรกฎาคม 2560 21,725 1.0 

 เงินลงทุนใน CCF 

 ในระหวา่งปี 2559 GLH ไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทั Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) 
ในจาํนวนร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมดในราคาซ้ือ 111 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น หรือรวม 10,588 ลา้น
รูปีศรีลังกา (ประมาณ 2,462 ล้านบาท) คิดเป็น 95,390,500 หุ้น (ราคาซ้ือน้ีไม่รวมถึงต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วมจาํนวน 26.5 ลา้นบาท) และบนัทึกเป็นเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม CCF เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักา โดยมีธุรกิจหลกัคือ
ธุรกิจสินเช่ือ สินเช่ือรายยอ่ย ลีสซ่ิง เช่าซ้ือ 

 การเขา้ทาํการซ้ือหุ้นไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในการประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือ
วนัท่ี  6 ธันวาคม 2559 ซ่ึงบริษัทย่อยซ้ือหุ้นดังกล่าวบางส่วน  (จาํนวนร้อยละ 22.27 ของหุ้น
ทั้งหมด) จากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการผูห้น่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดว้ยราคาเงินลงทุนดงักล่าว
ไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยวา่มีมูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาท 
ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาว่ามีมูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท โดยมูลค่า
ตลาดในช่วงระยะเวลาซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ของบริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ         
ศรีลงักา มีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
ดว้ยวิธีส่วนไดเ้สียก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนคิดเป็นมูลค่า 2,569 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2559: 2,545 ลา้นบาท) มีผลต่างอย่างมากเม่ือเทียบกบัมูลค่าตลาดของตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ
ศรีลงักา ณ วนัส้ินไตรมาสปัจจุบนัมีมูลค่า 894 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,285 ลา้นบาท)  

 ผูบ้ริหารมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนในบริษทัร่วม CCF แบบระยะยาว ซ่ึงเช่ือว่าบริษทัฯจะไดรั้บ
โอกาสทางธุรกิจจากการลงทุนผ่าน CCF มากกว่าผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บจากการเกง็กาํไรระยะสั้น
จากความผนัผวนของตลาด นอกจากน้ีผูบ้ริหารยงัเช่ือว่าปริมาณการซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักามีปริมาณน้อย และไม่ใช่ตลาดท่ีซ้ือขายคล่อง ดงันั้ นราคาหุ้น
ปัจจุบนัจึงไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นปัจจยัหลกัอยา่งเดียวในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุน
ระยะยาว  

 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียมูลค่า 2,569 ลา้นบาท หรือ 26.94 
บาทต่อหุ้น ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่าตลาดของบริษทัร่วมถือเป็นขอ้
บ่งช้ีว่าเงินลงทุนอาจเกิดการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารอยูร่ะหว่างการสอบทานการทดสอบการดอ้ยค่า และ
คาดวา่จะเสร็จส้ินในไตรมาสท่ี 4 ของปีปัจจุบนั 

 ผูบ้ริหารเห็นวา่มูลค่าตลาดของ CCF ท่ีอา้งอิงจากราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศศรีลงักา
ตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีปัจจุบนั ซ่ึงเป็นขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมอาจเกิดการดอ้ยค่า แมว้่า
ราคาหุน้ปัจจุบนัไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นปัจจยัหลกัอยา่งเดียวในการพิจารณามูลค่ายติุธรรมของเงิน
ลงทุนระยะยาว และยงัคงมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผลต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัอยา่งมากเม่ือเทียบระหว่าง
มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่าตลาดของตลาดหลกัทรัพยถื์อเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีสําคญัท่ีเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมอาจเกิดการดอ้ยค่า ทาํให้ฝ่ายบริหารพิจารณาการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมในคร้ังน้ี ดังนั้ นผูบ้ริหารจึงใช้ความระมดัระวงัอย่างมากในการสอบทาน
ประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมด้วยผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชี
ปัจจุบนักบัมูลค่าปัจจุบนัท่ีปรับปรุงแลว้โดยอา้งอิงกบัราคาประเมินของ CCF ในระหว่างเดือน
กนัยายน 2559 ก่อนท่ี GLH จะเขา้ซ้ือCCF ถึงแมว้่าการประเมินราคาของ CCF ท่ีใช้สําหรับการ
ประมาณน้ีมีอายมุากกวา่หน่ึงปีและใชวิ้ธีการอ่ืนนอกเหนือจากวิธีการท่ีบริษทัฯจะใช ้อยา่งไรกต็าม
จนกว่าการทดสอบการดอ้ยค่าจะเสร็จส้ินผูบ้ริหารไดพิ้จารณาความเหมาะสมในการตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากเงินลงทุนตามหลกัความระมดัระวงั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

45 
 

 มูลค่าท่ีตํ่าสุดท่ีไดจ้ากการประเมินมูลค่า CCF คือ 95.11 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น ซ่ึงรวมถึงการปรับเพ่ิม
มูลค่าจากส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมตั้งแต่ GLH เขา้ซ้ือ CCF ดว้ยมูลค่า 0.94 รูปี    
ศรีลงักาต่อหุ้น และปรับลดดว้ยเงินปันผลรับในระหว่างงวด มูลค่าท่ีไดห้ลงัจากการปรับมูลค่า
เท่ากบั 96.05 รูปีศรีลงักาต่อหุน้ หรือประมาณ 21.03 บาทต่อหุ้นหากแปลงค่าดว้ยอตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชี ซ่ึงเท่ากบั 0.2179 บาท ต่อ 1 รูปีศรีลงักา ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีปัจจุบนักบัมูลค่าปัจจุบนัท่ีปรับปรุงแลว้เท่ากบั 6.10 บาท ต่อหุ้น หรือประมาณ 582 ลา้นบาท
สําหรับสัดส่วนของเงินลงทุนท่ี GLH ถืออยู่ใน CCF ผูบ้ริหารจึงไดพิ้จารณาตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุน
จากเงินลงทุนดว้ยผลต่างน้ีตามหลกัความระมดัระวงัอย่างมาก อยา่งไรก็ตามการประเมินมูลค่าใน
คร้ังน้ีอา้งอิงจากวิธีการเดิมซ่ึงแตกต่างจากวิธีการท่ีจะใช้ทดสอบการด้อยค่าในไตรมาสท่ี 4 จึง       
ทาํใหมี้ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีการประมาณในคร้ังน้ีจะไม่เหมาะสม และหากพบวา่เงินลงทุน
ในบริษทัร่วมไม่มีการดอ้ยค่า บริษทัฯจะกลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนจากเงินลงทุนในภายหลงั 

          ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ  วนัท่ีซ้ือกิจการโดยผูป้ระเมินอิสระ กระบวนการวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตัวตน และ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนบางรายการยงัอยู่ระหว่างดาํเนินการ โดยกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บหนังสือ
ประเมินการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาให้เสร็จส้ินภายใน
ไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 

 อยา่งไรกต็ามกลุ่มบริษทัไดมี้การประเมินราคาเบ้ืองตน้สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ            

ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 589,915 
มูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้ 27,606 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 26,543 
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ                                                      1,844,960 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,489,024 
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 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 
การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCF 2,489,024 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             68,301 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,048 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของกาํไร(ขาดทุน) (19,947) 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2,545,426 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเพิม่เติม 3,578 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             128,436 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (67,221) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) (7,336) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (352) 

เงินปันผลรับ (33,037) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 2,569,494 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (582,085) 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 1,987,409 

16. เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 กนัยายน 

2560 
31 ธนัวาคม 

2559 

เงนิลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ (ครบกาํหนดปี 2565) 192,718 - 

เงนิลงทุนในบริษทัอ่ืน   
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 63,776 61,848 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 414,502 414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478,278 476,350 

รวม 670,996 476,350 
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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 จดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้      
เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2560  

ในระหวา่งงวด GLH ไดบ้นัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพ่ิมเติมจาํนวน 1.9 
ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 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 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้ งหมดของ JTrust Bank) คิดเป็นจาํนวนเงิน 11.70 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 414.50 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 GLH มีสัดส่วนการถือ
หุ้นใน JTrust Bank ร้อยละ 2.81 JTrust Bank เป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศอินโดนีเซีย 
ธุรกิจหลกัคือธนาคารพาณิชย ์

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 GLH ไดล้งทุนในเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพท่ีออกโดยเฉพาะเจาะจงของ 
Century Finance Company Limited (“CFCL”) ซ่ึ ง เป็นบ ริษัทจดทะเบี ยนตามกฎหมายของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัของ CFCL ได ้
และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57 อตัราดอกเบ้ียของเงินให้กูย้มื
แปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งในงบกาํไรขาดทุนรวม 
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17. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญ ชีท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  
30 กนัยายน 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560  130,672 75,365 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 37,339 8,687 
โอนออกระหว่างงวด (43) - 
เพิม่ข้ึนจากการซ้ือ BGMM 984 - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (279) (229) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (30,240) (13,092) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (3,595) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กันยายน 2560  134,838 70,731 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จาํนวน 27.7 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 26.5 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน 
และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20 และ 23 

18. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 139,796 35,828 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 35,511 18,503 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (602) - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (7,823) (3,038) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญาสิทธิพิเศษ (หมายเหตุ 36) (55,937) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (7,299) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 103,646 51,293 
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 สัญญาสิทธิพเิศษ 

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

 ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 GLF สามารถทาํยอดขายขั้นตํ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงิน
มดัจาํคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสญัญา Deposit agreement มูลค่ายติุธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษท่ี
นาํเสนอในงบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

 จากการท่ีก.ล.ต. ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯยงัคงมีความเช่ือมัน่ว่าสัญญาสิทธิพิเศษได้จดัทาํข้ึนภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจโดยปกติ แต่
เน่ืองจากมีขอ้มูลหรือหลกัฐานบางส่วนท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลไม่สามารถเขา้ถึงได ้ผูบ้ริหารจึงได้
พิจารณาและเห็นควรว่า บริษทัฯควรจะตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสิทธิพิเศษไวเ้ท่ากบัยอด
คงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนท่ีไม่ตัดจาํหน่ายมูลค่า 1.68 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา          
การพิจารณาตั้ งค่าเผื่อผลขาดทุนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆตามหลกัความระมดัระวงัในช่วงระหว่างการตรวจสอบ
ขอ้เท็จจริงของหน่วยงานกาํกบัดูแล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 และ 36 เม่ือไดรั้บคืนเงินมดัจาํน้ี
ในภายหลงั บริษทัฯจะกลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนน้ีดว้ยจาํนวนท่ีไดรั้บคืน 

 ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  2560 มูลค่าของสิทธิพิ เศษดังกล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน  0.16 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2559: 1.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 62,373 71,210 61,694 70,086 
เงินมดัจาํ 38,157 37,865 2,142 1,856 
อ่ืน ๆ 3,321 5,739 2,617 5,738 

รวม 103,851 114,814 66,453 7,680 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

รอเรียกคืน (29,825) (7,438) (29,825) (7,438) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิ 74,026 107,376 36,628 70,242 

20. เงนิเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ีย  ยอดคงเหลือ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้มืระยะสั้น 6.00 3.80 - 6.25 133,340 554,183 

รวม   133,340 556,260 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ีย  ยอดคงเหลือ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 3.80 - 6.25 - 446,690 

รวม   - 448,767 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 2559 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯ
คํ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้ห้กู ้
ของบริษทัฯ เงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34.4 
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21. เงนิรับฝาก 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 
4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้
สินเช่ือรายย่อย  โดยประกาศน้ีได้ใช้กับ  BGMM ในฐานะสถาบันการเงินระดับฐานราก 
(microfinance institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   

จากขอ้กาํหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมี
การจ่ายเงินค่างวด โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพ่ิมเติมดว้ยความสมคัรใจ BGMM ไดรั้บแจง้จาก
หน่วยงานกาํกบัดูแลเก่ียวกบัการขอเขา้ตรวจในระหว่างเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นตวักาํหนดว่า 
BGMM ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดทั้งหมดสาํหรับการรับเงินมดัจาํหรือไม่ ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัลูกคา้สินเช่ือราย
ยอ่ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี สาํหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี สาํหรับเงินรับฝาก
จากการออมโดยสมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ 
BGMM มีจาํนวน 640 ลา้นจ๊าดพม่า (คิดเป็น 15.7 ลา้นบาท) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่นระหว่าง 
6 เดือนถึง 1 ปี 

22. เจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 38,794 95,699 38,794 95,699 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,248 20,761 234 18,965 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 20,144 44,590 6,014 5,438 
โบนสัคา้งจ่าย 77,337 659 65,851 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 461 - 145,357 51,950 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 86,777 43,275 8,884 15,406 

รวม 226,761 204,984 265,134 187,473 
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23. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

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

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 5,561 17,915 ร้อยละ 10 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ชาํระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 22,246 35,831 ร้อยละ 10 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ชาํระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 33,367 35,831 ร้อยละ 8.72 จ่ายชาํระทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนดสองปีนับจาก

วนัทาํสญัญา 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 50,053 53,746 ร้อยละ 8.72 จ่ายชาํระทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนดสองปีนับจาก

วนัทาํสญัญา 
     
     
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 88,000 47,960 THBFIX1M + 1.90 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบหา้งวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
ตามวงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 39,676 30,633 ร้อยละ 6.75 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบสองงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกนบั
จากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม   
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 9,620 - ร้อยละ 7.00 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน และ
ชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
  รอตดัจ่าย (48) (913)   
รวม 248,475 798,133   
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ    
      ภายในหน่ึงปี (222,414) (585,743) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
26,061 

 
212,390 

  

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

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นชาํระเป็นงวด ๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมชาํระงวดแรกในวนั
ชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม 

     วงเงินสินเช่ือ 
รวม - 577,130   
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
   ภายในหน่ึงปี - (402,990) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด
ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
174,140 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 798,133 577,130 
บวก: กูเ้พ่ิม 889,582 730,000 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  843 - 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (1,427,428) (1,307,130) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ 

 
(12,655) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 248,475 - 

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกู้ระยะยาวจาํนวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือนาํไปชาํระคืนเงินกูย้ืมภายใต้
สญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

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

 ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพ่ือขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปใช ้    
ในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสญัญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพ่ือ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัย่อยได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมดงักล่าวเพ่ือ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 4.90 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
เพ่ือขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 10 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ
นาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ี
เช่าซ้ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสญัญาเงินกูย้มื และในกรณี
ก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือ
ท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

 เงินกู้ยืมภายใต้สัญญาเงินกู้ดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สินเช่ือผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกนั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ใน
ขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหน้า และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคาร
พาณิชย ์รวมทั้งค ํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย GLH บญัชีเงินฝากประจาํท่ีสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 
GLL และสินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อย GLF ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อย GLF มี
สินทรัพย์รวมจํานวน  0.84 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ใช้ในการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว             
(31 ธนัวาคม 2559: 1.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 
วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญา 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
2,500.0 2,072.9 

 
2,500.0 1,922.9 

 ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบังทรัพยสิ์นของ  
บริษทัฯ และทาํบัญชีไม่ถูกต้อง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ     
หลายแห่ง เพ่ือให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษทาํให้นายมิทซึจิ 
โคโนชิตะ เขา้ข่ายมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั        
ท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

 ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความ
เป็นจริงโดยเร็ว  
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บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกูย้ืมระยะยาว โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิได้
ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 36 

24. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 - 500,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

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

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (34,756) (47,782) 
หุน้กู ้- สุทธิ   1,465,244 1,952,218 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   - (499,128) 
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   1,465,244 1,453,090 

 รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส จาํกัด (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 
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หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท  กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2559 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  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 

 ณ  วนัท่ี  16 ตุลาคม  2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์
(“ก.ล.ต.”) ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและ
ประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ และทาํบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ
หลายแห่ง เพ่ือให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษทาํให้นายมิทซึจิ 
โคโนชิตะ เขา้ข่ายมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ี
ออกหลักทรัพยแ์ละบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความ
เป็นจริงโดยเร็ว  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาหุ้นกู ้โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิไดด้าํเนินการ
ใดๆ อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 36 
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25. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

5 ปี 30 กรกฎาคม 2564 4,338,462 4,521,832 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 20 มีนาคม 2563 1,669,730 - 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 30 มีนาคม 2563 667,892 - 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อแปลงสภาพจ่าย  (7,439) (5,502) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - สุทธิ   6,668,645 4,516,330 
หกั: มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ   (59,458) (10,043) 
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,609,187 4,506,287 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯออกและ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงินสกุลอ่ืนใน
จาํนวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลง
สภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกู้แปลง
สภาพดังกล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ 
JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 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 กุมภาพนัธ์ของทุก
ปี ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 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  
ขอ้มูลเพ่ิมเติม บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตน้และ
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  นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน            
จดทะเบียนของบริษทัฯเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ตามท่ีกล่าวไวห้มายเหตุ 3 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
อนุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมีขอ้กาํหนด
และเง่ือนไขหลกัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  
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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 จะเล่ือนไปเป็นวนัทําการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 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 

ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 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  

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบังทรัพยสิ์นของ     
บริษทัฯ และทาํบัญชีไม่ถูกต้อง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ      
หลายแห่ง เพ่ือให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษทาํให้นายมิทซึจิ 
โคโนชิตะ เขา้ข่ายมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั         
ท่ีออกหลักทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความ
เป็นจริงโดยเร็ว  

บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และไดจ้ดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิได้
ดาํเนินการใดๆ อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 36 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” กาํหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วน
ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพ่ือแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออก
จากกนั โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้าํนวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
จ่ายในอนาคตคิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ี
เป็นทุนคือผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีของหุ้นกูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของ
หน้ีสิน 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ี
ออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวม
สิทธิในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

 (หน่วย: พนับาท)
มูลค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  6,676,084 
ตน้ทุนทางตรง  (9,405) 
เงนิสดรับสุทธิ  6,666,679 
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ  (59,458) 
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน  6,607,221 
บวก: ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย  1,966 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560  6,609,187 

26. ทุนเรือนหุ้น 

26.1 มติท่ีประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการจ่าย       
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเป็น
จาํนวนเงินไม่เกิน 418.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.2740 บาท โดยมีกาํหนดการจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560 
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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 0.76 

26.3 รายการกระทบยอดจาํนวนหุ้นสามญั 

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 กนัยายน 2560 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุน้สามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก     

ในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 
อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 
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 กนัยายน 2560 

GL-W4 164,965,117 - 19,036 164,946,081 
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28. เงนิปันผล 

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 

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 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายย่อยประกอบด้วยค่าจดัการด้านเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 
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31. ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณอตัราภาษีเฉล่ีย
ต่อปี 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 54,551 28,140 31,021 7,272 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (4,535) 9,248 (8,440) 11,839 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 50,016 37,388 22,581 19,111 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 138,516 118,882 75,796 58,813 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด     
   ผลแตกต่างชัว่คราว (22,572) 17,938 (19,050) 16,234 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน 115,944 136,820 56,746 75,047 
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32. กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหวา่งงวด  

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ     
(ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออก
อยู่ในระหว่างงวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจ
ตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลง
เป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)   (2,606,501) 260,341 (2,324,931) 76,050 
จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 1,525,538 1,525,398 1,525,538 1,525,398 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) (1.7086) 0.1707 (1.5240) 0.0499 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด (พนับาท)   (1,940,682) 738,981 (1,789,897) 298,982 
จาํนวนหุน้สามญั (หุน้) 1,525,535 1,525,423 1,525,535 1,525,423 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) (1.2721) 0.4844 (1.1733) 0.1960 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับ GL-W4 และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสาํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากกาํไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพ่ิม 
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33. ส่วนงานดาํเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน ยกเวน้การเพ่ิมข้ึนของส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

 ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ
เช่าซื้อ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจัดการ 

ส่วนงานธุรกิจที่
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การ

จดัการสินเช่ือ รายการท่ี  
 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรายย่อย ร่วมทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 612,655 109,427 13,145 15,517 16,322 - 767,066 
รายไดอ่ื้น (4,687) 14,058 5,222 2,476 1,525 - 18,594 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 155,850 37,460 12,087 - - - 205,397 
รวมรายได ้ 763,818 160,945 30,454 17,993 17,847 - 991,057 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (155,850) (37,460) (12,087) - - - (205,397) 
รวมรายได้-สุทธิ 607,968 123,485 18,367 17,993 17,847 - 785,660 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและ

บริหาร (245,392) (26,288) (6,648) (6,852) (25,344) - (310,524) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (53,574) - - (1,096) - - (54,670) 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่า

เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - (1,952,565) - - - - (1,952,565) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
รอการขาย (63,141) - - - - - (63,141) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการ    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
ลูกหน้ีอื่น (202,348) - - - - - (202,348) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการ     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น (38,825) - - - - - (38,825) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการ     
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วม - (582,085) - - - - (582,085) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการ     
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ    
สญัญาสิทธิพิเศษ (55,937) - - - - - (55,937) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - - - - - 28,882 28,882 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (112,020) (112,020) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (50,016) (50,016) 
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน (51,249) (2,439,453) 11,719 10,045 (7,497) (133,154) (2,607,589) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ    
เช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจการ
บริหารสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจดัการ ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค
รายย่อยภายใต้การ
จดัการสินเช่ือร่วม รายการท่ี  

 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 574,358 122,097 41,678 508 - 738,641 
รายไดอ่ื้น 10,425 8 - 3,870 - 14,303 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 110,780 53,868 (4,706) (7) - 159,935 
รวมรายได ้ 695,563 175,973 36,972 4,371 - 912,879 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (110,780) (53,868) 4,706 7 - (159,935) 
รวมรายได้-สุทธิ 584,783 122,105 41,678 4,378 - 752,944 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (219,998) (14,670) - (5,918) - (240,586) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (78,476) - - - - (78,476) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์    

รอการขาย (52,547) - - - - (52,547) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - (83,539) (83,539) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (37,388) (37,388) 
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 233,762 107,435 41,678 (1,540) (120,927) 260,408 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ
เช่าซื้อ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจัดการ 

ส่วนงานธุรกิจท่ี
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การ

จดัการสินเช่ือ รายการท่ี  
 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรายย่อย ร่วมทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 
รายได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,825,231 378,440 26,924 27,010 35,614 - 2,293,219 
รายไดอ่ื้น 122,539 22,133 5,571 6,861 9,733 - 166,837 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 635,289 (19,252) 16,381 - - - 632,418 
รวมรายได ้ 2,583,059 381,321 48,876 33,871 45,347 - 3,092,474 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (635,289) 19,252 (16,381) - - - (632,418) 
รวมรายได้-สุทธิ 1,947,770 400,573 32,495 33,871 45,347 - 2,460,056 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (689,866) (74,080) (13,546) (13,090) (48,842) - (839,424) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (221,142) - - (1,273) - - (222,415) 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - (1,952,565) - - - - (1,952,565) 

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อ
การขาย (172,925) - - - - - (172,925) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (202,348) - - - - - (202,348) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน (38,825) - - - - - (38,825) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ
เช่าซื้อ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจัดการ 

ส่วนงานธุรกิจท่ี
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การ

จดัการสินเช่ือ รายการท่ี  
 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรายย่อย ร่วมทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่

การดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - (582,085) - - - - (582,085) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
การดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ (55,937) - - - - - (55,937) 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - - - - - 121,100 121,100 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (342,069) (342,069) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (115,944) (115,944) 
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 566,727 (2,208,157) 18,949 19,508 (3,495) (336,913) (1,943,381) 
 (หน่วย: พนับาท) 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ   
เช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจการ
บริหารสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจดัการ 

ส่วนงานธุรกิจท่ี
ปรึกษาด้าน 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อผู้บริโภค
รายย่อยภายใต้การ
จดัการสินเช่ือร่วม รายการท่ี  

 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 
รายได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,707,217 351,334 48,739 508 - 2,107,798 
รายไดอ่ื้น 19,102 322 - 9,733 - 29,157 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 312,899 137,622 1,303 - - 451,824 
รวมรายได ้ 2,039,218 489,278 50,042 10,241 - 2,588,779 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (312,899) (137,622) (1,303) - - (451,824) 
รวมรายได้-สุทธิ 1,726,319 351,656 48,739 10,241 - 2,136,955 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (621,931) (56,983) - (14,881) - (693,795) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (232,531) - - - - (232,531) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์       

รอการขาย (162,168) - - - - (162,168) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - (173,218) (173,218) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (136,820) (136,820) 
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 709,689 294,673 48,739 (4,640) (310,038) 738,423 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 31 ธนัวาคม 
2559 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจัดการ 

ส่วนงานธุรกิจท่ี
ปรึกษาด้าน ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจดัการ

สินเช่ือร่วม รายการท่ี  
 คํา้ประกัน เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรายย่อย ทางการเงิน ไม่ได้ปันส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์ของส่วนงาน        

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 7,328,996 132,788 6,760 487,719 119,008 6,443,942 14,519,213 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 7,446,681 4,220,656 - - 46,825 5,551,512 17,265,674 

ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และ 2559 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด    

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด    

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก      
ประเทศไทย 417,407  391,326  1,326,115  1,172,840  
ประเทศกมัพูชา 172,111 168,011  541,666 488,290  
ประเทศสิงคโปร์ 81,526 86,462  257,740 260,861  
ประเทศไซปรัส 37,670  32,741  131,111  82,551  
ประเทศลกัเซมเบิร์ก 2,317  2,382  7,012  7,185  
สาธารณรัฐประชาธิปไตย     
 ประชาชนลาว 23,055  25,438  84,951  65,264  
ประเทศอินโดนีเซีย 21,985  4,906  50,467  11,225  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 22,959  - 40,585 - 
ประเทศญ่ีปุ่น 6,630  41,678  20,409  48,739  
รวม 785,660  752,944  2,460,056  2,136,955  
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34. ภาระผูกพนั 

34.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจาํนวน 0.02 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุง
อาคารและสถานท่ีเช่า (31 ธนัวาคม 2559: 0.01 ลา้นบาท) 

34.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 จ่ายชาํระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 17,330 14,059 15,280 13,705 

พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา 112 433 157 36 

พนัรูปีอินโดนีเซีย 1,824,946 4,415,040 1,216,631 - 

พนัเหรียญสิงคโปร์ 126 - - - 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2560 31 ธนัวาคม 2559 

 จ่ายชาํระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 

พนับาท 7,410 6,783 6,851 2,802 
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34.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ใหก้บับุคคลท่ีเป็นพนกังานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
0.6 ลา้นเยน 0.01 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ และ 0.21 ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธันวาคม 2559: 0.02 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.60 ลา้นเยน และ 0.40 ลา้นบาทต่อเดือน) 

34.4 การคํา้ประกัน 

1) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัวงเงินกู ้ยืมระยะส้ันในรูปแบบของ
หนงัสือแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 4.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2559: 4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 36.6 ลา้นบาท) 

2) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
เหลืออยู่เป็นจาํนวน 975.3 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2559: 1,275.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
ภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนังสือคํ้ า
ประกนัเพ่ือคํ้าประกนัหุ้นกูจ้าํนวน 975.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2559: 1,275.0 ลา้นบาท) เพ่ือ
คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณียจ์าํนวน 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
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบั
บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ี่หอ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาระบุให้
สิทธิพิเศษแก่ GLF ในการไดรั้บอนุญาตเป็นตวัแทนใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้
แต่เพียงผูเ้ดียว GLF จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อรถจักรยานยนต์ของยอด
สินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้ 

35. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษัทฯและบริษทัย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้ วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ดงักล่าวแทน 
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ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนําเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได ้
(observable inputs) ท่ี เก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมออกเป็นสามระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใช้ขอ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่างเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพ
คล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3  ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 
ตราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - 1.0 - 1.0 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

36. รายการปรับปรุงท่ีมีสาระสําคญั 

 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติท่ีสําคญัคือ       
การตั้ งประมาณการค่าเผ่ือห น้ีสงสัยจะสูญสํ าห รับยอดเงินคงค้างท่ี เห ลืออยู่ทั้ งหมด                         
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืรายไซปรัสและสิงคโปร์ 

โดยรายการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการของบริษทัฯใน
การให้ความร่วมมือกบัก.ล.ต. เพ่ือขจดัขอ้เคลือบแคลงสงสัยใดๆ สาํหรับรายการเงินให้กูย้ืมและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ และเพ่ือประโยชน์ของนกัลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะบริษทัฯ ตลอดจน
แสดงความโปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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 นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้พิจารณาและเห็นชอบกบัความเห็นของฝ่าย
กฎหมายภายในของบริษทัฯ เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไว้
ในสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบันทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกู้ จากการตรวจสอบพบว่า        
ณ ขณะน้ี บริษทัฯ ยงัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสญัญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี 

 เม่ือวนัท่ี  13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติท่ีสําคัญ
ดงัต่อไปน้ี 

 1) การตั้งสาํรองค่าเผือ่ผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม (อา้งอิงหมายเหตุ 15 -       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม)  

 2) การตั้ งสํารองค่าเผ่ือผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ (อา้งอิง
หมายเหตุ 14 - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) 

 3) การตั้ งสํารองค่าเผื่อผลขาดทุนรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอดีตประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ซ่ึง
รวมถึงสัญญาสิทธิพิเศษระหว่าง GLF และ APFG ในงบการเงินรวม (อา้งอิงหมายเหตุ 3 -
รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  

โดยรายการปรับปรุงเร่ือง 3) เป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการแสดง
ความโปร่งใสในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ ตลอดจนความ
บริสุทธ์ิใจต่อนักลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกับสถานะของ    
บริษทัฯทั้งน้ี จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
กาํไรขาดทุน:   
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 2,426,818 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัย     
จะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,952,565 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 582,085 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ี            
สงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 202,348 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
ของสัญญาสิทธิพิเศษ 55,937 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ี           
สงสัยจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,825 - 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอดีตประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของบริษทัฯ 
รายการสาํหรับสาํรองทั้งหมดมีรายละเอียด ดงัตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

37. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                     
13 พฤศจิกายน 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

30 กนัยายน 
2560 

31 ธนัวาคม 
2559 

ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น   
กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 8,003 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,455 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 512 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,328 - - - 
APF Trading Plc. 187,219 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,181) - - - 

รวม 202,348 - - - 

สํารองผลขาดทุนสําหรับสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,825 - - - 

รวม 38,825 - - - 

สํารองผลขาดทุนสําหรับสัญญาสิทธิพเิศษ    
กิจการท่ีเกีย่วข้องกนั     
A.P.F. Group Co., Ltd. 55,937 - - - 

รวม 55,937 - - - 
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