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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 

1. เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ก) กำรทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำ 

 เม่ือวนัท่ี 16 ตุลำคม 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่ำวโทษอดีตประธำนคณะกรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำรของบริษทัฯ (”อดีตผูบ้ริหำร”) วำ่กระท ำทุจริตเขำ้ข่ำยเป็นธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก และ
ยนิยอมใหล้งบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็นจริง และไดแ้จง้เร่ืองแก่ดีเอสไอเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีต่อไป 
ทั้งน้ี รูปแบบกำรกระท ำดงักล่ำวท ำผำ่นกำรหมุนเวยีนเงินใหกู้ย้มืผำ่นเขำ้และออกในบญัชีของ            
กลุ่มบริษทั เพือ่ช ำระเงินตน้และค่ำดอกเบ้ีย เพื่อใหก้ ำไรของกลุ่มบริษทัสูงเกินจริงจำกดอกเบ้ียท่ี
ก ำหนดข้ึนเองในอตัรำท่ีสูง 

 ตำมท่ีระบุในค ำกล่ำวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวเป็นผลจำกกำรสืบสวนเพิ่มเติม
ของ ก.ล.ต.โดยอำศยัขอ้สังเกตท่ีเนน้ไวใ้นรำยงำนกำรสอบบญัชีของขำ้พเจำ้เก่ียวกบักำรใหกู้ย้มืเงิน
กบักลุ่มผูกู้ใ้นไซปรัสและสิงคโปร์ในจ ำนวนเงินท่ีสูงมำกท่ีมีเง่ือนไขและลกัษณะพิเศษท่ีผดิปกติ 
และ ก.ล.ต. จึงไดต้รวจสอบเสน้ทำงเงินอยำ่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บควำมช่วยเหลือและประสำนงำนกบั 
ก.ล.ต ของประเทศไซปรัสในกำรตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว ในท่ีสุด ก.ล.ต. ไดข้อ้สรุปวำ่
เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวนั้น อดีตผูบ้ริหำรเป็นผูค้วบคุมและผูรั้บประโยชนท่ี์แทจ้ริง จึงเป็นกำรกระท ำ
ธุรกรรมอ ำพรำง กำรยกัยอก ยนิยอมใหมี้กำรลงขอ้ควำมเทจ็ในบญัชีและท ำบญัชีไม่ตรงต่อควำมเป็น
จริง และไดก้ล่ำวโทษในคดีอำญำต่ออดีตผูบ้ริหำรรำยดงักล่ำวต่อดีเอสไอ เพื่อใหด้ ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนทำงกฎหมำยในควำมผดิตำมพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และ
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ ตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงเร่ืองดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่ง
ขั้นตอนกฎหมำยและกำรพิจำรณำของดีเอสไอ เพื่อกำรด ำเนินกำรฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ริหำรใน               
ศำลยติุธรรมต่อไป 
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ข) กำรบนัทึกบญัชีในอดีตของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำวำ่มีกำรทุจริตและกำรตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุน 

 ตำมท่ีปรำกฏในบญัชี จ ำนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ท้ ั้งสองกลุ่มน้ีมีจ ำนวนรวมทั้งส้ิน 98 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ ซ่ึงในจ ำนวนดงักล่ำว ไดถู้กกล่ำวหำโดย ก.ล.ต. วำ่มีกำรทุจริตโดยอดีตผูบ้ริหำรเป็น
จ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงภำยหลงัจำกท่ีงบกำรเงินซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ส ำหรับปี 2559 
ของบริษทัฯไดมี้กำรน ำส่งเม่ือวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2560 ซ่ึงขำ้พเจำ้ไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัเง่ือนไข
พิเศษของสญัญำเงินกูใ้นรำยงำนของขำ้พเจำ้ หลงัจำกนั้นไดมี้กำรจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มืบำงส่วนเป็น
จ ำนวนรวม 42 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ท ำใหมี้ยอดคงเหลือจ ำนวน 56 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ             
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 และ 31 ธนัวำคม 2560 

 เพื่อพยำมยำมตอบสนองต่อค ำสัง่ในคร้ังแรกของ ก.ล.ต. ในกำรแกไ้ขและท ำใหง้บกำรเงินในอดีต
ถูกตอ้ง บริษทัฯไดต้ดัสินใจตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุนทั้งหมดจ ำนวน 56 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ส ำหรับ
กำรทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำคร้ังน้ีโดยบนัทึกผลขำดทุนทนัทีโดยตดัจำกก ำไรส ำหรับไตรมำส
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2560 แทน แต่ต่อมำในวนัท่ี 16 มกรำคม 2561 ก.ล.ต. ไดมี้ค ำสัง่อีกคร้ังให้
บริษทัฯแกไ้ขงบกำรเงินในอดีตใหถู้กตอ้ง เพื่อพยำยำมตอบสนองต่อค ำสัง่ของก.ล.ต.อีกคร้ัง บริษทัฯ
ไดป้รับปรุงงบกำรเงินในอดีตของปี 2560 ยอ้นหลงั (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ)        
ในส่วนของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ และไดเ้สนอขอ้มูลในอดีตดงักล่ำวเปรียบเทียบไว ้       
ณ ท่ีน้ีดว้ย ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 50 และโปรดดูรำยงำนผูส้อบบญัชี
ของขำ้พเจำ้ขอ้ 1(จ) ประกอบดว้ย 

 นอกจำกน้ียงัมียอดลูกหน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2560 คงคำ้งจำกบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
จ ำนวนประมำณ 9 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งส ำรองเผือ่ขำดทุนส ำหรับยอดดงักล่ำวดว้ย  

ค) โอกำสไดรั้บชดเชยผลขำดทุน 

 เงินท่ีแสดงเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและกลุ่มสิงคโปร์ ค  ้ำประกนัโดยหลกัทรัพยท่ี์เป็น
อสงัหำริมทรัพยแ์ละตรำสำรทำงกำรเงิน (โดยไม่รวมหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯเอง               
ท่ีไดถู้กถอนออกจำกหลกัประกนัไปแลว้) ซ่ึงมีมูลค่ำท่ีประเมินโดยฝ่ำยจดักำรวำ่มีจ ำนวนเกินกวำ่ยอด
หน้ีคงคำ้ง ดงันั้นผลขำดทุนจำกตั้งส ำรองจะสำมำรถลดลงไดห้รืออำจเกินควำมตอ้งกำรทั้งหมด ถำ้ไดมี้              
กำรเรียกคืนค่ำเสียหำยจำกมูลค่ำหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และจำกอดีตผูบ้ริหำรดงักล่ำว ซ่ึงหลงัจำกวนัท่ี                               
16 ตุลำคม 2560 จนถึงบดัน้ีขำ้พเจำ้ยงัไม่พบวำ่บริษทัฯสำมำรถเรียกเงินคืนมำได ้ดงันั้นผลกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัและฐำนะกำรเงินจึงข้ึนอยูก่บัควำมพยำยำมและควำมสำมำรถของบริษทัฯใน
กำรเรียกเงินคืนจำกหลกัประกนัและจำกอดีตผูบ้ริหำรส ำหรับกำรท ำทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวหำและ
บนัทึกบญัชีเป็นเทจ็ใหไ้ดก้ลบัคืนมำเป็นจ ำนวนมำกนอ้ยเพียงใด 



3 
 

 ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีกำรตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุนส ำหรับลูกหน้ีดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนในบญัชีแลว้กต็ำม  
บริษทัฯ ภำยใตก้ำรน ำของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรท่ำนใหม่ ซ่ึงมีควำมเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหำร
ยงัคงมีหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัท่ีจะตอ้งติดตำมเงินใหกู้ย้มืจ  ำนวนท่ีเหลือคืนจำกลูกหน้ีและอดีตผูบ้ริหำรผูน้ั้น
กลบัคืนมำยงักลุ่มบริษทั อีกทั้งยงัมีหนำ้ท่ีปกป้องและควบคุมบญัชีเงินฝำกธนำคำรทั้งหมดของ  
บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และประเทศอ่ืน และหลกัทรัพยท่ี์น ำมำค ้ำประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำว
เพื่อใหม้ัน่ใจวำ่กลุ่มบริษทัจะสำมำรถเรียกเงินคืนไดใ้นมูลค่ำสูงสุด เน่ืองจำกบญัชีเงินฝำกธนำคำร
ของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และหลกัทรัพยเ์หล่ำน้ีส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย        
แต่อยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำรของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงอดีตผูบ้ริหำรของ
บริษทัฯรำยนั้นท่ีถูกกล่ำวโทษ ยงัคงเป็นกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจคนหน่ึงในบริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์และบริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศอีกแห่งหน่ึง 

 ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไดส่้งหนงัสือขอยนืยนัยอด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไปยงัผูดู้แลสินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็น
หลกัประกนั จนถึงวนัท่ีในรำยงำนน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไม่ไดรั้บหนงัสือยนืยนัยอดตอบกลบัจำกผูดู้แล
สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัดงักล่ำว 

ง) ควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข 

 เน่ืองจำกอดีตผูบ้ริหำรอยูร่ะหวำ่งกำรสอบสวนโดยดีเอสไอ อนัเน่ืองมำจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต.     
เร่ืองทั้งหมดอยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำด ำเนินคดีฟ้องร้องกบัอดีตผูบ้ริหำรต่อศำล 
เน่ืองจำกกระบวนกำรทำงกฎหมำยยงัไม่เสร็จส้ินและขอ้จ ำกดัของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูส้อบบญัชี
ภำยนอกในกำรพิจำรณำสถำนะท่ีแทจ้ริงของกำรใหกู้ย้มื ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถสรุปมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะ
ไดรั้บคืนของหน้ีดงักล่ำวได ้และตอ้งรอผลกำรสอบสวนของดีเอสไอ ซ่ึงเป็นหน่วยงำนรำชกำรท่ีมี
อ ำนำจและมีช่องทำงในกำรตรวจสอบเพื่อตดัสินและสรุปกรณีดงักล่ำวเพื่อส่งฟ้องอดีตผูบ้ริหำรและ
กำรตดัสินของศำลในท่ีสุด ดงันั้นภำยใตข้อ้จ ำกดัโดยสถำนกำรณ์ดงักล่ำว ขำ้พเจำ้จึงไม่สำมำรถสรุป
ควำมเหมำะสมของลูกหน้ีและดอกเบ้ียรับดงักล่ำว ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจำกกำรกล่ำวโทษต่ออดีต
ผูบ้ริหำรโดย ก.ล.ต. และขำ้พเจำ้กไ็ม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของส ำรองเผือ่ขำดทุนท่ีบริษทัฯได้
ตั้งส ำรองไวใ้นบญัชี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัควำมพยำยำมของฝ่ำยบริหำรชุดใหม่ในกำรด ำเนินกำรเรียกคืน
สินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวหำโดย ก.ล.ต. และรวมทั้งขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปวำ่ควรมีกำรปรับปรุง
ต่องบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ ทั้งน้ีบริษทัฯไดแ้กไ้ขงบกำรเงินในอดีตโดยอิงพื้นฐำน
ตวัเลขเงินใหกู้ย้มืจำกขอ้มูลท่ีบริษทัฯไดรั้บทรำบจำกกำรกล่ำวหำของก.ล.ต. กำรแกไ้ขไดมี้บน        
งบกำรเงินปี 2560 (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ) แต่ไม่มีกำรแกไ้ขบนงบกำรเงิน        
ปี 2558 เพรำะบริษทัฯพิจำรณำวำ่ผลกระทบของปี 2558 ไม่มีสำระส ำคญั 
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จ) กำรจดัประเภทบญัชีใหม่เป็น “เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) แทนท่ีจะเป็น             
“เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” และกำรโอนกลบัรำยกำรท่ีเคยแสดงวำ่เป็นดอกเบ้ียรับ 

 โดยอำศยัขอ้มูลหลกัท่ี ก.ล.ต.ไดก้ล่ำวโทษในเร่ืองกำรทุจริตและกำรบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัควำมเป็น
จริงท่ีกระท ำโดยอดีตผูบ้ริหำร และหำกกระบวนกำรยติุธรรมไดข้อ้สรุปในท่ีสุดในลกัษณะเดียวกนั
ตำมท่ีไดก้ล่ำวโทษไว ้งบกำรเงินในอดีตท่ีส้ินสุดในแต่ละปีจ ำตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดว้ยขอ้มูลท่ีกลุ่ม
บริษทัเคยแสดงวำ่เป็นเงินใหกู้แ้ก่กลุ่มผูกู้ใ้นเกำะไซปรัสกบัผูกู้ใ้นสิงคโ์ปร์ และโอนกลบัรำยกำรท่ี              
เคยแสดงเป็นดอกเบ้ียรับ 

1) ส่วนของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก กลต. กล่ำวโทษจ ำนวน 54 ลำ้นเหรียญสหรัฐเมริกำ – ไดป้รับปรุง   
งบกำรเงินในอดีตแลว้ 

- บริษทัฯไดป้รับปรุงงบกำรเงินส ำหรับปี 2560 ยอ้นหลงั (และงบกำรเงินปี 2559 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบ) โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรำยได ้แต่ถือเงินรับจำกดอกเบ้ียเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

งบก ำไรขำดทุนรวม:    
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ (1,823) 1,063 583 
ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรำยได ้ (177) (234) - 
โอนกลบัส ำรองเผือ่ขำดทุนบำงส่วนท่ีบนัทึก  
ไวใ้นปี 2560 (เน่ืองจำกยอดเงินใหกู้ย้มืลดลง
จำกกำรน ำดอกเบ้ียรับไปหกักบัเงินใหกู้ย้มื) 

 
 

393 

 
 

- 

 
 

- 
ก ำไร (ขำดทุน) ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ (1,607) 829 583 

หมำยเหตุ  เน่ืองจำกผลกระทบต่อก ำไรขำดทุนปี 2558 มีเพียง 34 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ   
ถือวำ่ไม่เป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินปี 2558 บริษทัฯจึงไม่มีกำรแกไ้ข         
งบกำรเงินปี 2558 แต่ไดน้ ำผลกระทบดงักล่ำวมำรวมกบัผลกระทบของ         
ปี 2559 และแกไ้ขในงบกำรเงินปี 2559 
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- นอกจำกนั้นบริษทัฯไดแ้กไ้ขโดยจดัประเภทใหม่จำก “เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัส
และสิงคโปร์” เป็น “เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พพิำท” (ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ) ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้ง
ส ำรองเผือ่ขำดทุนส ำหรับเงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในงบกำรเงินปี 2560 อน่ึง 
บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบนเงินกูย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีของปี 2560 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม:    
เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท (ท่ีถูกก.ล.ต.
กล่ำวโทษ) และดอกเบ้ียคำ้งรับตำมท่ีเคย
รำยงำนไวโ้ดยรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืปกติ 

 
975 

 
2,053 

 
1,158 

หกั: ดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีเคยรวมในดอกเบ้ียคำ้ง
รับปกติ (35) (115) - 

  หกั: ผลสะสมของเงินรับจำกดอกเบ้ียท่ีถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื 

 
(349) 

 
(122) 

 
- 

 591 1,816 1,158 

ส ำรองเผือ่ขำดทุนตำมท่ีปรับปรุงใหม่ (591) - - 
เงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท (ท่ีถูกก.ล.ต.
กล่ำวโทษ) ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ - 1,816 1,158 

งบกำรเงินน้ีไดถู้กแกไ้ขเฉพำะในประเดน็ท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษ กล่ำวคือ ไดมี้กำรจดัประเภท
เงินใหกู้ย้มืท่ีถูกก.ล.ต.กล่ำวโทษใหม่ และโอนกลบัรำยไดด้อกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีกำร
แกไ้ขประเดน็อ่ืนและไม่มีกำรขยำยกำรเปิดเผยเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินหรือเพิ่ม
กำรปรับปรุงจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำว 
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2) ส่วนของเงินใหกู้ย้มืแก่กลุ่มลูกหน้ีดงักล่ำวซ่ึงไม่ไดถู้ก ก.ล.ต. กล่ำวโทษจ ำนวน 44 ลำ้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกำ - ไม่ไดแ้กไ้ขงบกำรเงินในอดีตยอ้นหลงั 

 บริษทัฯยงัคงบนัทึกส่วนของเงินใหกู้ย้มืน้ีรวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืปกติในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และยงัคงรับรู้ดอกเบ้ียเป็นรำยไดต้ำมปกติในงบกำรเงินในอดีตและไม่มีกำรแกไ้ขงบกำรเงินใน
อดีตยอ้นหลงั เน่ืองจำกบริษทัฯไม่มีขอ้มูลยนืยนัวำ่เงินใหกู้ย้มืส่วนน้ีเป็นเงินใหกู้ย้มืลกัษณะ
เดียวกนักบัส่วนท่ีถูก ก.ล.ต. กล่ำวโทษหรือไม่ อยำ่งไรกต็ำม บริษทัฯตั้งส ำรองเผือ่ขำดทุน
ส ำหรับยอดดงักล่ำวไวเ้ตม็จ ำนวนแลว้ในปี 2560 อน่ึง บริษทัฯไดห้ยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียบน           
เงินใหกู้ย้มืดงักล่ำวแลว้ตั้งแต่ไตรมำสส่ีปี 2560 

 ถำ้ในอนำคตมีขอ้มูลยนืยนัไดว้ำ่เงินใหกู้ย้มืส่วนน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีถูก ก.ล.ต. 
กล่ำวโทษกจ็ะตอ้งมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตดว้ยเช่นเดียวกนั โดยจะมีผลกระทบดงัน้ี 

 2560 2559 2558 
 ลำ้นบำท ลำ้นบำท ลำ้นบำท 
งบก ำไรขำดทุนรวม:    
ดอกเบ้ียรับท่ียงัคงรับรู้ตำมปกติ 
   ซ่ึงจะตอ้งปรับปรุงออกซ่ึงจะท ำใหก้ ำไรลดลง 

 
(200) 

 
(283) 

 
(139) 

โอนกลบัส ำรองเผือ่ขำดทุนบำงส่วนท่ีบนัทึกไว้
ในปี 2560 (เน่ืองจำกยอดเงินใหกู้ย้มืลดลงจำก
กำรน ำดอกเบ้ียรับไปหกักบัเงินใหกู้ย้มื) ซ่ึงจะ
ท ำใหก้ ำไรเพิม่ข้ึน 593 - - 

สุทธิ 393 (283) (139) 

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม:    
เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับส่วนดงักล่ำวท่ี
รวมอยูใ่นเงินใหกู้ย้มืปกติตำมท่ีเคยรำยงำนไว ้ 937 1,663 1,579 

หกั: ดอกเบ้ียคำ้งรับท่ีรวมในดอกเบ้ียคำ้งรับปกติ (46) (165) (74) 
หกั: ผลสะสมของเงินรับจำกดอกเบ้ียท่ีถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกำรคืนเงินใหกู้ย้มื (535) (263) (67) 

 356 1,235 1,438 
ส ำรองเผือ่ขำดทุนท่ีบนัทึกไวใ้นปี 2560 (356) - - 

สุทธิ - 1,235 1,438 
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2. การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)     
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม          
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั       
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบ   
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้น
วรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำม
เป็นอิสระจำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ
อ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่องบกำรเงินของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่ ยกเวน้ผลกระทบซ่ึงอำจจะเกิดข้ึนจำกเร่ืองท่ีกล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็น
อยำ่งมีเง่ือนไข ซ่ึงเป็นขอ้จ ำกดัโดยสถำนกำรณ์ท่ีรอกำรสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) 
รวมทั้งขั้นตอนทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวเน่ือง และข้ึนอยูก่บัผลของกำรเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มท่ีถูกกล่ำวโทษ
โดย ก.ล.ต. จึงท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถสรุปควำมเหมำะสมของลูกหน้ี ดอกเบ้ียรับ และส ำรองเผือ่ขำดทุน 
และไม่สำมำรถสรุปวำ่ควรมีกำรปรับปรุงงบกำรเงินในอดีตเพิ่มเติมมำกกวำ่น้ีหรือไม่ งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด ส ำหรับปีส้ินสุด     วนั
เดียวกนัของ บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน)  และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”)  และ  เฉพำะของ             
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ขำ้พเจำ้ไดเ้ปล่ียนควำมเห็นต่องบกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั          
(ท่ีแสดงไว ้ณ ท่ีน้ีเพื่อกำรเปรียบเทียบ) เป็นแบบมีเง่ือนไขในท ำนองเดียวกนักบัควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่อ 
งบกำรเงินปี 2560 
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3. ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้มูลเพิ่มเติมและขอ้สงัเกตส ำหรับเหตุกำรณ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้งรับ(รวมถึงเงินใหกู้ย้มืภำยใตข้อ้พิพำท) – ตำมท่ีปรับปรุงใหม่ 1,569 ลำ้นบำท 
(ก่อนส ำรองเผือ่ผลขำดทุน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 22 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม      (ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559: 3,522 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 43) 

 ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 13 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคำ้ง
รับวำ่ ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือใหสิ้นเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนตแ์ต่บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรนอกธุรกิจ
หลกัโดยไดใ้หเ้งินกูย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจ ำนวนเงินท่ีเป็นสำระส ำคญัสูงมำก - โดยแสดงอยูใ่น
รูปแบบของลูกหน้ีกลุ่มเกำะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้ใ้นขณะนั้นเป็นผูถื้อหุน้ใน
บริษทัฯดว้ยและไดน้ ำหลกัทรัพยส่์วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมำเป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มื 
นอกจำกหุน้ของบริษทัฯแลว้กไ็ดมี้กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสงัหำริมทรัพย์
ในเกำะไซปรัสและประเทศบรำซิล พนัธบตัรรัฐบำลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่ำงประเทศ 

 แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่ำน้ีมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้แตกต่ำงกนัตำมระยะเวลำตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี     
โดยมีก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสญัญำ แต่มีลูกหน้ีบำงรำยท่ีเม่ือถึงก ำหนด
จ่ำยช ำระเงินตน้คืน บริษทัฯไดมี้กำรขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่ำนั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี    
โดยยอดเงินใหกู้ย้มืท่ีมีกำรแกไ้ขสญัญำขยำยตำรำงกำรช ำระหน้ีในปี 2559 มีจ ำนวนประมำณ 2,129 
ลำ้นบำท (59 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด  

 ในระหวำ่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มเกำะไซปรัสมีกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนก ำหนด คิดเป็นจ ำนวนเงิน
ประมำณ 845 ลำ้นบำท (25.3 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ) และไดถ้อนหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัในส่วนท่ี
เป็นหุน้ของบริษทัฯทั้งหมดแต่ยงัคงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัส่วนอ่ืนไวต้ำมสญัญำ ส่วนผูกู้ก้ลุ่มประเทศ
สิงคโปร์มีกำรช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืตำมก ำหนดคิดเป็นจ ำนวนเงินประมำณ 557 ลำ้นบำท (16.7 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ) และไดมี้กำรถอนหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯทั้งหมด และมี
กำรน ำหลกัทรัพยม์ำค ้ำประกนัเพิ่มเติม อนัไดแ้ก่อสงัหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (บริษทัฯไดแ้จง้วำ่
กำรวำงหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเป็นอสงัหำริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้กำรจดทะเบียนกบัหน่วยงำน
ประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผูกู้ท้ ั้ง 2 กลุ่มไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ี
เป็นหุน้ของบริษทัฯ แต่อยำ่งใด 

 (โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมำยเหตุประกอบ        
งบกำรเงินขอ้ 13 และขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ในวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข) 
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3.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักำ - ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ  ำนวน 2,023 ลำ้นบำท 
(มูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สียจ ำนวน 2,605 ลำ้นบำท หกัส ำรองผลขำดทุน 582 ลำ้นบำท)                
(ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559: จ  ำนวน 2,545 ลำ้นบำท) 

 ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 19 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศศรีลงักำ บริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำกำรซ้ือหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำ
แห่งหน่ึงในจ ำนวนร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด ในรำคำซ้ือ 2,462 ลำ้นบำท โดยไดรั้บอนุมติัจำก     
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในกำรประชุมวิสำมญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ย     
ซ้ือหุน้ดงักล่ำวบำงส่วน (จ ำนวนร้อยละ 22.27 ของหุน้ทั้งหมด) จำกบริษทัผูข้ำยท่ีมีกรรมกำรผูห้น่ึง
เป็นกรรมกำรของบริษทัฯดว้ย รำคำหุน้ดงักล่ำวไดถู้กตีรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำภำยนอกของ     
บริษทัยอ่ยวำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,900 - 2,500 ลำ้นบำท ในขณะท่ีท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดตี้รำคำ   
วำ่มีมูลค่ำประมำณ 1,600 - 1,700 ลำ้นบำท โดยรำคำตลำดของหุน้ท่ีซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย ์      
ในประเทศศรีลงักำในช่วงระยะเวลำซ้ือปลำยปี 2559 มีมูลค่ำประมำณ 1,391 ลำ้นบำท 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดต้ั้งส ำรองผลขำดทุนส ำหรับเงินลงทุนน้ีจ ำนวน 582 ลำ้นบำท     
ไวใ้นงบกำรเงินรวมหลงัจำกซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวมำหน่ึงปี กรรมกำรท่ีอำ้งถึงท่ีเป็นทั้งกรรมกำร       
ในบริษทัผูข้ำยและเป็นกรรมกำรของบริษทัฯดว้ยไดล้ำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรของบริษทัฯแลว้       
ในวนัท่ี 31 มกรำคม 2561 โดยอำ้งวำ่มีผลประโยชน์ขดักนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 หุน้ดงักล่ำวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบกำรเงินรวม                   
ดว้ยจ ำนวนเงิน 2,023 ลำ้นบำท (มูลค่ำเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สีย 2,605 ลำ้นบำท หกัส ำรอง             
ผลขำดทุน 582 ลำ้นบำท) (31 ธนัวำคม 2559: 2,545 ลำ้นบำทและไม่มีส ำรองผลขำดทุน) ถำ้อิงจำก   
รำคำตลำดในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำในวนัส้ินปีปัจจุบนั มูลค่ำเงินลงทุนมีเพียงประมำณ 
874 ลำ้นบำท (ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 ลำ้นบำท) ผลต่ำงระหวำ่งมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน (ถึงแม้
จะมีกำรตั้งส ำรองผลขำดทุนแลว้กต็ำม) และมูลค่ำตลำดในตลำดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักำมีจ ำนวน
ผลต่ำงท่ีเป็นสำระส ำคญัและยงัคงตอ้งไดรั้บกำรประเมินในอนำคตวำ่จะตอ้งกำรส ำรองผลขำดทุน
เพิ่มเติมหรือไม่ 

(โปรดดูเหตุกำรณ์ท่ีส ำคญัในเร่ืองดงักล่ำวตำมท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมำยเหตุประกอบ        
งบกำรเงินขอ้ 19) 
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3.3) เงินลงทุนใน PT Bank JTurst Indonesia Tbk (เงินลงทุนอ่ืน) - หมำยเหตุ 20 

 คณะกรรมกำรของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลำคม 2559 ใหบ้ริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ของ PT Bank 
JTurst Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจำกนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2559 บริษทัยอ่ยจึง
ไดท้  ำกำรซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่ำวจำก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ ำนวนหุน้ 
28.15 ลำ้นลำ้นหุน้ (หรือ 3.12% ของทุนเรียกช ำระของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 11.70 ลำ้น
เหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 414 ลำ้นบำท) หุน้ส่วนท่ีเหลือประมำณ 97% ยงัคงถือ
โดยผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบั  
ผูท่ี้เป็นโจทกฟ้์องบริษทัฯในคดีควำมต่ำงๆ ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นขอ้ 3.5) บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศอินโดนีเซียและด ำเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนำคำรพำณิชย ์  

 ณ วนัซ้ือ รำคำท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่ำตำมบญัชีของบริษทัดงักล่ำว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมำณ 3.65 เท่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560         
อตัรำ P/BV ดงักล่ำวเพิ่มเป็น 3.95 เท่ำ ในขณะท่ี ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนำคำรพำณิชยใ์น    
ตลำดประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นประมำณ 1.60 เท่ำ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ พิจำรณำวำ่ไม่มี            
กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนน้ีเน่ืองจำกปัจจยับวกหลำยๆอยำ่ง รวมถึงอตัรำกำรท ำก ำไรและโอกำสใน   
กำรท ำธุรกิจในอนำคต มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกวำ่มูลค่ำท่ีค  ำนวณจำก ‘อตัรำเฉล่ีย P/BV’        
ในจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัและผลต่ำงน้ีตอ้งไดรั้บกำรใหค้วำมสนใจ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 414 ลำ้นบำท มูลค่ำของเงิน
ลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัควำมสำมำรถในกำรร่วมมือกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัดงักล่ำวและควำมส ำเร็จของ
กำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำวในอนำคต 

3.4) เงินลงทุนใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) - หมำยเหตุ 18 

 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯท่ี 2/2016 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2559 ใหมี้กำรซ้ือหุน้ของ    
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ ำนวนหุน้ 1,387,680 หุน้ (หรือ 100% ของทุนเรียกช ำระ
ของบริษทัดงักล่ำว) ในรำคำซ้ือรวม 8.01 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ (หรือเท่ำกบัประมำณ 280 ลำ้น
บำท) รำคำซ้ือดงักล่ำวไดถู้กประเมินและก ำหนดรำคำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัยอ่ย ในขณะท่ี                   
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอิสระไดตี้รำคำวำ่มีมูลค่ำประมำณ 173 - 179 ลำ้นบำท บริษทัดงักล่ำวจดัตั้งข้ึน     
ในประเทศพม่ำ และด ำเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรำยยอ่ยใหแ้ก่       
กลุ่มผูห้ญิงในพม่ำท่ีรวมสมำชิกได ้5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลใหก้บัเจำ้ของธุรกิจรำยยอ่ยและ      
ขนำดกลำง (SMEs) 
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 ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ 
ณ วนัซ้ือกิจกำร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรระบุและวดัมูลค่ำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  
บำงรำยกำร กระบวนกำรวดัมูลค่ำน้ีจะถูกด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยในระยะเวลำสิบสองเดือนนบั
จำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร (ภำยในไตรมำสท่ี 1 ของปี 2561) ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนดงักล่ำวมีจ ำนวน 654 ลำ้นบำท กำรเพิ่มข้ึน
ของมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มในระหวำ่งปี 

3.5) เหตุกำรณ์ภำยหลงั – แหล่งเงินทุนใหญ่จำกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพและคดีควำม 

 สืบเน่ืองจำกกำรกล่ำวโทษของ ก.ล.ต.ในเดือนมกรำคม 2561 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพรำยหลกัของ  
บริษทัฯ ซ่ึงมียอดคงคำ้ง 180 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำหรือประมำณ 6,000 ลำ้นบำท ไดส่้งจดหมำย
แจง้เลิกสญัญำหุน้กูแ้ปลงสภำพโดยอำ้งเหตุกำรเขำ้ใจผดิ ขอยกเลิกสญัญำและไดเ้รียกเงินจ ำนวน
ดงักล่ำวคืนจำกบริษทัฯในทนัที รวมทั้งไดฟ้้องบริษทัฯในคดีแพง่ต่อศำลแพง่เพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัฯ
จ่ำยคืนหุน้กูแ้ปลงสภำพ (ประมำณ 6,000 ลำ้นบำท) และค่ำเสียหำยจำกบริษทัฯ (ประมำณ 2,000     
ลำ้นบำท) และไดย้ืน่ค  ำร้องขอฟ้ืนฟูกิจกำรของบริษทัฯต่อศำลลม้ละลำยกลำง ผูถื้อหุน้กูร้ำยดงักล่ำว   
ยงัไดแ้จง้ควำมร้องทุกขต่์อดีเอสไอเพื่อด ำเนินคดีต่อบริษทัฯ อีกทั้งไดย้ืน่ฟ้องคดีในประเทศสิงคโปร์
ต่อบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯไดย้นืยนัวำ่บริษทัฯไม่ไดท้  ำผดิเง่ือนไขสญัญำหุน้กูแ้ปลงสภำพ 
และไม่ไดท้  ำผดิกฎหมำยใด ๆ ตำมท่ีถูกกล่ำวหำแต่อยำ่งใด 

 ผูล้งทุนรำยหลกัดงักล่ำวไดมี้กำรลงทุนในบริษทัฯอยำ่งมีสำระส ำคญัอยำ่งมำกจนอำจถือเป็นกิจกำร          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ ภำยใตม้ำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป จ ำนวนเงินท่ีลงทุนในบริษทัฯ
ในช่วงสองปีท่ีผำ่นมำมีจ ำนวนเงินมำกกวำ่ 7,000 ลำ้นบำท หรือ 210 ลำ้นเหรียญสหรัฐอเมริกำ              
(หุน้กูแ้ปลงสภำพบำงส่วนไดมี้กำรแปลงสภำพเป็นทุนแลว้) เงินทุนท่ีไดรั้บจำกผูล้งทุนรำยหลกัน้ี          
เกินกวำ่ร้อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจทั้งหมดของ               
กลุ่มบริษทั 

4. ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 

ขำ้พเจำ้ขอใหข้อ้สงัเกตต่อคดีควำมต่ำงๆตำมท่ีกล่ำวใน 3.5 ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภำพไดด้ ำเนินกำรฟ้องร้อง
ต่อบริษทัฯ ซ่ึงอำจกระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัในอนำคต รวมทั้งฐำนะกำรเงิน         
กำรจดัประเภทหน้ีสิน ผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะของกระแสเงินสด ในขณะน้ีมีขอ้สมมติฐำนวำ่               
คดีดงักล่ำวจะไม่กระทบกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 
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5. เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ                 
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นส่วนของ ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย                    
กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
จำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของ
ขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

นอกจำกเร่ืองท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไข เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยกำรรับรู้รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 โดยกลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือ 
แก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ท่ีรับรู้ในปี 2560 จ  ำนวน 2,227 ลำ้นบำท (คิดเป็นอตัรำร้อยละ 71        
ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือ     แก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัดงักล่ำวเกิดจำกกำรเขำ้ท ำสญัญำกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย                   
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นลูกคำ้รำยยอ่ย และกำรบนัทึกรับรู้รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั อำศยักำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น จึงท ำให้
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงในกำรรับรู้รำยไดจ้ำกสญัญำเช่ำซ้ือและสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั
ดงักล่ำวดว้ยมูลค่ำท่ีไม่ถูกตอ้งหรือรับรู้ในระยะเวลำท่ีไม่เหมำะสม 
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบ
กำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบกำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรรับรู้
รำยไดด้อกเบ้ีย โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและสุ่มตวัอยำ่งมำทดสอบกำรรับรู้รำยไดต้ำม
ระบบท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้ขำ้พเจำ้ไดสุ่้มตวัอยำ่งสญัญำเช่ำซ้ือและสัญญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ำประกนั เพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ สญัญำสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั และกำรรับรู้รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ และสอดคลอ้งกบั
นโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดว้ิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได้
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี และกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียและสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยไดซ่ึ้งถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค า้ประกนั 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 5 กำรประมำณกำรค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั ตอ้งอำศยั
สมมติฐำนหลำยประกำร  ดงันั้น ผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรพิจำรณำสมมติฐำนดงักล่ำวส ำหรับ
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีมีปัญหำในกำรจ่ำยช ำระคืนหน้ีเงินตน้และดอกเบ้ีย 
รวมถึงพิจำรณำควำมเหมำะสมของช่วงเวลำท่ีควรรับรู้  

นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่ำวมีนยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  
กลุ่มบริษทัมีเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์       
ค ้ำประกนัเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั (คิดเป็นร้อยละ 48 ของยอดสินทรัพยร์วม) ดงันั้นอำจท ำใหเ้กิด      
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไม่เพียงพอ ซ่ึงท ำใหก้ลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีจะแสดงมูลค่ำ   
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัท่ี                
สูงเกินไป 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรอนุมติั กำรบนัทึกรำยกำร กำรติดตำม
หน้ีของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนั 
และระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวกบักำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ และไดป้ระเมินควำมเหมำะสม
ของขอ้มูลหลกั สมมติฐำนและวิธีกำรท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ำประกนัโดยกำร 

• ท ำควำมเขำ้ใจระบบกำรค ำนวณส ำรองของกลุ่มบริษทัและประเมินควำมเหมำะสมของกำรค ำนวณ    
ค่ำควำมน่ำจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัช ำระหน้ี และร้อยละของควำมเสียหำยท่ีอำจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผดิ
นดัช ำระหน้ีต่อยอดหน้ี  
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• สอบทำนควำมน่ำเช่ือของขอ้มูลหลกัท่ีใชใ้นกำรค ำนวณกบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูลหลกั  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบสมมติฐำนท่ีกลุ่มบริษทัใชก้บัขอ้มูลในอดีตและแหล่งขอ้มูลภำยนอก และพจิำรณำ
ควำมสม ่ำเสมอในกำรประยกุตใ์ชส้มมติฐำนดงักล่ำว 

• สอบทำนควำมถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีเปิดเผยในงบกำรเงิน 

การปันส่วนต้นทุนธุรกจิ (“PPA”) และมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศศรีลงักา 

กำรปันส่วนตน้ทุนธุรกิจ 

บริษทัยอ่ยไดซ้ื้อหุน้สำมญัในบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำแห่งหน่ึงเป็น
จ ำนวนเงิน 2,462 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุน้สำมญัในบริษทัดงักล่ำว) ในส่วนของกำรจดัท ำ 
PPA รำคำซ้ือไดถู้กปันส่วนใหก้บัมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม 
ตลอดจนรับรู้ค่ำควำมนิยมคิดเป็นมูลค่ำ 1,322 ลำ้นบำทรวมอยูใ่นเงินลงทุนในบริษทัร่วม ตำมท่ีเปิดเผย    
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือเงินลงทุนน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
โดยรวมและฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำดงักล่ำว ท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและ
หน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงค่ำควำมนิยม 

มูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่ำตำมบญัชีตำมวิธีส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนในบริษทัร่วมมีจ ำนวนสูงกวำ่รำคำตลำดของเงินลงทุนท่ี
อำ้งอิงจำกมูลค่ำตลำดของเงินลงทุนในตลำดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักำ ผลต่ำงเม่ือเทียบระหวำ่งมูลค่ำ
ตำมบญัชีของเงินลงทุนกบัมูลค่ำตลำดในตลำดหลกัทรัพยอ์ำจถือวำ่เป็นขอ้บ่งช้ีขอ้หน่ึงของกำรดอ้ยค่ำ 
ดงันั้นผูบ้ริหำรจึงใชห้ลกัควำมระมดัระวงัและพิจำรณำตั้งส ำรองค่ำเผือ่ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม
ไวเ้ป็นจ ำนวน 582 ลำ้นบำทในไตรมำสท่ีสำมของปี 2560 โดยถือพื้นฐำนจำกประมำณกำรของฝ่ำยบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัร่วม (หลงัส ำรองเผือ่ขำดทุน) มีจ ำนวน 
2,023 ลำ้นบำท ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดป้ระมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม โดยถือ
พื้นฐำนจำกกำรประเมินมูลค่ำจำกวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model) และพบวำ่มูลค่ำน้ีสูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชี  
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ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบักำรประมำณกำรมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ
ของเงินลงทุนในบริษทัร่วมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงใน
กำรประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บ รวมถึงกำรก ำหนดตน้ทุนของส่วนของ    
ผูถื้อหุน้ อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิด           
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

วิธีกำรตรวจสอบ 

วิธีกำรตรวจสอบกำรปันส่วนตน้ทุนธุรกิจรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของมูลค่ำสินทรัพยท่ี์ระบุได ้   
ท่ีไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม กำรประเมินควำมเหมำะสมของขอ้สมมติและวิธีกำรวดัมูล
ค่ำท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำรวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยในส ำนกังำนฯเพื่อในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีเป็นตวัก ำหนดอตัรำคิดลด วธีิกำรประเมินมูลค่ำ และควำมถูกตอ้งในกำร
ค ำนวณทำงคณิตศำสตร์ช่วยประเมินวิธีกำรและควำมเหมำะสมของขอ้สมมติและวิธีกำรวดัมูลค่ำท่ีใชใ้น
กำรประเมินมูลค่ำ รวมถึงพิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเท่ียงธรรมของผูป้ระเมินรำคำอิสระ และ
พิจำรณำเหตุผลสนบัสนุนค่ำควำมนิยมท่ีกลุ่มบริษทับนัทึกไว ้ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รำยกำรซ้ือเงินลงทุนดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

วิธีกำรตรวจสอบมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมของขำ้พเจำ้รวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมวิธี          
กำรประเมินมูลค่ำจำกวิธีคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model) ท่ีจดัท ำโดยกลุ่มบริษทั และ              
ควำมสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณดงักล่ำวกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ี
ไดรั้บมำจำกแหล่งภำยนอกรวมถึงปรึกษำผูเ้ช่ียวชำญภำยในส ำนกังำนฯเพื่อในกำรประเมินควำมเหมำะสม
ของค่ำตวัแปรทำงกำรเงินท่ีเป็นตวัก ำหนดตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุน้ อตัรำกำรเติบโตในระยะยำว และ
ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเหมำะสมโดยอำ้งอิงจำกเศรษฐกิจและสถิติของอุตสำหำกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ทดสอบหลกักำรและควำมถูกตอ้งของวิธีกำรค ำนวณทำงคณิตศำสตร์
ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดและวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ีส ำคญั รวมถึงท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบั
กำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนซ่ึงจดัท ำโดยกลุ่มบริษทัและพจิำรณำควำมสมเหตุสมผลของมูลค่ำท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บคืนกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งและแหล่งขอ้มูลภำยนอก ตลอดจนสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัรำยกำรมูลค่ำเงินลงทุนดงักล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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เงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศพม่า 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ ไดล้งทุน
ในบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM")  ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศ
พม่ำ ธุรกิจของกิจกำรคือใหบ้ริกำรสินเช่ือรำยยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกรำยกำร
บญัชีเก่ียวกบักำรซ้ือธุรกิจในเบ้ืองตน้โดยใชป้ระมำณกำรมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดส ำหรับสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำ
และหน้ีสินท่ีรับมำ จำกกำรวดัมูลค่ำตำมวิธีรำคำซ้ือ ซ่ึงกลุ่มบริษทัจะสรุปผลกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจ
ใหเ้สร็จส้ินในปี 2561 และจ ำนวนเงินของรำยกำรท่ีบนัทึกไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อำจตอ้งมีกำร
เปล่ียนแปลง ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญักบัรำยกำรซ้ือธุรกิจน้ี เน่ืองจำกเป็นรำยกำรท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
โดยรวม นอกจำกน้ี กำรตั้งขอ้สมมติต่ำงๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรบนัทึกบญัชีกำรซ้ือธุรกิจเร่ิมแรกเป็นเร่ือง   
ท่ีตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัส ำคญัของผูบ้ริหำรอนัเน่ืองมำจำกลกัษณะของธุรกิจใหสิ้นเช่ือรำยยอ่ย ท ำใหเ้กิด
ควำมเส่ียงในกำรรับรู้และวดัมูลค่ำของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำ รวมถึงส่วนต่ำงใน
เบ้ืองตน้จำกกำรซ้ือธุรกิจ 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้ตกลงและเง่ือนไขในสญัญำซ้ือขำยธุรกิจ และสอบถำมฝ่ำยบริหำรถึงลกัษณะและ
วตัถุประสงคใ์นกำรเขำ้ท ำรำยกำรซ้ือดงักล่ำวเพื่อประเมินวำ่รำยกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมค ำนิยำม
ของกำรรวมธุรกิจภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กำรรวมธุรกิจ
หรือไม่ ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบมูลค่ำกำรซ้ือธุรกิจกบัเอกสำรประกอบกำรซ้ือธุรกิจและกำรจ่ำยเงินประเมินวำ่
มูลค่ำดงักล่ำวสะทอ้นมูลค่ำยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหแ้ละไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือ
ธุรกิจ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ยงัไดต้รวจสอบกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ีบนัทึกรำยกำรเงิน
ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ตลอดจนพิจำรณำควำมครบถว้นและถูกตอ้งในกำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
รำยกำรน้ีในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ค่าความนิยม  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ   
งบกำรเงินขอ้ 23 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั    
ท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพนิิจอยำ่งสูงในกำรระบุหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและกำรประมำณกำร
กระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บจำกกลุ่มสินทรัพยน์ั้น รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตในระยะยำวท่ีเหมำะสม ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงในกำรแสดงมูลค่ำค่ำควำมนิยมท่ีไม่
เหมำะสม  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดและแบบจ ำลอง
ทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร
วำ่สอดคลอ้งตำมลกัษณะกำรใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยห์รือไม่ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบ
สมมติฐำนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพยท่ี์จดัท ำ
โดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัโดยกำรเปรียบเทียบสมมติฐำนดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลของกลุ่มบริษทั    
สอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริง และ
พิจำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใช ้ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่    
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพจิำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลง
สมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเพียงพอของ              
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนอ่ืน  

ขำ้พเจำ้ใหค้วำมส ำคญัเร่ืองกำรพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืนตำมท่ีกล่ำว
ไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 18 และ 20 เน่ืองจำกกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืนถือเป็นประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำร
ประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนดงักล่ำว ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่        
ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินควำมเหมำะสมของแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเลือกใชโ้ดยกำร
ท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ำยบริหำร นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำกำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญั   
ท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้นกำรประมำณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและเงินลงทุนอ่ืน     
ท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและ
ภำยนอกของกลุ่มบริษทั รวมถึงสอบทำนควำมแม่นย  ำของประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำร
ด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ี   
คำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว และพจิำรณำควำมเหมำะสมของอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั
เลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของบริษทัท่ีไปลงทุนและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบ   
กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของเงินลงทุนดงักล่ำวตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน และพิจำรณำ
ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนโดยเฉพำะอตัรำคิดลดและ
อตัรำกำรเติบโตของรำยไดใ้นระยะยำว 
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6. ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั                    
(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียม
ใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให้
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ 
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ทรำบเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

7. ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน      
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัฯหรือหยดุ
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั  

  



19 
 

8. ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัย    
เยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึง
เป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบั             
กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูลกำรแสดงขอ้มูลท่ี           
ไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี             
กำรตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
ใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือ
หำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ 
อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบ
ต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อกำรเสนอรำยงำนของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้   
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: ลงวนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561 (ยกเวน้รำยงำนผูส้อบบญัชีขอ้ 1 และ 2 และกำรแกไ้ขงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด หมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินขอ้ 50 และหมำยเหตุขอ้อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรแกไ้ข ซ่ึงลงวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2561) 



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 3,079,901,420     2,551,224,122     119,941,164        468,721,663        
เงินลงทุนชัว่คราว 47,800,000          -                          -                          -                          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7, 9 3,194,770,438     3,138,388,109     2,024,726,522     1,946,220,415     
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 269,593,365        226,271,990        -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11 378,428,659        -                          -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 14,078,316          11,951,634          -                          -                          
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 -                          -                          -                          -                          
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 549,276               767,496,205        -                          -                          
สินคา้คงเหลือ 43,000                 -                          -                          -                          
สินทรัพยร์อการขาย 14 87,951,954          50,892,596          12,309,013          24,948,000          
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 2.4, 7 -                          -                          165,550,082        5,198,254,460     
ลูกหน้ีอ่ืน 7, 15 82,414,092          186,247,480        22,392,144          34,424,749          
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7, 16 247,705,667        297,766,822        92,425,379          83,434,670          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,403,236,187     7,230,238,958     2,437,344,304     7,756,003,957     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระค ํ้าประกนั 17 11,646,907          333,596               336,907               333,596               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 18 -                          -                          3,590,302,150     6,017,119,942     
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 2,022,554,791     2,545,426,122     -                          -                          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 7, 20 670,995,560        476,350,477        -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2, 7 -                          285,516,931        -                          -                          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 7, 9 3,358,398,496     3,128,901,969     2,094,609,840     1,797,536,368     
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 10 76,824,446          55,475,717          -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 11 39,527,013          -                          -                          -                          
ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
   ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 12 42,513,147          16,683,331          -                          -                          
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 13 -                          1,815,814,365     -                          -                          
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 13 40,840,376          938,609,901        -                          -                          
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 2.4, 7 -                          -                          5,345,592,864     -                          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 21 135,519,554        130,671,707        71,486,640          75,364,836          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22 116,001,063        139,795,655        74,483,446          35,827,970          
ค่าความนิยม 23 338,657,911        122,156,894        -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 53,062,864          35,523,500          32,891,501          24,240,573          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24 72,212,552          107,375,686        35,127,485          70,241,640          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,978,754,680     9,798,635,851     11,244,830,833   8,020,664,925     
รวมสินทรัพย์ 14,381,990,867   17,028,874,809   13,682,175,137   15,776,668,882   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 25 65,239,485          556,260,296        -                          448,767,117        
เจา้หน้ีการคา้ 4,922,610            11,562,067          1,489,300            3,943,700            
เงินรับฝาก 26 22,906,067          -                          -                          -                          
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                          4,396,402            -                          130,000,000        
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 28 102,764,240        585,743,038        -                          402,990,000        
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 7 -                          -                          40,000,000          53,300,000          
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 29 -                          499,128,481        -                          499,128,481        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 75,637,211          87,086,134          14,923,399          16,426,790          
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 9,163,017            11,599,382          4,794,369            7,551,801            
เจา้หน้ีอ่ืน 7, 27 266,317,108        204,983,640        255,439,121        187,473,313        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 605,430               -                          -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 7 129,109,146        155,538,641        76,393,164          41,553,614          
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 676,664,314        2,116,298,081     393,039,353        1,791,134,816     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 28 19,490,689          212,389,957        -                          174,140,003        
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 29 1,469,590,222     1,453,089,742     1,469,590,222     1,453,089,742     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 7, 30 6,473,455,963     4,506,286,891     6,473,455,963     4,506,286,891     
เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 7, 31 -                          465,798,450        -                          465,798,450        
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32 11,768,045          8,720,523            11,768,045          8,720,523            
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40 3,226,355            -                          -                          -                          
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,179,973            2,179,973            2,063,646            2,063,646            
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 7,979,711,247     6,648,465,536     7,956,877,876     6,610,099,255     
รวมหนีสิ้น 8,656,375,561     8,764,763,617     8,349,917,229     8,401,234,071     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 33

   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 1,845,090,080 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 922,545,040        922,545,040        922,545,040        922,545,040        

   ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั  1,525,538,139 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
        (2559: หุ้นสามญั 1,525,509,970 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) 33 762,769,070        762,754,985        762,769,070        762,754,985        
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 33 5,192,672,562     5,191,559,886     5,192,672,562     5,191,559,886     
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          365,320               -                          365,320               
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 36 92,254,504          92,254,504          92,254,504          92,254,504          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (144,389,652)       1,867,645,382     (774,896,231)       1,318,456,964     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 30 (303,130,030)       257,236,059        59,458,003          10,043,152          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,600,176,454     8,171,816,136     5,332,257,908     7,375,434,811     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 125,438,852        92,295,056          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,725,615,306     8,264,111,192     5,332,257,908     7,375,434,811     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,381,990,867   17,028,874,809   13,682,175,137   15,776,668,882   

-                       -                       -                       -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 2,061,190,640       1,946,515,887     1,226,675,955       1,193,975,823     
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ํ้าประกนั 164,648,819          116,926,280        -                             -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 51,992,823            -                          -                             -                           
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 56,275,122            3,175,152            -                             -                           
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 201,710,870          251,080,720        -                             -                           
รายไดจ้ากการขาย 870,037                 -                          -                             -                           
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 39,746,681            25,032,980          402,266,794          324,902,541        
   รายไดค่้าบริการท่ีปรึกษา 20,409,000            63,062,260          -                             -                           
   รายไดค่้าบริหารจดัการ -                             -                          84,000,000            84,000,000          
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 37 227,071,982          218,791,388        128,330,191          143,501,742        
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย 38 4,612,651              -                          -                             -                           
   เงินปันผลรับ 7, 18.1 -                             -                          343,838,800          -                           
   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 120,571,256          44,348,024          46,055,299            36,396,869          
   อ่ืนๆ 29,262,170            19,432,191          23,645,577            21,696,141          
รวมรายได้ 2,978,362,051       2,688,364,882     2,254,812,616       1,804,473,116     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 39 1,144,950,964       887,375,789        583,583,223          506,846,134        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 323,036,186          313,269,760        200,576,432          220,954,334        
ตน้ทุนขาย 757,129                 -                          -                             -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พพิาท 49 603,175,635          -                          -                             -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 49 956,640,622          -                          -                             -                           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 245,351,104          232,251,114        216,498,683          214,606,636        
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 49 208,883,696          -                          -                             -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของ
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 49 38,825,253            -                          -                             -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 49 -                             -                          2,426,817,791       -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 49 582,085,201          -                          -                             -                           
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสัญญาสิทธิพเิศษ 49 55,937,439            -                          -                             -                           
รวมค่าใช้จ่าย 4,159,643,229       1,432,896,663     3,427,476,129       942,407,104        
กําไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,181,281,178)      1,255,468,219     (1,172,663,513)      862,066,012        
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 19 171,950,702          48,354,695          -                             -                           
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,009,330,476)      1,303,822,914     (1,172,663,513)      862,066,012        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (445,346,642)         (272,749,543)      (424,148,868)         (261,139,346)       
กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (1,454,677,118)      1,031,073,371     (1,596,812,381)      600,926,666        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 40 (152,373,345)         (202,032,098)      (81,452,965)           (118,999,618)       
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (1,607,050,463)      829,041,273        (1,678,265,346)      481,927,048        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (528,028,264)         (31,570,469)        -                             -                           
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 (83,880,582)           8,047,767            -                             -                           
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (611,908,846)         (23,522,702)        -                             -                           
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
  - สุทธิจากภาษีเงินได้ 19 602,305                 -                          -                             -                           
ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 32 -                             290,031               -                             290,031               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 602,305                 290,031               -                             290,031               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (611,306,541)         (23,232,671)        -                             290,031               
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (2,218,357,004)      805,808,602        (1,678,265,346)      482,217,079        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,603,210,849)      830,065,986 (1,678,265,346)      481,927,048

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (3,839,614)             (1,024,713)          

(1,607,050,463)      829,041,273        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,206,728,125)      806,200,453 (1,678,265,346)      482,217,079

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (11,628,879)           (391,851)             

(2,218,357,004)      805,808,602

กําไรต่อหุ้น 41

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (1.051)                    0.544                   (1.100)                    0.316                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 1,525,535,438 1,525,422,898 1,525,535,438 1,525,422,898

กําไรต่อหุ้นปรับลด

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (1.051)                    0.540                   (1.100)                    0.313                   

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุ้น) 1,525,535,438 1,537,895,350 1,525,535,438 1,537,895,350

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(หน่วย: บาท)

กาํไร (ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ส่วนเกินทุนจากการตี ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวมส่วนของ ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ยตุิธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย ราคาที่ดิน และอาคาร งบการเงินที่เป็น องคป์ระกอบ รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 713,642,626       4,254,634,158       981,049,328       76,958,731         1,283,825,109        -                                                     -                                     271,348,471                  -                                 271,348,471              7,581,458,423               -                            7,581,458,423       
กาํไรสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          830,065,986           -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 830,065,986                  (1,024,713)            829,041,273          
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          290,031                  1,793,550                                      -                                     (25,949,114)                   -                                 (24,155,564)               (23,865,533)                   632,862                (23,232,671)           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          830,356,017           1,793,550                                      -                                     (25,949,114)                   -                                 (24,155,564)               806,200,453                  (391,851)               805,808,602          
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ -                             
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 62,359                4,926,400              -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 4,988,759                      -                            4,988,759              
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 49,050,000         931,999,328          (981,049,328)      -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 -                                     -                            -                             
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ -                          -                            365,320              -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 365,320                         -                            365,320                 
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                          -                            -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     10,043,152                10,043,152                10,043,152                    -                            10,043,152            
เงินปันผลจ่าย 35 -                          -                            -                          -                          (231,239,971)          -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 (231,239,971)                 -                            (231,239,971)         
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                          -                            -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 -                                     92,686,907           92,686,907            
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 36 -                          -                            -                          15,295,773         (15,295,773)            -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 -                                     -                            -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ตามที่ปรับปรุงใหม่) 762,754,985       5,191,559,886       365,320              92,254,504         1,867,645,382        1,793,550                                      -                                     245,399,357                  10,043,152                257,236,059              8,171,816,136               92,295,056           8,264,111,192       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามที่เคยรายงาน) 762,754,985       5,191,559,886       365,320              92,254,504         2,101,423,374        1,793,550                                      -                                     248,420,803                  10,043,152                260,257,505              8,408,615,574               92,295,056           8,500,910,630       
การแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 50 -                          -                            -                          -                          (233,777,992)          -                                                     -                                     (3,021,446)                     -                                 (3,021,446)                 (236,799,438)                 -                            (236,799,438)         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (ตามที่ปรับปรุงใหม่) 762,754,985       5,191,559,886       365,320              92,254,504         1,867,645,382        1,793,550                                      -                                     245,399,357                  10,043,152                257,236,059              8,171,816,136               92,295,056           8,264,111,192       
ขาดทุนสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          (1,603,210,849)       -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 (1,603,210,849)              (3,839,614)            (1,607,050,463)      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          602,305                  787,103                                         351,969                         (605,258,653)                 -                                 (604,119,581)             (603,517,276)                 (7,789,265)            (611,306,541)         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี (ปรับปรุงใหม่) -                          -                            -                          -                          (1,602,608,544)       787,103                                         351,969                         (605,258,653)                 -                                 (604,119,581)             (2,206,728,125)              (11,628,879)          (2,218,357,004)      
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งปีจากการใชส้ิทธิ
   ตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 33 9,518                  751,923                 -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 761,441                         -                            761,441                 
หุน้สามญัที่ออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 33 4,567                  360,753                 (365,320)             -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 -                                     -                            -                             
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพิ่มขึ้นจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                          -                            -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 -                                     44,772,675           44,772,675            
เงินปันผลจ่าย 35 -                          -                            -                          -                          (415,087,849)          -                                                     -                                     -                                     -                                 -                                 (415,087,849)                 -                            (415,087,849)         
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 30 -                          -                            -                          -                          -                              -                                                     -                                     -                                     49,414,851                49,414,851                49,414,851                    -                            49,414,851            
ผลกระทบจากยอดสะสมของอตัราแลกเปลี่ยน -                          -                            -                          -                          5,661,359               -                                                     -                                     (5,661,359)                     -                                 (5,661,359)                 -                                     -                            -                             

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ตามที่ปรับปรุงใหม่) 762,769,070       5,192,672,562       -                          92,254,504         (144,389,652)          2,580,653                                      351,969                         (365,520,655)                 59,458,003                (303,130,030)             5,600,176,454               125,438,852         5,725,615,306       

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น
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(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 
ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ องคป์ระกอบ รวมส่วนของ

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ค่าหุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ที่เป็นทุน ผูถ้ือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 713,642,626      4,254,634,158   981,049,328      76,958,731          1,082,775,629       -                            7,109,060,472     
กาํไรสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           481,927,048          -                            481,927,048         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           290,031                 -                            290,031                
รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           482,217,079          -                            482,217,079         
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 62,359               4,926,400           -                          -                           -                             -                            4,988,759             
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 49,050,000        931,999,328      (981,049,328)     -                           -                             -                            -                            
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                         -                          365,320              -                           -                             -                            365,320                
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน -                         -                          -                          -                           -                             10,043,152           10,043,152           
เงินปันผลจ่าย 35 -                         -                          -                          -                           (231,239,971)        -                            (231,239,971)       
โอนกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 36 -                         -                          -                          15,295,773          (15,295,773)          -                            -                            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 762,754,985      5,191,559,886   365,320              92,254,504          1,318,456,964       10,043,152           7,375,434,811     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 762,754,985      5,191,559,886   365,320              92,254,504          1,318,456,964       10,043,152           7,375,434,811     
ขาดทุนสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           (1,678,265,346)     -                            (1,678,265,346)    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           -                             -                            -                            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                         -                          -                          -                           (1,678,265,346)     -                            (1,678,265,346)    
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการใชส้ิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 33 9,518                 751,923              -                          -                           -                             -                            761,441                
หุ้นสามญัที่ออกระหว่างปีจากการโอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น 33 4,567                 360,753              (365,320)            -                           -                             -                            -                            
เงินปันผลจ่าย 35 -                         -                          -                          -                           (415,087,849)        -                            (415,087,849)       
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 30 -                         -                          -                          -                           -                             49,414,851           49,414,851           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 762,769,070      5,192,672,562   -                          92,254,504          (774,896,231)        59,458,003           5,332,257,908     

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี (1,454,677,118)   1,031,073,371    (1,596,812,381)   600,926,666         
รายการปรับกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน:
   ค่าเส่ือมราคา 41,576,160         36,613,520         17,503,408         17,207,851           
   ค่าตดัจาํหน่าย 9,153,733           6,858,140           2,720,277           1,865,770             
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 347,128,158       318,269,760       224,671,401       225,954,334         
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
      ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พพิาท 603,175,635       -                           -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของ
      ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 956,640,622       -                           -                          -                            
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 245,351,104       232,251,114       216,498,683       214,606,636         
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (3,901,469)          5,525,369           (6,743,427)          6,282,144             
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 208,883,696       -                           -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,825,253         -                           -                          -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           2,426,817,791    -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วม 582,085,201       -                           -                          -                            
   กาํไรจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายทรัพยสิ์น (47,651)               (324,522)             (88,501)               (171,865)               
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 6,224,052           -                           3,250,728           -                            
   ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพเิศษ 55,937,439         -                           -                          -                            
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการโอนเงินให้กูย้มื
     เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           -                          7,435,570             
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (113,416,329)      (569,193)             (55,024,351)        8,361,684             
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการรับเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ
     จากบริษทัยอ่ย -                          -                           12,456,827         -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,591,728           3,367,214           3,591,728           3,367,214             
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (171,950,702)      (48,354,695)        -                          -                            
   รายไดเ้งินปันผล -                          -                           (343,768,075)      -                            
   รายไดด้อกเบ้ีย (39,746,772)        (25,032,980)        (402,266,795)      (324,902,542)       
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 422,822,812       257,221,109       404,713,092       247,569,384         
   ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื 3,088,054           5,271,458           -                          3,312,987             
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 17,371,999         9,762,607           17,371,999         9,762,607             
   ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,063,777           494,369              2,063,777           494,369                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,760,179,382    1,832,426,641    926,956,181       1,022,072,809      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (583,299,592)      (550,808,220)      (576,156,011)      (82,624,575)          
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ํ้าประกนั (79,819,502)        (151,932,987)      -                          -                            
   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (373,279,502)      -                           -                          -                            
   ลูกหน้ีสินเช่ือเพือ่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
      ทางการเงิน (29,629,862)        -                           -                          -                            
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืภายใตข้อ้พพิาท 1,225,066,154    (1,815,814,365)   -                          -                            
   ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 704,080,762       1,034,829,340    -                          -                            
   สินทรัพยร์อการขาย (278,508,776)      (256,083,712)      (197,116,270)      (230,927,733)       
   ลูกหน้ีอ่ืน (89,815,071)        (62,940,921)        11,858,041         (3,640,308)            
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (43,729,466)        (222,924,862)      7,845,482           660,918                
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,231,982         (1,461,999)          10,957,380         (1,301,627)            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ (6,586,137)          (34,885,002)        (2,454,400)          (1,154,200)            
   เงินรับฝาก 13,311,343         -                           -                          -                            
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (2,436,366)          387,964              (2,757,432)          540,435                
   เจา้หน้ีอ่ืน 54,402,577         114,617,138       (53,297,631)        102,411,182         
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (39,120,974)        (6,220,047)          2,001,965           (7,833,822)            
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 605,430              -                           -                          -                            
   เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ -                          (934)                    -                          -                            
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 2,242,652,382    (120,811,966)      127,837,305       798,203,079         
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (544,206)             (1,764,467)          (544,206)             (1,764,467)            
จ่ายดอกเบ้ีย (404,185,817)      (248,077,911)      (286,032,556)      (239,881,972)       
เงินสดรับคืนภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย -                          617,065              -                          617,065                
จ่ายภาษีเงินได้ (122,777,344)      (117,058,740)      (37,426,892)        (58,747,965)          
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 1,715,145,015    (487,096,019)      (196,166,349)      498,425,740         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพิม่ข้ึน (47,800,000)        -                           -                          -                            
เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ข้ึน (11,313,312)        (4,239)                 (3,311)                 (4,239)                   
ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังานลดลง 47,215                147,546              47,215                147,546                
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                          (2,489,023,661)   -                          -                            
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (18,579,054)        -                           -                          -                            
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (192,718,140)      (414,501,750)      -                          -                            
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าหุ้นสาํหรับเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใหม่ -                          (261,982,123)      -                          -                            
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม (3,578,608)          -                           -                          -                            
เงินสดจ่ายตน้ทุนในการซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,926,943)          -                           -                          -                            
ซ้ืออุปกรณ์ (50,697,087)        (51,910,024)        (13,853,160)        (19,436,933)          
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,842,014)        (48,203,758)        (29,445,821)        (22,138,415)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 306,884              420,283              296,449              190,654                
เงินสดจ่ายเพือ่ให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                           (1,770,518,550)   (5,743,742,800)    
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                          -                           866,064,263       -                            
รับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น -                          18,780,000         -                          18,780,000           
เงินปันผลรับ 32,078,952         -                           343,768,075       -                            
ดอกเบ้ียรับ 34,012,769         28,255,380         579,938,574       2,425,389             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (316,009,338)      (3,218,022,346)   (23,706,266)        (5,763,778,798)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพิม่ข้ึน (ลดลง) (497,160,756)      209,570,398       (452,077,219)      102,077,218         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 344,501,000       -                           -                          130,000,000         
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (347,837,840)      -                           (130,000,000)      -                            
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                           120,000,000       80,000,000           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                          -                           (133,300,000)      (26,700,000)          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 889,582,240       1,765,633,240    730,000,000       1,655,000,000      
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,560,014,842)   (3,032,259,600)   (1,307,130,003)   (2,963,850,000)    
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มืระยะยาว (1,034,020)          (2,742,209)          -                          -                            
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ -                          1,500,000,000    -                          1,500,000,000      
ชาํระคืนหุ้นกู้ (500,000,000)      -                           (500,000,000)      -                            
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                          (50,425,000)        -                          (50,425,000)          
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1,959,552,647    4,521,831,565    1,959,552,647    4,521,831,565      
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (1,626,900)          (5,995,891)          (1,626,900)          (5,995,891)            
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้สาํหรับการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                          465,798,450       -                          465,798,450         
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ 761,440              4,988,760           761,440              4,988,760             
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้น -                          365,320              -                          365,320                
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
    ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ 44,772,675         92,686,907         -                          -                            
จ่ายเงินปันผล (415,087,849)      (231,239,971)      (415,087,849)      (231,239,971)       
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (83,592,205)        5,238,211,969    (128,907,884)      5,181,850,451      
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (786,866,174)      (26,755,506)        -                          -                            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 528,677,298       1,506,338,098    (348,780,499)      (83,502,607)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 2,551,224,122    1,044,886,024    468,721,663       552,224,270         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี (หมายเหตุ 8) 3,079,901,420    2,551,224,122    119,941,164       468,721,663         

-                          -                           -                          -                            
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ลูกหน้ีจากการขายอุปกรณ์เป็นเงินเช่ือ 20,000                -                           20,000                -                            
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ -                          362,217              -                          -                            
   โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          668,978              -                          668,978                
   โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไปเป็นลูกหน้ีอ่ืน -                          -                           -                          615,000                
   เจา้หน้ีค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                          729,780              -                          729,780                
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้สุทธิค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 261,868,669       -                           -                          -                            
   โอนเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                           -                          4,817,003,130      
   โอนเงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น
      หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 465,798,450       -                           465,798,450       -                            
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและชาํระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 365,320              981,049,328       365,320              981,049,328         
   ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          -                           15,180,659         -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และใหบ้ริการสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค
โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
การให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อยและ
ธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของ Wedge Holdings Co., Ltd. (จดัตั้ งในประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ 
จ ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

2. เหตุกำรณ์ส ำคญัในระหว่ำงปีปัจจุบัน  

2.1 กำรซ้ือหุ้นสำมัญของบริษัท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ GLH 
ท าการเข้า ซ้ื อ หุ้ นสามัญของบ ริษัท  BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") จ านวน 
1,387,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายทั้ งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ
ประมาณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ินมูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 280 
ลา้นบาท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ธุรกิจของ
กิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

ธุรกรรมการซ้ือกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 
2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM 
ให้กับ GLH ดังนั้ น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย BGMM ได้
ในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 
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งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และก าไรหรือ
ขาดทุนตั้งแต่วนัท่ีลงทุนจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ทั้งน้ี ราคาซ้ือส่วนท่ีเกินกว่ามูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยสุ์ทธิจะถูกบนัทึกไวใ้นบญัชีค่าความนิยม อย่างไรก็ตาม มูลค่าของสินทรัพยบ์างรายการ        
ณ วันซ้ือกิจการยงัคงแสดงตามมูลค่าตามบัญชีซ่ึงมิใช่มูลค่ายุติธรรมเน่ืองจากยงัอยู่ระหว่าง             
การประเมินราคาเพื่อใช้ในการจัดสรรมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์ังกล่าว โดยคาดว่าจะได้รับ
หนงัสือประเมินราคาจากบุคคลภายนอกและจดัสรรค่าความนิยมใหม่ให้เสร็จส้ินภายในไตรมาสแรก
ของปี 2561 

มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ BGMM ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี 

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

 
100 

 

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

กลุ่มบริษทัมีตน้ทุนเก่ียวกบัการซ้ือบริษทัยอ่ยจ านวน 2.7 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมาย
ภายนอกและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายใน                     
การตรวจสอบสถานะทางการเงินดังกล่าวได้ถูกรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหารใน                     
งบก าไรขาดทุนรวม 
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน             
บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

2.2 กำรจัดตั้งบริษัท GL-AMMK Co., Ltd. โดยบริษัทย่อยของบริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง
บริษทั GL-AMMK Co., Ltd. (“GL-AMMK”) ซ่ึง GL-AMMK ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560  

GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
4,080 ลา้นจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการวางแผนและ
การคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ ให้บริการ
บริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการด าเนินงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร์และไดเ้ร่ิมด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

2.3 กำรยกเลกิหนังสือแนบท้ำยสัญญำกบับริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการของบริษทัฯรับทราบการอนุมติัของฝ่ายบริหารในการ
ยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาท่ีท ากับบริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. (“EHA”) เพื่อป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ีออก
ให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าส าหรับเงินตน้ตามสัญญาเท่ากับ 
34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 7 การยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยดงักล่าว
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกาให้มีอตัราลอยตวั และน ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุน
สุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบติั ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบทา้ย
สญัญาดงักล่าวท่ีกระทบงบก าไรขาดทุนในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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2.4 กำรปันส่วนเงินให้กู้ ยืมใหม่และน ำมำตรฐำนกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำร
ด ำเนินงำนต่ำงประเทศถือปฎบิัติ 

เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัรายการท่ีส าคญัดงัน้ี 

- อนุมัติการปันส่วนเงินให้กู ้ยืมแก่บริษัทย่อยเพื่อจัดโครงสร้างเงินทุนและจัดการสภาพคล่อง
ส่วนเกินของกลุ่มบริษทัให้เหมาะสมก่อนน ามาตรฐานการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฎิบติั         
การอนุมติัมีผลตั้งแต่วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 

- ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษทัฯมีเงินให้กูย้ืมแก่ GLH จ านวน 97.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
และจ านวน 3,158.9 ลา้นบาท ฝ่ายบริหารอนุมติัให้มีการปันส่วนเงินให้กูย้ืมโดยแบ่งเงินให้กูย้ืม
ระยะยาว จ านวน 97.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาและจ านวน 2,240.1 ลา้นบาท เป็นส่วนหน่ึงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และปันส่วนเงินใหกู้ย้มืจ  านวน 918.8 ลา้นบาทเป็นเงินให้
กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีแผนการช าระหน้ีคืนเงินในอนาคตอนัใกล ้นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 
บริษทัฯมีการแกไ้ขสญัญาเงินใหกู้ย้มืโดยเปล่ียนจากสกลุเงินบาทจ านวน 2,240.1 ลา้นบาทเป็นสกุล
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา จ านวน 65.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 
30 มิถุนายน 2560 ซ่ึงในการแปลงมูลค่าเงินให้กูย้ืมดงักล่าว ไม่มีผลก าไร/ขาดทุนจากการแปลงค่า
ในงบก าไรขาดทุนจากการแกไ้ขสญัญา 

ผลจากการปันส่วนเงินใหกู้ย้มืใหม่ 

ผลจากการปันส่วนเงินให้กูย้ืมใหม่นั้น หากบริษทัฯไดรั้บเงินจากดอกเบ้ียคา้งรับและเงินให้กูย้ืม
แลว้ ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเคยบนัทึกตั้งแต่วนัเกิดรายการของเงินให้กูย้ืม
และดอกเบ้ียคา้งรับจนถึงวนัท่ีมีการปันส่วนใหม่นั้น จากท่ีเคยบนัทึกก าไร/ขาดทุนในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนรวมตั้งแต่เร่ิมตน้ จะถูกโอนเขา้งบก าไรขาดทุนรวมในวนัท่ีมีการช าระเงินของรายการ
ดงักล่าว ในขณะท่ีผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนตั้งแต่วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่จนถึงวนัท่ีมีการช าระ
เงินยงัคงรับรู้จ านวนนั้นในงบก าไรขาดทุนรวม รายละเอียดผลกระทบบนยอดสะสมของผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   ยอดสะสมของผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน - ก าไร (ขาดทุน)  

วนัท่ีช าระเงิน รายการรับช าระเงิน 

จ านวนเงิน               

ท่ีรับช าระ 

(เรียกช าระ) 

โอนจากก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

เขา้ก าไรขาดทุน (วนัแรกท่ีท า

รายการ - วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่) 

รับรู้ในก าไรขาดทุน                       

(วนัท่ีมีการปันส่วนใหม่ 

- วนัท่ีรับช าระเงิน 

ก าไร (ขาดทุน) ท่ี

รับรู้ในงบก าไร

ขาดทุนรวม 

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

ระหวา่งปี 2560 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 869.47 38.36 (19.77) 18.59 
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- อนุมัติให้บริษัทฯน ามาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบติั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนั
ความเส่ียงอัตราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของ       
บริษทัย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใชหุ้้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศใน
สกุลเงินเดียวกัน หลักการบัญชีป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ีน ามาปฎิบัตินั้ น บริษัทฯมี
วตัถุประสงค์ท่ีจะใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุน้กูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี dollar-offset method 
เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนจนกวา่จะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 

- หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 6,473.46 ลา้นบาทซ่ึงใชอ้ตัราปิด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีการบนัทึกก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 257.87 
ลา้นบาทในก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ ในระหวา่งปีปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ี
ไม่มีประสิทธิผลส าหรับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ
ดงักล่าว โดยค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 311.82 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใต้
บญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงินรวม 

3. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

3.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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3.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  อตัราร้อยละของ  
 สถานท่ี การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2560 2559 ลกัษณะของธุรกิจ 
บริษทั Group Lease Holdings Pte.  
   Ltd. (“GLH”) 

ประเทศสิงคโปร์ 100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ
การบริหารสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจดัการเงิน
ลงทุน 

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

ประเทศกมัพชูา 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย์
ค  ้าประกนั 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์     
ค  ้าประกนั 
(รถจกัรยานยนต,์ 
รถยนต)์ 

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

ประเทศลาว 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ 
(รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

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

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 65 ธุรกิจการจดัหาเงินลงทุน
ในทรัพยสิ์นหมุนเวยีน 
รวมถึงการลงทุนดา้น
การเงิน เงินทุน
หมุนเวยีนและกิจกรรม
ทางการเงินครบวงจร 

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

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

100 - ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 

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

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

57 - ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
ใหบ้ริการบริหารงาน          
การจดัการดา้นเทคนิค 
และใหบ้ริการดา้น          
การด าเนินงาน 

   (เร่ิมด าเนินงานใน      
ไตรมาสแรกของปี 2560) 



 

7 
 

ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค)  บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

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

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

3.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามวิธี        
ราคาทุน 

4. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี            
ฉบับใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี                      
1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ         
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย             
ส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบั
ผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ            
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข.   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและ                  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและ
อธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่
มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

5. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

5.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกผลเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกผลเช่าซ้ือตลอดระยะเวลา
ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บ
เงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวด
เกินกวา่ 4 งวด 

ข) รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกัน      
โดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย     
ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 

ค) รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

 บริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือรายย่อย
ตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระ             
ค่างวดไม่วา่จะเกบ็เงินไดห้รือไม่ 
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ง) รายไดด้อกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการช าระเงินของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ใน
วนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค       
รายย่อยแสดงในงบก าไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหักส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็น
ส่วนต่างของจ านวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะไดรั้บจากผูบ้ริโภครายย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ 
โดยรับรู้รายได้ดอกผลจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกผลจากสินเช่ือ                  
รายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสญัญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

จ) รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 

 รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

ฉ) ขายสินคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้
โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ช) รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้ 

 รายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้เป็นรายไดต้ามจ านวนท่ีไดรั้บจริง 

ซ) รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษา 

 รายไดบ้ริการค่าท่ีปรึกษารับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

ฌ) รายไดค่้าธรรมเนียมอ่ืน 

 ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

ญ) ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ฎ) เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 

ก) ดอกเบ้ียจ่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดคิ้ดรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายขุองตัว๋เงินนั้น 

ข) ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
จากการให้เช่าซ้ือส าหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
และแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสญัญาเช่าซ้ือ 

 รายได้ดอกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับัญชีแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรง          
ท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 

5.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

5.4 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ และลูกหนี้สินเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ้ำประกัน 
และค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกผลเช่า
ซ้ือและดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ย
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระและลูกหน้ี
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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5.5 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้
และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะ
เก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระ
หน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

5.6 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงินและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ส าหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน  
สัดส่วนการให้สินเช่ือของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายย่อย และสัดส่วนการให้สินเช่ือของบริษทัยอ่ยประมาณร้อยละ 5 หรือจ านวน
สินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและภาระผูกพนัตามรายละเอียดในสัญญาการให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย บริษทัยอ่ยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยในอตัราท่ีสูงกว่า
อตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลงในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัยอ่ยท ากบัผูใ้หว้งเงินสินเช่ือดงักล่าว 
ส าหรับการเขา้ท าสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัยอ่ยจะแสดงจ านวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภคราย
ยอ่ยในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดงวิธีสุทธิจากสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน) 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

บริษัทย่อยตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยตามผลขาดทุน 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง 
ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 720 วนันับจากวนัครบก าหนดช าระ               
ค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจ าหน่ายโดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รายไดจ้ากลูกหน้ีตดั
จ าหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บช าระเงิน 
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5.7 ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (ถา้มี) 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี    
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตโดยเทียบกับมูลค่าหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั ประกอบกับประมาณจาก
จ านวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บ
เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.8 สินค้ำคงเหลือ 

สินคา้ส าเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากวา่ 

5.9 สินทรัพย์รอกำรขำย 

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ และได้แสดงไว้ในราคาทุน                
(ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบดว้ยค่างวดท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใด     
จะต ่ากวา่ โดยการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าส าหรับสินทรัพยท่ี์ยดึคืน 

5.10 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพจะถูกก าหนดเป็นองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินและองคป์ระกอบท่ีเป็น
ทุน ณ วนัแรกท่ีมีการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ โดยองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินจะรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก
ดว้ยมูลค่ายติุธรรม เงินลงทุนในองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้ง
ท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าองคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสินตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ส่วนองคป์ระกอบท่ีเป็นทุนจะรับรู้มูลค่าจากส่วนท่ีเกิน
กว่ามูลค่ายติุธรรมขององคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
(ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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5.11 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย ์(ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย ราคาซ้ือและต้นทุนท่ี
เก่ียวขอ้งอ่ืนเพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชง้านได ้ตน้ทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงถือ
เป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ        
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 

  อาคาร  20 ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า 5 และ 10 ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 และ 10 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่าตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และยานพาหนะค านวณค่าเส่ือมราคาตามวิธีผลรวมจ านวนปีตามระยะเวลา 
3 - 5 ปี 

บริษทัฯบนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย
สินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน
เร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา
การตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

 อายกุารใหป้ระโยชน์ 
สัญญาสิทธิพิเศษ 5 ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10 ปี 

5.13 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะ
เฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มกิจการเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้
ดงัน้ี 
• มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์หรือขายได ้
• ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เสร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือ

ขาย 
• กิจการมีความสามารถท่ีจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
• สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
• มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอ่ืนได้เพียงพอท่ีจะ

น ามาใชเ้พื่อท าให้การพฒันาเสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป้ระโยชน์หรือ
น ามาขายได ้

• กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวา่งการพฒันาไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนกังานท่ีท างานใน
ทีมพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 

ตน้ทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายในการพฒันา   
หากก่อนหนา้น้ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรง
ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
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5.14 กำรรวมธุรกจิ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนการซ้ือธุรกิจดว้ยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงรวมถึงเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดหรือ
มูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนซ่ึงบริษทัฯมอบให ้ณ วนัซ้ือ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัยอ่ย เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และค่าท่ี
ปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีตน้ทุนดงักล่าวเกิดข้ึนและไดรั้บบริการ 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือธุรกิจส าหรับบริษทัร่วม เช่น ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ และ    
ค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ เป็นตน้ เป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ณ วนัซ้ือ บริษทัฯวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิ
ท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสดัส่วนของหุน้ท่ีถือโดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมนั้น 

5.15 ค่ำควำมนิยม 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวม
ธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้า
สูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการ
ดอ้ยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมิน     
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของ
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.16 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

5.17 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดั
มูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

5.18 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง - กำรป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 

บริษทัฯจะน าการบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียงมาใชเ้ม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวสามารถ
ระบุความเส่ียงไดอ้ยา่งชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกน ามาใชเ้พื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศรวมถึงป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงิน
ลงทุนสุทธิในการป้องกันความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่า             
งบการเงินของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบก าไรขาดทุนจนกระทัง่จ  าหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 

อย่างไรก็ตามถา้ไม่เขา้เง่ือนไขการบนัทึกบญัชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงอีกต่อไป ก าไรหรือ
ขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 
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5.19 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า
ของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหรือไม่ หากมี
ขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย ์หากพบวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้นมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน แสดงว่า
สินทรัพยด์งักล่าวเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะลดมูลค่าของสินทรัพยล์งใหเ้ท่ากบัมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืน ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจาก
สินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมิน
ความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของ
สินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทั
ย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ านวนเงินท่ี
กิจการสามารถจะไดม้าจากการจ าหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้น     
ผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุน 

5.20 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสม
และเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจาก
สินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษัทฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน                 
ซ่ึงบริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน 
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บริษทัฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด        
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดย ผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.21 ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.22 ภำษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ ทุกส้ิน
รอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่
ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี       
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5.23 เคร่ืองมือทำงกำรเงินทีเ่ป็นตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน และเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสาร
อนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือ
ป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ค่าใชจ่้ายท่ี
เกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการ
บนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนทนัที อย่างไรก็ตามหากตราสารอนุพนัธ์เขา้เง่ือนไขมีไวเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือป้องกนั
ความเส่ียง การบนัทึกรายการก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาจะข้ึนอยู่กบัลกัษณะของการป้องกนั
ความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 5.18) 

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของนายหน้า ณ วนัท่ีรายงาน 
ราคาอา้งอิงเหล่านั้นสามารถทดสอบหาความสมเหตุสมผลได ้ดว้ยการคิดลดประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคต ภายใตข้อ้ก าหนดต่างๆ และวนัส้ินสุดของแต่ละสัญญา และโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียใน
ทอ้งตลาดของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั ณ วนัท่ีรายงาน 

5.24 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ
ข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทาง
บญัชีท่ีส าคญัดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน                   
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัฯได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจะประมาณอตัราค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีแต่ละอายุ โดยพิจารณาขอ้มูลสถิติต่าง ๆ ในอดีตประกอบกบัการประเมินความเส่ียงของ
ลูกหน้ี ลักษณะของหลักประกัน และผลเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงจากลูกหน้ีในอดีต โดยยึดหลัก             
ความระมดัระวงัเป็นส าคญั 
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ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินทรัพย์รอกำรขำย 

ในการประมาณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน                   
การประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสินทรัพยร์อการขายแต่ละรายการ โดยค านึงถึง               
การวิเคราะห์มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะขายได ้การใชป้ระมาณการจากขอ้มูลสถิติการขาย
ในอดีต อายขุองสินทรัพยร์อการขายคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือ
ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมิน
มูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึง
ความเส่ียงทางดา้นเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษัทฯจะตั้ งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะ
สรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใช้
ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้ น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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ค่ำควำมนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพยห์รือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้ งการเลือกอัตราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราว ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ
และบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

คดีฟ้องร้อง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

7. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)      
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - 16 56 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 401,008 322,409 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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(หน่วย: พนับาท) 
  นโยบายการ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ก าหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

เงินปันผลรับ - - 343,839 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น - - 91,487 93,613 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 10,435 7,591 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร - - 662 - ราคาตามสญัญา 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ดอกเบ้ียรับ 6,299 - - - อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 6,602 - - - ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย 312,370 96,059 311,824 95,699 อตัราร้อยละ 5.00 - 10.00 

ต่อปี 
ขายสินทรัพยร์อการขาย  - 24,030 - - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - BGMM 80,123 - - - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF - 1,828,265 - - ราคาตามสญัญา 
ซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - JTrust Bank - 414,502 - - ราคาตามสญัญา 

 (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 นโยบายการก าหนดราคา 

รำยกำรธุรกจิระหว่ำง GLH กบับริษัทย่อย    
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร)   
ดอกเบ้ียรับ 189,037 175,387 อตัราร้อยละ 7.50 - 10.00 ต่อปี 

(2559: อตัราร้อยละ 6.50 -       
10.00 ต่อปี) 

รายไดอ่ื้น 24,535 14,427 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ 22,088 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 403,915 323,340 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,611 1,679 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

11,141 4,727 ราคาตามสญัญาจา้งพนกังาน 

สัญญา Referral Business 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 GLF ไดท้ าสัญญา Referral Business กบั GLH เพื่อแนะน าลูกคา้ใหก้บั GLH 
ผา่นทางการด าเนินธุรกิจในกมัพูชา หาก GLH ท าสัญญาเงินกูย้มืกบักลุ่มบริษทัท่ีมีความเก่ียวขอ้งทาง
ธุรกิจของ GLF ในประเทศกมัพูชา ทาง GLH จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้ GLF ในอตัราร้อยละ 1 ของ
ดอกเบ้ียรับจากเงินกูย้มืดงักล่าวท่ี GLH ไดใ้หก้บักลุ่มบริษทัดงักล่าวท่ีไดรั้บการแนะน าจาก GLF 
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ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
Group Lease Holdings Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 
GL Finance Plc. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL Leasing (Lao) Company Limited บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
PT. Group Lease Finance Indonesia บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
BG Microfinance Myanmar Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
GL-AMMK Co.,Ltd. บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย) 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
A.P.F. Group Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Engine Holdings Asia Pte.Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้ 
    รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 
 

กรรมการร่วมกนักบับริษทัฯ และ GLF 
JTrust Asia Pte. Ltd. ผูถื้อหุน้ของ GLFI 
APF Trading Plc. กรรมการร่วมกนักบั GLF 

 PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบั GLFI 
JTrust Co.,Ltd. บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุน้ร่วมกบั 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 

 



 

25 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมีสาระส าคัญของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ (หมำยเหตุ 9)  
บริษทัย่อย  
GL Finance Plc. - - - 646 
รวม - - - 646 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 165,550 5,198,254 
รวม - - 165,550 5,198,254 
ลูกหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 15)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,706 14,919 
GL Finance Plc. - - - 1,536 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  - - 7,879 8,762 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 298 - 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 71 - 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 8,044 11,875 - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 4,784 - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd - 1,341 - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 4,361 218 - - 
APF Trading Plc. 182,506 24,328 - - 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. - 2,270 - - 
Century Finance Company Limited 12,586 - - - 
รวม 211,872 44,828 12,954 25,217 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 49) (198,169) - - - 
สุทธิ 13,703 44,828 12,954 25,217 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หมำยเหตุ 16)     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 126,063 175,457 - - 
รวม 126,063 175,457 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 49) (38,025) - - - 
สุทธิ 88,038 175,457 - - 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงนิให้กู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,345,593 - 
รวม - - 5,345,593 - 
เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน (หมำยเหตุ 20)  
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
Century Finance Company Limited 192,718 - - - 
รวม 192,718 - - - 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซ้ือเงนิลงทุนในบริษัทย่อย    
บริษทัร่วม     
Commercial Credit and Finance PLC. - 80,123 - - 
รวม - 80,123 - - 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - - 130,000 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย - 248 - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. - 4,148 - - 
รวม - 4,396 - 130,000 
เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย   
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - 40,000 53,300 
รวม - - 40,000 53,300 
เจ้ำหนีอ่ื้น (หมำยเหตุ 27)     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 107,906 49,826 
GL Finance Plc. - - 156 2,124 
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 567 - 
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 255 - 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 111,526 95,699 111,526 95,699 
Creation Investment Sri Lanka LLC. 8,170 - 8,170 - 
Engine Holding Asia Pte. Ltd. 461 - 461 - 
รวม 120,157 95,699 229,041 147,649 
     
     



 

27 
 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
     
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน     
บริษทัย่อย     
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - - 236 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั - - - 1,255 
บริษทัร่วม     
Comercial Credit and Finance Plc. - 6,643 - - 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั      
กรรมการของบริษทัยอ่ย - 129 - - 
Showa Holdings Co., Ltd. 1,158 - - - 
Century Finance Company Limited 926 - - - 
รวม 2,084 6,772 - 1,491 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - ก่อนต้นทุนทำงตรง (หมำยเหตุ 30)   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. 5,885,348 4,521,832 5,885,348 4,521,832 
Creation Investment Sri Lanka LLC. 654,423 - 654,423 - 
รวม 6,539,771 4,521,832 6,539,771 4,521,832 
เงนิรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
JTrust Asia Pte. Ltd. - 179,153 - 179,153 
Creation Investment Sri Lanka LLC. - 286,645 - 286,645 
รวม - 465,798 - 465,798 

เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 GLF ไดเ้ขา้ท าสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวางเงินมดัจ าส าหรับ
ราคาประมาณของสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าซ้ือในอนาคต 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินมดัจ าสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่าตามท่ีแสดงอยูภ่ายใตบ้ญัชีสินทรัพยห์มุนเวยีน
อ่ืนก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมคิดเป็นจ านวนเงิน 3.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา        
(2559: 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจสอบอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯท่านหน่ึงโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจ
ก ากบัดูแล ซ่ึงปรากฏตามข่าวของก.ล.ต.ฉบบัท่ี 95/2560 และ 97/2560 นั้นดว้ยเหตุท่ีเร่ืองดงักล่าวมี
ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และความเช่ือมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ ในการน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯสมควรตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจาก
ลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯท่ีขาดคุณสมบติั เพื่อ
แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของบริษทัฯ ตลอดจนความ
บริสุทธ์ิใจต่อนักลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะของบริษทัฯ  
โดยรายละเอียดของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น     
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัยอ่ย 7,838 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 492 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,259 - - - 
APF Trading Plc. 183,362 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,157) - - - 
รวม 198,169 - - - 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ – สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,025 - - - 
รวม 38,025 - - - 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่าหน้ีจ านวนดงักล่าวจะไดรั้บช าระคืนครบถว้นในอนาคต
ตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะกลบัรายการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ดงักล่าวในจ านวนท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการรับช าระเงิน 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัย่อยในระหว่างปีปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี จากอตัรา 31 ธนัวาคม 

 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2560 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับจำกบริษัทย่อย    

บริษทัย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,198,254 2,111,377 (1,457,196) (341,292) 5,511,143 

รวม 5,198,254 2,111,377 (1,457,196) (341,292) 5,511,143 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นดงักล่าวเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะสั้ นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระหว่างปี
ปัจจุบนัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ผลต่างจากการ ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี แปลงค่า 31 ธนัวาคม 

 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง งบการเงิน 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
กรรมการของบริษทัยอ่ย 248 - (226) (22) - 
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 (354,722) (402) - 

เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันโดยคิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5.25 - 10.00 ต่อปี      
(2559: อตัราร้อยละ 10.00 ต่อปี) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     

บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 130,000 5,129 (135,129) - 
รวม 130,000 5,129 (135,129) - 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างปีปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 

 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2560 

เงนิกู้ยืมระยะยำวและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำยแก่บริษัทย่อย  

บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 53,300 125,306 (138,606) 40,000 

รวม 53,300 125,306 (138,606) 40,000 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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หนังสือแนบท้ำยสัญญำและหนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับหุ้นกู้แปลงสภำพ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเงินตราต่างประเทศตามท่ีกล่าวไว้ใน       
หมายเหตุ 30 โดยบริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
ดงัน้ี 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้ท าหนังสือแนบท้ายสัญญากับบริษัท Engine Holding Asia Pte. Ltd. 
(“EHA”) เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับหุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 130 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ท่ีออกให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. โดยก าหนดอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ส าหรับเงินตน้
ตามสัญญาเท่ากบั 34.78 บาทต่อเหรียญสหรัฐอเมริกา และก าหนดอตัราขายท่ีประกาศโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยทุกๆส้ินเดือนส าหรับดอกเบ้ียจ่ายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ หากมีส่วนต่างของอตัรา
แลกเปล่ียนตามหนงัสือแนบทา้ยสัญญาและอตัราแลกเปล่ียนในวนัท่ีบริษทัฯท าการไถ่ถอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ การจ่ายคืนเงินตน้ และการจ่ายดอกเบ้ียให้กบั JTrust Asia Pte. Ltd. ทาง EHA จะเป็นผูรั้บหรือ
ชดเชยส่วนต่างดงักล่าว 

นอกจากน้ี EHAไดเ้ขา้ท าหนังสือค ้าประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบั Wedge Holdings Co., Ltd. ซ่ึง
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ เพื่อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่บริษทัฯ หาก EHA ไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ Wedge Holdings Co., Ltd. จะเป็น
ผูรั้บผดิชอบชดเชยขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนแทน EHA 

หนังสือแนบท้ายสัญญาทั้ งสองฉบับ และหนังสือค ้ าประกันดังกล่าวระบุว่าจะไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใดๆจากคู่สญัญา 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้
รับทราบการอนุมัติการยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาท่ีท ากับ EHA ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี          
19 พฤษภาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อปล่อยอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ให้มีอตัราลอยตวัและน ามาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฏิบัติ ไม่มีค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกหนังสือแนบท้ายสัญญาน้ี            
ท่ีกระทบต่องบก าไรขาดทุนในปีปัจจุบนั 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,364 691 34 2,438 38,068 1,111 - - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 53 - - - 210 - - - 

รวม 34,417 691 34 2,438 38,278 1,111 - - 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

  

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

 

พนับาท 

พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

พนัเหรียญ

สิงคโปร์ 

 

พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 27,546 188 17 - 34,392 194 - - 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 53 - - - 210 - - - 

รวม 27,599 188 17 - 34,602 194 - - 

8. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 10,159 3,126 189 184 
เงินฝากธนาคาร 3,069,742 2,548,098 119,752 468,538 
รวม 3,079,901 2,551,224 119,941 468,722 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.15 - 8.50 ต่อปี และ ร้อยละ 0.00 - 7.50 ต่อปี ตามล าดับ (เฉพาะบริษัทฯ:          
ร้อยละ 0.15 - 1.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.85 - 1.00 ต่อปี ตามล าดบั) 
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9. ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
9.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 4,546,541 4,438,329 4,362,673 4,184,557 8,909,214 8,622,886 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 175,167 180,300 - - 175,167 180,300 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,533,263) (1,466,642) (991,653) (1,041,265) (2,524,916) (2,507,907) 

 รวมลูกหนีป้กติ 3,188,445 3,151,987 3,371,020 3,143,292 6,559,465 6,295,279 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 184,865 187,958 142,508 110,236 327,373 298,194 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 21,283 18,590 - - 21,283 18,590 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (68,903) (60,143) (35,139) (27,433) (104,042) (87,576) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 137,245 146,405 107,369 82,803 244,614 229,208 

รวมลูกหนี ้ 3,325,690 3,298,392 3,478,389 3,226,095 6,804,079 6,524,487 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (130,920) (160,004) (119,990) (97,193) (250,910) (257,197) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 3,194,770 3,138,388 3,358,399 3,128,902 6,553,169 6,267,290 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นช าระท่ีถึง และขายผอ่นช าระท่ีถึง  
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีป้กติ       
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 2,989,471 2,805,568 2,662,895 2,289,212 5,652,366 5,094,780 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 102,760 97,651 - - 102,760 97,651 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,083,539) (978,388) (578,021) (500,824) (1,661,560) (1,479,212) 

 รวมลูกหนีป้กติ 2,008,692 1,924,831 2,084,874 1,788,388 4,093,566 3,713,219 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ 166,651 173,905 133,331 109,083 299,982 282,988 
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระคา้งรับ 18,923 17,328 - - 18,923 17,328 
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ       

  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (60,130) (57,498) (33,263) (27,216) (93,393) (84,714) 

 รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 125,444 133,735 100,068 81,867 225,512 215,602 

รวมลูกหนี ้ 2,134,136 2,058,566  2,184,942 1,870,255  4,319,078 3,928,821 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (109,409) (112,346) (90,332) (72,719) (199,741) (185,065) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ 
  - สุทธิ 2,024,727 1,946,220 2,094,610 1,797,536 4,119,337 3,743,756 
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9.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ (สุทธิจากดอกผล    
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,844,662 5,601,386 42,226 40,539 5,802,436 5,560,847 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 399,996 364,616 26,478 24,453 373,518 340,163 
 2 - 3 เดือน 245,469 268,833 40,244 46,049 205,225 222,784 
 4 - 6 เดือน 135,649 128,480 43,504 44,165 92,145 84,315 
 7 - 9 เดือน 95,332 94,918 45,056 50,605 50,276 44,313 
 10 - 12 เดือน 80,930 63,810 51,630 48,944 29,300 14,866 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 2,041 2,444 1,772 2,442 269 2 

รวม 6,804,079 6,524,487 250,910 257,197 6,553,169 6,267,290 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งช าระ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือและขำยผ่อนช ำระ     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,740,926 3,352,810 36,880 33,049 3,704,046 3,319,761 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 229,125 228,878 22,697 22,698 206,428 206,180 
 2 - 3 เดือน 158,799 176,054 31,494 34,973 127,305 141,081 
 4 - 6 เดือน 79,893 76,372 31,722 30,348 48,171 46,024 
 7 - 9 เดือน 56,249 59,836 33,561 35,723 22,688 24,113 
 10 - 12 เดือน 52,562 32,569 41,865 25,974 10,697 6,595 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,524 2,302 1,522 2,300 2 2 

รวม 4,319,078 3,928,821 199,741 185,065 4,119,337 3,743,756 
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9.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,927,856 3,325,690 4,825,177 3,298,392 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,505,181 3,478,389 4,294,793 3,226,095 

รวม 9,433,037 6,804,079 9,119,970 6,524,487 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,628,958)  (2,595,483)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,804,079  6,524,487  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า เงินลงทุนขั้นต ่า จ านวนเงินขั้นต ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,277,805 2,134,136 3,094,452 2,058,566 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,796,226 2,184,942 2,398,295 1,870,255 

รวม 6,074,031 4,319,078 5,492,747 3,928,821 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,754,953)  (1,563,926)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,319,078  3,928,821  

9.4 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดย                 
ความเห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ด้ก าหนดแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยดุรับรู้
รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด อยา่งไรกต็าม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้หท้างเลือก
ไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมใหเ้ปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ี บริษทัฯมี
นโยบายในการหยุดรับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด           
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือ
และท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 241 
ลา้นบาท และ 214 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 214 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้
รายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 6 ลา้นบาท 
และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 5 ลา้นบาท และ 5 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

9.5 สญัญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสญัญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง 5 ปี 
และค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

9.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญา
เช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 69 ลา้นบาท และ 1,360 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มีและ 1,329 ลา้นบาท ตามล าดบั) เพื่อค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25 และ 28 

10. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ค ำ้ประกนั 

10.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบกำรเงนิรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภค  
 โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี โดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี  
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 364,349 307,497 101,160 71,609 465,509 379,106 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 14,794 11,562 - - 14,794 11,562 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (105,427) (89,089) (22,753) (14,994) (128,180) (104,083) 

รวมลูกหนีป้กติ 273,716 229,970 78,407 56,615 352,123 286,585 

ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   ค  ้าประกนั 15,203 9,879 1,493 656 16,696 10,535 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,926 1,264 - - 1,926 1,264 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (4,381) (2,833) (294) (98) (4,675) (2,931) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 12,748 8,310 1,199 558 13,947 8,868 

รวมลูกหนี ้ 286,464 238,280 79,606 57,173 366,070 295,453 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (16,871) (12,008) (2,782) (1,697) (19,653) (13,705) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั - สุทธิ 269,593 226,272 76,824 55,476 346,417 281,748 
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10.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั (สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบกำรเงนิรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลาคา้งช าระ ค ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   ค ำ้ประกนั     

 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 282,920 239,307 2,736 2,369 280,184 236,938 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 42,676 27,242 4,111 2,646 38,565 24,596 
 2 - 3 เดือน 25,388 20,036 4,919 4,007 20,469 16,029 
 4 - 6 เดือน 7,485 4,970 2,799 1,988 4,686 2,982 
 7 - 9 เดือน 3,951 2,115 2,254 1,269 1,697 846 
 10 - 12 เดือน 3,549 1,783 2,733 1,426 816 357 

 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 101 - 101 - - - 

รวม 366,070 295,453 19,653 13,705 346,417 281,748 

10.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้ าประกันและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบกำรเงนิรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า  เงินลงทุนขั้นต ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์  ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 396,272 286,464 330,202 238,280 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 102,653 79,606 72,265 57,173 

รวม 498,925 366,070 402,467 295,453 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (132,855)  (107,014)  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 366,070  295,453  
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10.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยดุรับรู้รายได้
ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 3 งวด อยา่งไรกต็าม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้หท้างเลือกไวโ้ดย
หากบริษัทใดเห็นว่าแนวทางปฏิบัติน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษัทใช้ ทั้ งน้ี บริษัทฯมี
นโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ีคา้งช าระ
ค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกันและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแต่
บริษัทฯและบริษัทย่อยยงัคงรับรู้รายได้เป็นจ านวนเงินประมาณ 16 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท 
ตามล าดบั 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัย่อยตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้
รายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท 
และ 0.3 ลา้นบาท ตามล าดบั  

10.5 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

10.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดย
มีสินทรัพยค์  ้าประกนั (หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 49 ลา้นบาทและ 52 ลา้นบาท เพื่อ
ค  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 

11. ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 

11.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี  

 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีป้กติ       

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 441,420 - 61,053 - 502,473 - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,055 - - - 3,055 - 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

          - สุทธิ (62,386) - (21,452) - (83,838) - 

รวมลูกหนี ้ 382,089 - 39,601 - 421,690 - 

หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (3,660) - (74) - (3,734) - 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 378,429 - 39,527 - 417,956 - 
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11.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 407,752 - 3,679 - 404,073 - 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 12,897 - 45 - 12,852 - 
 2 - 3 เดือน 869 - 10 - 859 - 
 4 - 6 เดือน 172 - - - 172 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 421,690 - 3,734 - 417,956 - 

11.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยและมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นต ่า มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ตามสญัญา จ านวนเงินขั้นต ่า ตามสญัญา จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 444,475 382,089 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 61,053 39,601 - - 

รวม 505,528 421,690 - - 

หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (83,838)  -  

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 421,690  -  

11.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนด
ช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้
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12. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 

12.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ       
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
239,762 

 
45,933 

 
347,520 

 
86,706 

 
587,282 

 
132,639 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 15,632 3,869 - - 15,632 3,869 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (92,249) (15,696) (83,146) (29,038) (175,395) (44,734) 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (148,999) (22,154) (222,039) (40,985) (371,038) (63,139) 
รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 14,146 11,952  42,335 16,683  56,481 28,635  
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (1,336)           -  (97)   -  (1,433)      -  
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
12,810 

 
11,952 

 
42,238 

 
16,683 

 
55,048 

 
28,635 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย       
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
6,407 

 
- 

 
3,792 

 
- 

 
10,199 

 
- 

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,444) - (1,275) - (2,719) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์       

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (3,689) - (2,008) - (5,697) - 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 1,274 -  509 -  1,783 -  
หัก: ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (6)           -  (234)   -  (240)      -  
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อยภำยใต้ 
   กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
1,268 

 
- 

 
275 

 
- 

 
1,543 

 
- 

       
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร 
   จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ - สุทธิ 

 
14,078 

            
11,952  

 
42,513 

            
16,683  

 
56,591 

    
     28,635  
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12.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ี
คา้งช าระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ 
 ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้  ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้
 การจดัการสินเช่ือร่วม        การจดัการสินเช่ือร่วม       

ระยะเวลาคา้งช าระ ทางการเงิน ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ทางการเงิน - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ   
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 51,879 28,635 1,308 - 50,571 28,635 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 3,169 - 48 - 3,121 - 
 2 - 3 เดือน 1,255 - 40 - 1,215 - 
 4 - 6 เดือน 178 - 37 - 141 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 56,481 28,635 1,433 - 55,048 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย    
 ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,431 - 44 - 1,387 - 
 คา้งช าระ       
 1 เดือน 312 - 156 - 156 - 
 2 - 3 เดือน 40 - 40 - - - 
 4 - 6 เดือน - - - - - - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 

 10 - 12 เดือน - - - - - - 

รวม 1,783 - 240 - 1,543 - 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อย
ภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงนิ 

 
58,264 

 
28,635 

 
1,673 

 
- 

 
56,591 

 
28,635 
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12.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภคราย
ยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 เงินลงทุนขั้นต ่า  เงินลงทุนขั้นต ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  
 ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภายใตก้ารจดัการ จ านวนเงินขั้นต ่า ภายใตก้ารจดัการ จ านวนเงินขั้นต ่า 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 255,394 163,145 49,802 34,106 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 347,520 264,374 86,706 57,668 

รวม 602,914 427,519 136,508 91,774 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (175,395) - (44,734) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(371,038) 

 
(371,038) (63,139) 

 
(63,139) 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 56,481 56,481 28,635 28,635 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 6,407 4,963 - - 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 3,792 2,517 - - 

รวม 10,199 7,480 - - 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (2,719) - - - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(5,697) 

 
(5,697) - 

 
- 

มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 1,783 1,783 - - 

รวมมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงนิขั้นต ่ำที่
ต้องจ่ำย 

 
58,264 

 
58,264 

 
28,635 

 
28,635 

12.4 สัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลา
การกูย้มืตามสญัญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

12.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ จ านวน 153,322 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย และ 23,559 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพื่อค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน (หกัดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ  านวน 2,354 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย เพื่อค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

12.6 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจ านวน 100,000 ล้านรูปีอินโดนีเซีย                
ในระหว่างปี 2560 บริษทัยอ่ยมีการท าสัญญาการใหว้งเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือ
ไม่หมุนเวียนทั้งหมด 200,000 ลา้นรูปีอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ดงักล่าวเพื่อใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครายยอ่ยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 
ยานพาหนะ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ในครัวเรือน สญัญามีระยะเวลา 72 เดือน
นบัจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงเพื่อต่ออายสุัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญา
สินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพย์
ของผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิได้
เบิกใชจ้  านวน 137,235 ลา้นอินโดรูปี และ 76,790 ลา้นอินโดรูปี ตามล าดบั 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบัการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่ GLFI เป็นการ
ชั่วคราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบต่อ
ลูกหน้ีสินเช่ือรายเดิม ซ่ึงสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบงัคบัใช ้และจะกลบัมา
เร่ิมด าเนินงานตามปกติไดเ้ม่ือการด าเนินการทางกฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง 

13. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

บริษัทฯได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ โดยบริษทัย่อยน้ีได้ให้บริษทัอ่ืนในเกาะ
ไซปรัสและประเทศสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

 
 

กลุ่มบริษทัในประเทศ 

 
อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

2560 (ปรับปรุงใหม่) 2559 (ปรับปรุงใหม่) 
พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า         
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐ 

เทียบเท่า     
พนับาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243 302,063 37,475 1,342,762 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106 1,179,972 54,914 1,967,613 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,166 38,105 1,247 44,696 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื  46,515 1,520,140 93,636 3,355,071 
ดอกเบ้ียคา้งรับ   48,929  166,849 
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ  1,569,069  3,521,920 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื    
   และดอกเบ้ียคา้งรับ  (1,527,680)  - 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   (549)  (767,496) 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 40,840  2,754,424 
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 (หน่วย: พนับาท)  

 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี  
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท 590,748 1,815,814 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท (590,748) - 

หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี - - 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี - 1,815,814 

   
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 978,320 1,706,106 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ (936,931) - 
หกั: ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี (549) (767,496) 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 40,840 938,610 

เงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้ าประกนัอนัประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะ
ไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของ
บริษทัฯซ่ึงถือโดยผูกู้ ้ในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัอนั
ไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯออกบางส่วน และไดน้ าหลกัทรัพยม์าค ้าประกนัเพิ่มอนัไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยใ์น
ญ่ีปุ่น (การวางหลกัทรัพยค์  ้ าประกันเป็นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นได้มีการจดทะเบียนกับ
หน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ในไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัย่อยไดรั้บช าระคืนเงินให้กูย้ืม
ตามก าหนดและได้รับช าระคืนเงินให้กู ้ยืมก่อนก าหนดบางส่วน โดยผูกู้ ้ได้มีการปลดหลกัทรัพย ์                 
ค  ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯท่ีเหลืออยูท่ ั้งจ  านวน ท าให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินใหกู้ย้มืท่ี
เหลืออยูไ่ม่มีการค ้าประกนัดว้ยหุน้ของบริษทัฯอีกต่อไป 

มูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าร้อยละ 112 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมของ   
ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส และมีมูลค่าร้อยละ 244 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ (รวมถึงหุ้นของ
บริษทัฯ ซ่ึงถูกตีมูลค่าดว้ยราคาปิดในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัส้ินปี) มูลค่าหลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่าร้อยละ 124 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ 
(จากการประเมินราคาในระหว่างปี 2560 และไดรั้บการยนืยนัเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560) และมีมูลค่า
ร้อยละ 292 ของจ านวนเงินให้กูย้ืมแก่ผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส (จากการประเมินราคา ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559) ไม่มีการประเมินมูลค่าใหม่ของหลกัทรัพยค์  ้าประกนัของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 
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ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีก าหนดช าระคืนเงินตน้แตกต่างกันตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
ก าหนดการจ่ายช าระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงก าหนดจ่ายช าระ
เงินตน้คืน แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการช าระหน้ีให้ลูกหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงิน
ให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการช าระหน้ีในปี 2559 มีจ  านวน 59 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือประมาณ 2,129 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการช าระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงิน
ให้กู ้ยืมทั้งหมด ในระหว่างปี 2560 ผูกู้ ้กลุ่มไซปรัสได้จ่ายช าระคืนเงินให้กู ้ยืมก่อนก าหนดคิดเป็น
จ านวนเงิน 25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 845 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กู ้ยืมแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยู่ในช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหวา่งปีปัจจุบนัจากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจ านวน 11 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 
377 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัไดห้ยุดรับรู้ดอกเบ้ียคงคา้งตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 และไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญทั้งจ านวนส าหรับดอกเบ้ียคงคา้งจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของผูกู้ใ้นกลุ่มสิงคโปร
และผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส นอกจากน้ีบริษทัยงัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในจ านวนเดียวกนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 

ในเดือนกรกฎาคม 2560 และสิงหาคม 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดจ่้ายช าระคืนเงินใหกู้ย้มืตามก าหนดคิด
เป็นจ านวนเงิน 16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 557 ลา้นบาท การจ่ายช าระคืนเงินให้
กู ้ยืมดังกล่าวผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้ปลดหลกัทรัพยค์  ้ าประกันอนัได้แก่หุ้นของบริษัทฯท่ีเหลืออยู่ทั้ ง
จ  านวน  

บริษทัฯเห็นว่าลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอยา่งมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ไดมี้ความ
เก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีแลว้และ
พิจารณาวา่เช่ือถือได ้

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการให้กู ้ยืมเงิน การจัดการ การควบคุมดูแล รวมทั้ งกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลงัของเงินให้กูย้ืม ไดอ้าศยัความเช่ียวชาญและความสัมพนัธ์กบัผูกู้ข้อง
กรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของผูกู้ย้ืมแต่ละราย
เป็นอยา่งดี 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จาก ก.ล.ต. ให้บริษทัฯด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ซ่ึงกล่าวโทษอดีตกรรมการบริหาร  
บริษทัฯ กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผา่น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯสูงเกินความจริง  
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โดย ก.ล.ต. แจง้วา่ จากการกล่าวโทษขา้งตน้จะส่งผลใหก้ารบนัทึกรายการในบญัชีและงบการเงินของ
บริษทันั้นไม่ถูกตอ้ง และหากบริษทัฯไม่แกไ้ขงบการเงินและแบบรายงานโดยเร็ว อาจเขา้ข่ายเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 และมาตรา 312 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ดงันั้น แมว้่าบริษทัฯจะยงัไม่พบหลกัฐานแสดงถึงความผิดปกติ แต่บริษทัไดมี้มติให้แกไ้ขงบการเงิน
ตามค าสัง่ของ ก.ล.ต.  

ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื จากผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และ
ไซปรัส ถูกจดัประเภทเป็นลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจาก
บริษทัยอ่ยไดมี้การส่งหนงัสือเพื่อเรียกคืนเงินกูย้มืเตม็จ านวนเม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 จึงไดมี้การ
จดัประเภทรายการใหม่จากลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปีให้เป็นลูกหน้ีท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี ส าหรับเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งช าระ 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                                  
และดอกเบ้ียคา้งรับ ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื                                
และดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

ยงัไม่ถึง 1,523,226 3,438,496 (1,482,035) - 41,191 3,438,496 
คา้งช าระ       

1 - 3 เดือน 45,744 70,186 (45,645) - 99 70,186 
4 - 6 เดือน 99 -   99 - 
7 - 12 เดือน - 13,238 - - - 13,238 

รวม 1,569,069 3,521,920 (1,527,680) - 41,389 3,521,920 
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14. สินทรัพย์รอกำรขำย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพยย์ดึคืน 104,598 66,823 20,696 40,078 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (16,646) (15,930) (8,387) (15,130) 
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 87,952 50,893 12,309 24,948 

15. ลูกหนีอ่ื้น 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
รายไดค้า้งรับ 3,533 4,403 2,798 2,957 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175,654 20,500 5,004 12,381 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 15,835 26,036 1,484 749 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 3,177 6,156 3,177 6,114 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 36,219 24,328 7,879 12,836 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 6,536 57,329 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 48,751 50,021 4,636 1,914 

รวม 289,705 188,773  24,978 36,951  
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,586) (2,526) (2,586) (2,526) 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (204,705) - - - 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  82,414 186,247 22,392 34,425 
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16. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 69,099 72,502 54,696 66,952 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,387 1,536 5,364 1,466 
เงินมดัจ าสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 126,063 175,457 - - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 83,058 45,103 30,241 12,685 
อ่ืน ๆ 2,124 3,169 2,124 2,332 
รวม 285,731 297,767 92,425 83,435 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั  (38,025) - - - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 247,706 297,767 92,425 83,435 

17. เงินฝำกประจ ำทีม่ีภำระค ำ้ประกนั 

ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าไปวางไวก้บัธนาคารเพื่อค ้าประกนั
การออกหนงัสือค ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 44.4 
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18. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

18.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน  เงินปันผลรับส าหรับปี 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 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 
(9,993         

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

- 

Group Leasing (Lao)                41,840,720  16,300,000  0.12 0.32 213 213 - - 213 213 71 - 
 Company Limited พนักีบลาว พนักีบลาว   

      
(18,135 พนักีบ

ลาว)  

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

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุ้นสามญัของ
บริษัทย่อย GLH จ านวน 10.8 ล้านหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกจ าหน่ายทั้ งหมด) ราคา          
1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุ้น รวมจ านวนเงินทั้งส้ินจ านวนเงิน 10.8 ลา้นเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 
276.16 ลา้นบาท เพื่อน าเงินเพิ่มทุนดงักล่าวไปลงทุนในบริษทัย่อยท่ีประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเม่ือ
วนัท่ี 29 มีนาคม 2559 บริษัทฯท าสัญญาให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย GLH จ านวน 8.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ในวนัเดียวกันทางบริษัทฯได้ท าสัญญาแปลงเงินให้กู ้ยืมจ านวน 8.0 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกา เป็น เงินลงทุนใน  GLH จ านวน  10.8 ล้าน เห รียญ สิงคโปร์ บ ริษัทย่อย  GLH                      
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวันท่ี                            
15 เมษายน 2559 

เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัเพิ่มทุนในหุน้สามญั จ านวน 
180.7 ลา้นหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุน้ท่ีออกจ าหน่ายทั้งหมด) ราคา 1 เหรียญสิงคโปร์ต่อหุน้ รวม
จ านวนเงินทั้ งส้ิน 180.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 4,540.84 ลา้นบาท เพื่อน าเงินเพิ่มทุน
ดงักล่าวไปลงทุนขยายกิจการของกลุ่มบริษทัและใชใ้นการด าเนินงานในกลุ่มตลาด ASEAN ในวนั
เดียวกนัทางบริษทัฯท าสัญญาให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย GLH จ านวน 129.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
และได้ท าสัญญาแปลงเงินให้กู ้ยืมจ านวน 129.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นเงินลงทุนใน GLH 
จ านวน 180.7 ลา้นเหรียญสิงคโปร์ บริษทัยอ่ย GLH จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้
และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2559  

เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส าหรับปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู ้ถือหุ้นของ GLH เป็นจ านวน 9,993,258 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 343.77 ลา้นบาท   

ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั จากการตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 13 19 และ 
49 ตามท่ี ก.ล.ต. ไดก้ าหนดไว ้งบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดต้ดัออกจาก
การน าเสนอในงบการเงินรวม อย่างไรก็ตามเงินลงทุนในบริษทัร่วมไม่ไดถู้กตดัออกจากงบการเงิน
รวม เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกันในการน าเสนองบการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงพิจารณาตั้ง
ประมาณการค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน GLH ดว้ยมูลค่าเท่ากบัประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินลงทุนในบริษทัย่อย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จ านวนเงิน 88.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2559: 154.93 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2559 GLL เพิ่มทุนในหุน้สามญัจาก 130,000 หุน้เป็น 2,037,500 หุน้ โดยหุน้เพิ่ม
ทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลใหส้ดัส่วนการถือหุน้ใน GLL ของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 5 และร้อยละ 95 เป็นร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 ตามล าดบั 
โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่นบริษทัยอ่ย GLH ท าใหบ้ริษทัฯจดัประเภทเงิน
ลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ  

ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 2,037,500 หุ้นเป็น 5,223,590 หุ้น โดยหุ้น
เพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GLL ของ
บริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 เป็นร้อยละ 0.12 และร้อยละ 
99.88 ตามล าดับ โดยจากการท่ีบริษัทฯถือเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวผ่านบริษทัย่อย GLH ท าให้
บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLLไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปีของปี 2560 
โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 0.04 ลา้นบาท) และเป็น
จ านวนเงิน 6 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 0.03 ลา้นบาท) ตามล าดบั โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก  เงินปันผลรับส าหรับปี 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 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 22,088 
(5,666,347 
พนักีบลาว) 

- 

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. 

16,160,000
พนัจ๊าดพม่า 

- 100.00 - 654,231 - - - 654,231 - - - 

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

- 57.00 - 59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

- 
 

     1,421,379 603,081 - - 1,421,379 603,081 22,088 - 
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เงินลงทุนใน GLL 

ณ วนัท่ี 12 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของ GLL 
จ านวนเงิน 15,260 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 67.4 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทั
ยอ่ย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ี
บริษทัยอ่ย GLL จดทะเบียนใบหุน้การเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 และไดรั้บอนุมติัจาก
ธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2560 

ณ วนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLL จ านวน
เงิน 25,541 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 104.7 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของบริษทัย่อย 
GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดงักล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนบัสนุนการเพิ่มทุนดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทั
ยอ่ย GLL จดทะเบียนใบหุ้นการเพิ่มทุนดงักล่าวในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนกบัธนาคารกลางแห่งประเทศลาวอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานคร่ึงปี 2560 โดยจ่ายเงิน
ปันผลให้ GLH เป็นจ านวนเงิน 3,568 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 13.91 ลา้นบาท) และเป็นจ านวนเงิน 
2,099 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 8.18 ลา้นบาท) ตามล าดบัโดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใน
วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เงินลงทุนใน GLFI 

เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ GLH จ่ายช าระค่าหุ้น
จ านวน 65,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 65 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 หุ้น) รวม
จ านวนเงินทั้งส้ิน 65 พนัลา้นรูเปียอินโดนีเซีย หรือคิดเป็น 173.44 ลา้นบาท ทั้งน้ี GLFI ไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนนิติบุคคลส าหรับการจัดตั้ งบริษัทและทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้กับทางกระทรวง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนเม่ือวนัท่ี 14 เมษายน 2559 

บริษทัหุน้ส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้ าสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดในหุน้ของ GLFI ณ 
วัน ท่ี  31 ธันวาคม  2560 ซ่ึ งได้แ ก่  หุ้ นสามัญ ท่ี ไม่ มี สิท ธิออก เสียงจ านวน  10,000 หุ้ น  และ  
หุน้สามญั 5,000 หุน้ (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุน้ท่ี GLFI ออกและเรียกช าระจ านวน 100,000 หุน้) โอน
ให้แก่ GLH ท าให้ GLH มีอ านาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้ งหมดของ GLFI ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการรับรู้ผลก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 
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เงินลงทุนใน BGMM 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ี 2/2559 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ให้มีการซ้ือหุ้นของ 
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจ านวนหุ้น 1,387,680 หุ้น (หรือ 100% ของทุนเรียกช าระ
ของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 280 ลา้น
บาท) ราคาซ้ือดังกล่าวได้ถูกประเมินและก าหนดราคาโดยฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย ในขณะท่ี            
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตีราคาว่ามีมูลค่าประมาณ 173 - 179 ลา้นบาท BGMM จัดตั้ งข้ึนใน
ประเทศพม่า และด าเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญิง
ในพม่าท่ีรวมสมาชิกได้ 5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลให้กับเจ้าของธุรกิจรายย่อยและขนาดกลาง 
(SMEs) 

ธุรกรรมการซ้ือกิจการดงักล่าวเสร็จส้ินในช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือนมกราคม 
2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าไดอ้นุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ BGMM ให้กบั 
GLH ดงันั้น GLH จึงบนัทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย BGMM ไดใ้นช่วงตน้
เดือนมกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวน 6,612,320 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่) ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจ านวนเงินทั้ งส้ิน 6,612 ลา้นจ๊าดพม่าหรือประมาณ 
169.49 ลา้นบาท จ านวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจ านวน 8,000,000 หุ้น 
BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 โดย
ใบหุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มเงินลงทุนใน BGMM 
โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จ านวน 8,160,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ี
ออกใหม่ ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจ านวนเงินทั้ งส้ิน 8,160 ล้านจ๊าดพม่าหรือประมาณ 
199.22 ลา้นบาท จ านวนหุน้สามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 8,000,000 หุน้ เป็นจ านวน 16,160,000 หุน้ 
BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 โดยใบ
หุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวน 654 ลา้นบาท การเพิ่มข้ึน
ของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 
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ปัจจุบนักลุ่มบริษทัอยูร่ะหว่างการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา 
ณ วนัซ้ือกิจการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการระบุและวดัมูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยท่ี์มีตวัตน  
บางรายการ กระบวนการวดัมูลค่าน้ีจะถูกด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาสิบสองเดือนนบัจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการ (ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561) ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) 

เงินลงทุนใน GL-AMMK 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัตั้ง 
GL-AMMK ซ่ึง GL-AMMK ไดรั้บหนังสือรับรองการจดทะเบียนชัว่คราวในวนัท่ี 24 มกราคม 2560 
GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ดว้ยทุนจดทะเบียน 
4,080 ล้านจ๊าดพม่า หรือประมาณ 104 ล้านบาท GLH ลงทุนใน GL-AMMK ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญ 
1,710,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นท่ี GL-AMMK ออกและเรียกช าระ 3,000,000 หุ้น) รวม
จ านวนเงินทั้งส้ิน 2,326 ลา้นจ๊าดพม่า หรือคิดเป็น 59.35 ลา้นบาท บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวง
การวางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

เม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 GL-AMMK ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ ให้บริการ
บริหารงาน การจดัการด้านเทคนิค และให้บริการด้านการด าเนินงาน  ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ     
เมียนมาร์และไดเ้ร่ิมด าเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

18.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุมใน
บริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่งใหก้บั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                           
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

PT. Group Lease 
Finance Indonesia  20 20 84.7 92.3 (2.53) (1.03) - - 

GL-AMMK Co.,Ltd. 43 - 40.8 - (1.30) - - - 
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18.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 

 2560 2559 2560 2559 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน     

สินทรัพยห์มุนเวียน 167 258 103 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 166 29 2 - 
หน้ีสินหมุนเวยีน (108) (24) (10) - 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 PT. Group Lease  

Finance Indonesia 
 

GL-AMMK Co.,Ltd. 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 
 2560 2559 2560 2559 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
รายได ้ 78 18 18 - 
ก าไร (ขาดทุน)  (13) (5) (3) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (13) (5) (3) - 
     
สรุปรายการกระแสเงินสด     
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (2,563) (22) (1) - 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 129 (6) (2) - 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 511 268 98 - 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน      
   (ลดลง) สุทธิ (1,923) 240 95 - 
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19. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

19.1 รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  
สถานท่ี 

อตัราร้อยละของ 
การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 

 

ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2560 2559 ลกัษณะของธุรกิจ 

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

ศรีลงักา 29.99 29.99 ธุรกิจลีสซ่ิง สินเช่ือรายยอ่ย 
สินเช่ือและเช่าซ้ือ 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทัร่วม ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี 

ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit and 
Finance PLC 2,492,602 2,489,024  2,604,640 2,545,426 (582,085) - 2,022,555 2,545,426 

Total 2,492,602 2,489,024 2,604,640 2,545,426 (582,085) - 2,022,555 2,545,426 

เงินลงทุนใน CCF 

เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 2/2559 

ได้ท าการพิจารณาและอนุมัติโดยมติพิเศษให้บริษัทฯ และ/หรือ  Group Lease Holding Pte. Ltd. 

(“GLH”) เข้าท าก าร ซ้ื อ หุ้ น ใน  Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) ซ่ึ ง เป็ นบ ริษัท                   

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจหลกั

ในการให้บริการลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ สินเช่ือบุคคลรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ให้บริการทาง

การเงินส าหรับการศึกษา ฯลฯ โดยเขา้ซ้ือหุ้นในจ านวนรวม 95,390,500 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 111 รูปี     

ศรีลงักา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุ้นทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,588 ลา้นรูปีศรีลงักา คิดเป็น

จ านวนเงิน 2,462 ลา้นบาท (ราคาซ้ือน้ีไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม

จ านวน 26.5 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นการซ้ือขายหุ้นท่ีกระท านอกตลาดหลกัทรัพย ์โดยประมาณร้อยละ 

22.27 จากร้อยละ 29.99 นั้นจะซ้ือจากผูถื้อหุ้นของ CCF ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯ ในขณะนั้นดว้ย 

และต่อมาไดแ้สดงเจตนาลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2561 ดว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัไม่ให้

เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากกรรมการดังกล่าวนั้ นยงัเป็นผูก่้อตั้ งและผูบ้ริหารใน 

Creation Investment Sri Lanka LLC ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทัฯ ดว้ย  
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ทั้ งน้ี ในการอนุมัติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมติพิเศษดังกล่าว ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมได้พิจารณา

รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาซ้ือขายแลว้ว่าอยู่ในราคาท่ีเหมาะสมในช่วง

ราคา 83.52 - 114.20 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น (มูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นช่วงราคาท่ี

เหมาะสมตามท่ีท าการประเมินผ่านการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงใน

ประเทศศรีลงักา และยงัไดพ้ิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) ซ่ึงเห็นว่า

ราคาท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 70.09 - 73.55 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น (มูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท) โดย

มูลค่าตลาดในช่วงระยะเวลาซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ของบริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศ     

ศรีลงักามีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท  โดยผูป้ระเมินทั้งสองรายใชว้ิธีการประเมินท่ีแตกต่างกนัแต่

ต่างเห็นวา่การประเมินโดยใช้วิธีท่ีจะต้องอ้างอิงถึงมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด กล่าวคือ Market Valuation 

Approach ไม่ใช่วิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมส าหรับการลงทุนใน CCF นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นในท่ี

ประชุมยงัไดพ้ิจารณาถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุนใน CCF รายละเอียดเป็นไป

ตามท่ีระบุอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2559 

ทั้งน้ี การลงทุนใน CCF ดังกล่าวถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนได้เสีย (Equity 

Method) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ เน่ืองจาก

บริษทัฯ ประสงคจ์ะลงทุนในระยะยาว  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน CCF ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ก่อนส ารองผล

ขาดทุน) ดงักล่าวคิดเป็นมูลค่า 2,605 ลา้นบาท (หรือ 121.31 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น) ในขณะท่ีราคาตลาด

ในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในวนัส้ินปี 2560  มูลค่าเงินลงทุนมีเพียงประมาณ 874 ลา้นบาท 

(ณ วนัส้ินปี 2559: 1,285 ลา้นบาท) ซ่ึงหลงัจากท าการทดสอบการดอ้ยค่า (Impairment Testing) แลว้ 

ปรากฏว่าเงินลงทุนใน CCF ไม่ได้เกิดการด้อยค่าแต่อย่างใด ทั้ งน้ี  เป็นไปตามท่ี Gajma & Co 

ส านกังานท่ีปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักาไดท้  าการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน CCF 

ซ่ึงหลงัจากท าการประเมินแลว้ไดส้รุปวา่มูลค่าของ CCF อยูท่ี่ประมาณ 175.35 รูปีศรีลงักาต่อหุน้  จาก

การประเมินดงักล่าวจึงน่าเช่ือถือวา่มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ไม่ไดเ้กิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด  
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อย่างไรก็ตาม เหตุท่ีผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน CCF เป็นจ านวน 582 

ลา้นบาทในงบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นผูบ้ริหารยงัอยูร่ะหว่างการด าเนินการทดสอบการดอ้ยค่าของ

มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมอนัปัจจยั

ท่ีอยูเ่หนือการควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศศรีลงักาซ่ึงพึ่งพา

เกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน ซ่ึงกรณีดงักล่าวท าให้อาจเกิดขอ้กงัวลในการพิจารณาเก่ียวกบัมูลค่าของเงิน

ลงทุนใน CCF ว่าจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่ ดังนั้ น ภายใต้หลักความระมัดระวัง (Conservatism 

Principle) ผูบ้ริหารจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน CCF ในจ านวนดงักล่าวไวก่้อน 

โดยท่ียงัคงอยู่ภายใตห้ลกัความระมดัระวงั แมก้ารทดสอบการดอ้ยค่าจะด าเนินการเสร็จส้ินแลว้และ   

ไม่ปรากฏว่าเงินลงทุนใน CCF เกิดการดอ้ยค่าแต่อย่างใด แต่ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาให้ยงัคงไวซ่ึ้งการ   

ตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนตามท่ีไดเ้คยตั้งไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ต่อไปโดยไม่กลบัรายการ  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัเห็นว่าราคาซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา (“CSE”) ไม่ใช่
ปัจจยัท่ีสามารถบ่งช้ีและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF ไดอ้ยา่งเหมาะสมและน่าเช่ือถือ ทั้งน้ี
ตามท่ี   ผูป้ระเมินต่างๆ เห็นตรงกนัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากตลาดดงักล่าวไม่ใช่ตลาดท่ีมีการซ้ือ
ขายคล่องส าหรับหุ้นดงักล่าว และยงัไม่ใช่ตลาดส าหรับการซ้ือขายหุ้นในสัดส่วนท่ีมีนัยส าคญัใน
จ านวนท่ีสามารถเทียบเคียงกนั รวมถึงยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งน ามาพิจารณา ดงันั้น 
การพิจารณามูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนใน CCF จึงไม่อา้งอิงจากราคาตลาดดงักล่าว  

ทั้ งน้ี ผูบ้ริหารจะพิจารณากลับหรือปรับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวตามความจ าเป็นหรือ
เหมาะสมต่อไป 

ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและภาระหน้ีสินจาก
วนัท่ีซ้ือเงินลงทุน เพื่อระบุและประเมินมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน กระบวนการ
ประเมินดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2560 
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มูลค่าท่ีประเมินได ้ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ                       

ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 
สินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัซ้ือเงินลงทุน 589,915 
มูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้ 27,606 
มูลค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 522,606 
ค่าความนิยม 1,322,354 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ                                                26,543 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วม - CCF 2,489,024 

 รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

ณ วนัที ่1 มกรำคม 2559 - 
การเพิ่มข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัร่วม CCF 2,489,024 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             68,301 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 8,048 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไร(ขาดทุน) (19,947) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559 2,545,426 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเพิม่เติม 3,579 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             179,285 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (82,926) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไร (ขาดทุน) (7,335) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (352) 
เงินปันผลรับ (33,037) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 2,604,640 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (582,085) 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 2,022,555 
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19.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

ในระหว่างปี บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้         
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

19.3 ราคาตลาดมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนฯ 

ส ำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักำ  
(“CSE”) ผูบ้ริหำรและท่ีปรึกษำทำงกำรเงินภำยนอกอ่ืนไดใ้หข้อ้สรุปวำ่ CSE เป็นตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ต ่ำ และไม่ถือเป็นตลำดท่ีซ้ือขำยคล่อง รำคำตลำดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ำยุติธรรมของ CCF 
ดงันั้นในกำรก ำหนดมูลค่ำยติุธรรม ผูบ้ริหำรไดว้่ำจำ้งท่ีปรึกษำทำงกำรเงินอ่ืนเพื่อท ำกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงินเพื่อหำมูลค่ำยติุธรรมของ CCF 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัร่วม 
ราคาตลาดอา้งอิงจาก CSE       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม* 

 2560 2559 
Commercial Credit and Finance PLC 874 1,285 
รวม 874 1,285 

*   มูลค่าดงักล่าวค านวณตามสดัส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตามราคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักาโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งราคาซ้ือและราคาขาย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และ 30 ธนัวาคม 2559 

 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงินเฉพาะกิจการ      

ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีรับ 
ในระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

Commercial Credit 

and Finance PLC 

 
171,951 

 
48,355 

 
(83,278) 

 
8,048 

 
33,037 

 
- 

รวม 171,951 48,355 (83,278) 8,048 33,037 - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทัร่วม 

มูลค่ายติุธรรมอา้งอิงจาก          
ท่ีปรึกษาทางการเงินภายนอก     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม* 
 2560 2559 

Commercial Credit and Finance PLC 3,564 2,170 
รวม 3,564 2,170 

*   มูลค่าดงักล่าวค านวณตามสดัส่วนท่ีถือร้อยละ 29.99 ตามมูลค่ายติุธรรมต่อหุน้ค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินระหวา่งปี
นั้นๆ ในปี 2559 ท่ีปรึกษาทางการเงินใชว้ธีิก าไรคงเหลือ (residual income approach) ขณะท่ีปี 2560 ท่ีปรึกษาทางการเงิน
ใชว้ธีิคิดลดกระแสเงินสด (discount cash flow model)   

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมสรุปไดด้งัน้ี 

เคร่ืองมือทำง
กำรเงิน เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 

ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ อตัรำทีใ่ช้ 

ควำมอ่อนไหวที่มีต่อกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2560) 

คิดลดกระแสเงินสดโดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย ปรับดว้ยส่วนชดเชย
ความเส่ียง (risk 
premium)  

ตน้ทุนของส่วนของ     
ผูถื้อหุน้ (cost of 
equity) 

ร้อยละ 12 - 18 มูลค่ายติุธรรมท่ีค านวณ
ไดใ้ชต้น้ทุนของส่วน
ของผูถื้อหุน้เท่ากบั    
ร้อยละ 13.18  

หากใชต้น้ทุนของ                
ส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั
ร้อยละ 12 จะไดมู้ลค่า
เท่ากบั 193 รูปีศรีลงักา 
ต่อหุน้ และหากใช้
ตน้ทุนของส่วนของ        
ผูถื้อหุน้เท่ากบัร้อยละ 18 
จะไดมู้ลค่าเท่ากบั 127 
รูปีศรีลงักาต่อหุน้   
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เคร่ืองมือทำง
กำรเงิน เทคนิคกำรวดัมูลค่ำ 

ข้อมูลทีไ่ม่สำมำรถ
สังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ อตัรำทีใ่ช้ 

ควำมอ่อนไหวที่มีต่อกำร
เปลีย่นแปลงในข้อมูล 

เงินลงทุนใน CCF 
(2560) 

คิดลดกระแสเงินสดโดย
ใชอ้ตัราผลตอบแทนของ
สมาคมตลาดตราสารหน้ี
ไทย ปรับดว้ยส่วนชดเชย
ความเส่ียง (risk 
premium) 

อตัราการเติบโต ณ ส้ิน
ปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทาง
การเงิน (Terminal 
growth rate) 

ร้อยละ 2.50 - 
5.75 

มูลค่ายติุธรรมท่ีค านวณ
ไดใ้ชอ้ตัราการเติบโต    
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบัร้อยละ 4.5 

หากใชอ้ตัราการเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบัร้อยละ 2.50 จะได้
มูลค่าเท่ากบั 161 รูปี      
ศรีลงักา ต่อหุน้ และ    
หากใชอ้ตัราการเติบโต 
ณ ส้ินปีท่ีมีการจดัท า
ประมาณการทางการเงิน
เท่ากบั ร้อยละ 5.75       
จะไดมู้ลค่าเท่ากบั 187 
รูปีศรีลงักา ต่อหุน้   

19.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and                    

Finance PLC 
 2560 2559 

สินทรัพยร์วม 19,197 19,617 

หน้ีสินรวม (16,579) (17,214) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 2,618 2,403 
สดัส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 29.99 29.99 

สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกจิกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 785 721 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and                    

Finance PLC 
 2560 2559 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ (85) 6 
ส่วนของราคาท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 1,905 1,818 

มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในบริษัทร่วม 2,605 2,545 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย : ลา้นบาท) 
 Commercial Credit and       

Finance PLC 

 ส าหรับปีส้ินสุด                             
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 
รายได ้ 2,395 649 
ก าไร (ขาดทุน)  598 228 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 7 6 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 605 234 

20. เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2560 2559 

เงินลงทุนในตรำสำรหนีท้ีจ่ะถือจนครบก ำหนด   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ (ครบก าหนดปี 2565) 192,718 - 

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
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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เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ - Century Finance Company Limited (“CFCL”) 

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 GLH ไดล้งทุน 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพท่ี
ออกโดยเฉพาะเจาะจงของ Century Finance Company Limited (“CFCL”) ซ่ึงเป็นบริษทัจดทะเบียน
ตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั
ของ CFCL ได ้และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57 อตัราดอกเบ้ีย
ของเงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑค์งคา้งในงบก าไร
ขาดทุนรวม 

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 

เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. ("BiT") เม่ือวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 GLH 
ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BiT จ านวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นท่ีออกและจ าหน่าย
ทั้งหมดของ BiT) คิดเป็นจ านวนเงิน 1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 61.85 ลา้นบาท) BiT 
จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวต่อกรมทะเบียนการค้าและธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แล้วเม่ือวันท่ี               
16 มกราคม 2560  

ในระหว่างปี GLH ไดบ้นัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพิ่มเติมจ านวน 1.9 ลา้น
บาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 เงินลงทุนดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนในงบการเงินรวมมูลค่า 63.8 
ลา้นบาท (2559: 61.8 ลา้นบาท) BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกั
คือ  พัฒนาซอฟต์แว ร์และ เป็นผู ้เช่ี ยวชาญทางด้าน ดิ จิตอลคอน เทนต์และโปรแกรมบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk 

คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ใหบ้ริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ของ PT Bank JTurst 
Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจากนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยจึงไดท้  าการ
ซ้ือหุน้ของบริษทัดงักล่าวจาก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจ านวนหุน้ 28.15 ลา้น
ลา้นหุ้น (หรือร้อยละ 3.12 ของทุนเรียกช าระของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 11.70 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 414 ลา้นบาท) หุ้นส่วนท่ีเหลือประมาณร้อยละ 97 ยงัคงถือโดย     
ผูถื้อหุ้นใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 7 บริษัท
ดงักล่าวจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและด าเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  
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ณ วนัซ้ือ ราคาท่ีบริษทัย่อยจ่ายซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมาณ 3.65 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา P/BV 
ดงักล่าวเพิ่มเป็น 3.95 เท่า ในขณะท่ี ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดประเทศ
อินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 1.60 เท่า  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาว่าไม่มีการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนน้ีเน่ืองจากปัจจยับวกหลายๆอยา่ง รวมถึงอตัราการท าก าไรและโอกาสในการท าธุรกิจในอนาคต 
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนน้ีเกินกว่ามูลค่าท่ีค  านวณจาก ‘อัตราเฉล่ีย P/BV’ ในจ านวนท่ีเป็น
สาระส าคญัและผลต่างน้ีตอ้งไดรั้บการใหค้วามสนใจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 GLH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PT Bank JTrust ร้อยละ 2.81 และมูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจ านวน 414 ลา้นบาท มูลค่าของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยู่กบัความสามารถใน
การร่วมมือกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัดงักล่าวและความส าเร็จของการด าเนินงานของบริษทัดงักล่าว
ในอนาคต 

21. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2559 35,983 45,553 31,810 41,938 60,842 37,067 109 253,302 
ซ้ือเพิ่ม - - - 7,675 16,764 5,842 21,629 51,910 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (72) (174) (1,808) - (2,054) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 390 7,726 362 (8,785) (307) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 306 (464) (85) (75) 157 (161) 

31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 32,116 49,467 85,073 41,388 13,110 302,690 
ซ้ือเพิ่ม - - 1,275 8,183 25,222 5,700 10,317 50,697 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ  
   BGMM 

- 
 

- 
 

 
185 

 
83 

 
784 

 
337 

 
- 

 
1,389 

จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (6,001) (4,366) (1,666) - (13,622) 
โอนเขา้ (ออก) - - 8,512 46 14,006 (65) (22,564) (65) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงิน 
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - - (1,615) (918) (4,519) (1,687) (564) (9,303) 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 45,553 38,884 50,860 116,200 44,007 299 331,786 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2559 - 40,478 10,954 26,290 33,465 26,133 - 137,320 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 355 4,792 6,311 18,571 6,584 - 36,613 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - - (44) (106) (1,808) - (1,958) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - 31 8 16 (12) - 43 

31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 15,777 32,565 51,946 30,897 - 172,018 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 354 3,907 7,505 24,231 5,579 - 41,576 
เพิ่มข้ึนจากการซ้ือกิจการ  
   BGMM 

 
- 

 
- 

 
45 

 
9 

 
232 

 
121 

 
- 

 
407 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (6,000) (4,315) (1,460) - (13,364) 
ผลต่างจากการแปลงค่า 
   งบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ - - (643) (439) (2,146) (1,143) - (4,371) 

31 ธนัวาคม 2560 - 41,187 17,497 33,640 69,948 33,994 - 196,266 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         

31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 16,339 16,902 33,127 10,491 13,110 130,672 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 4,366 21,387 17,220 46,252 10,013 299 135,520 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         

2559        36,613 

2560        41,576 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

รำคำทุน         
1 มกราคม 2559 35,983 45,553 14,776 21,289 33,199 23,355 - 174,155 
ซ้ือเพ่ิม - - - 1,649 6,538 2,756 8,493 19,436 
ตดัจ าหน่าย - - - - (55) (1,808) - (1,863) 
โอนเขา้ (ออก) - - - 98 7,726 - (8,493) (669) 

31 ธนัวาคม 2559 35,983 45,553 14,776 23,036 47,408 24,303 - 191,059 
ซ้ือเพ่ิม - - 1,188 2,436 3,503 3,930 2,796 13,853 
ตดัจ าหน่าย - - (1,589) (159) - (1,666) - (3,414) 

โอนเขา้ (ออก) - - 2,496 - - - (2,496) - 

31 ธนัวาคม 2560 35,983 45,553 16,871 25,313 50,911 26,567 300 201,498 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   ส่วนปรับปรุง เคร่ืองตกแต่ง     
   อาคารและ และเคร่ืองใช ้ คอมพิวเตอร์  งาน  
 ท่ีดิน อาคาร สถานท่ีเช่า ส านกังาน และอุปกรณ์ ยานพาหนะ ระหวา่งท า รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกราคม 2559 - 40,478 8,111 15,795 17,522 18,425 - 100,331 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 355 1,411 1,963 10,247 3,232 - 17,208 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(37) 

 
(1,808) 

 
- 

 
(1,845) 

31 ธนัวาคม 2559 - 40,833 9,522 17,758 27,732 19,849 - 115,694 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 354 1,568 2,204 10,899 2,477 - 17,502 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/             
   ตดัจ าหน่าย 

 
- 

 
- 

 
(1,588) 

 
(159) 

 
- 

 
(1,438) 

 
- 

 
(3,185) 

31 ธนัวาคม 2560 - 41,187 9,502 19,803 38,631 20,888 - 130,011 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวาคม 2559 35,983 4,720 5,254 5,278 19,676 4,454 - 75,365  

31 ธนัวาคม 2560 35,983 4,366 7,369 5,510 12,280 5,679 300 71,487 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี         
2559        17,208 

2560        17,502 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 99.3 ลา้นบาท และ 94.7 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 87.5 ลา้นบาท และ 
81.7 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

บริษทัฯไดน้ าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 27.6 
ลา้นบาท (2559: 26.5 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 25 และ 28 
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22. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 

สญัญา 
สิทธิพิเศษ 

คอมพิวเตอร์
ซอฟตแ์วร์ 

 
สิทธิการเช่า 

ซอฟตแ์วร์
ระหวา่ง
พฒันา รวม 

รำคำทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 126,699 21,777 19 9,317 157,812 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  - 6,249 20 41,934 48,203 
โอนเขา้  - 669 - - 669 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (905) (40) - (3,910) (4,855) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 125,794 28,655 39 47,341 201,829 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  - 5,461 - 50,381 55,842 
ตดัจ าหน่าย - (4,566) - - (4,566) 
โอนเขา้ (ออก) - 27,998 - (30,610) (2,612) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ      (96,768) - - - (96,768) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (9,064) (1,180) - (2,557) (12,801) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 19,962 56,368 39 64,555 140,924 

กำรตัดจ ำหน่ำย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 53,956 2,787 2 - 56,745 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,593 3,255 9 - 6,857 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (331) (1,238) - - (1,569) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 57,218 4,804 11 - 62,033 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,455 5,682 17 - 9,154 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย - (954) - - (954) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสญัญาสิทธิพิเศษ     (40,831) - - - (40,831) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็น 
   เงินตราต่างประเทศ (4,316) (163) - - (4,479) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 15,526 9,369 28 - 24,923 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 68,576 23,851 28 47,341 139,796 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 4,436 46,999 11 64,555 116,001 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา รวม 

รำคำทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 11,146 4,952 16,098 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  5,281 16,858 22,139 

โอนเขา้ (ออก) 669 (615) 54 

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

ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี  2,725 41,901 44,626 

ตดัจ าหน่าย (3,251) - (3,251) 

โอนเขา้ (ออก) 6,300 (6,300) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 22,870 56,796 79,666 

กำรตัดจ ำหน่ำย    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 597 - 597 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,866 - 1,866 

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

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย (1,772) - (1,772) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,492 - 4,492 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 5,183 - 5,183 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี    

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 17,687 56,796 74,483 

สัญญำสิทธิพเิศษ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา 5 ปี 
(สามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กับบริษทัตวัแทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพชูา โดยสัญญาดงักล่าวระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันในการได้รับอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์
ฮอนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิดงักล่าวแก่ GLF 
โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และท าสัญญา Deposit agreement มูลค่า 2.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนติดต่อกับบริษัทตวัแทน
จ าหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีตามท่ีตก
ลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะท าการยดึเงินมดัจ าตามสัดส่วนระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 
2561 
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ในระหวา่งปี 2559 และ 2558 GLF สามารถท ายอดขายขั้นต ่าต่อปีไดต้ามท่ีตกลงไว ้จึงไดบ้นัทึกเงินมดั
จ าคืนตามสัดส่วนท่ีตกลงไวใ้นสัญญา Deposit agreement มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิพิเศษท่ี
น าเสนอในงบการเงินรวมไดป้รับปรุงแลว้ 

จากการท่ีก.ล.ต. ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของก.ล.ต. ต่ออดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหาร
ของบริษทัฯยงัคงมีความเช่ือมัน่ว่าสัญญาสิทธิพิเศษไดจ้ดัท าข้ึนภายใตก้ารด าเนินธุรกิจโดยปกติ แต่
เน่ืองจากมีขอ้มูลหรือหลกัฐานบางส่วนท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลไม่สามารถเขา้ถึงได ้ผูบ้ริหารจึงได้
พิจารณาและเห็นควรวา่ บริษทัฯควรจะตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนจากสญัญาสิทธิพิเศษไวเ้ท่ากบัยอดคงเหลือ
ของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีไม่ตดัจ าหน่ายมูลค่า 1.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา การพิจารณาตั้งค่า
เผื่อผลขาดทุนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆตามหลกัความระมดัระวงัในช่วงระหว่างการตรวจสอบขอ้เท็จจริงของหน่วยงาน
ก ากบัดูแล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 และ 49 เม่ือไดรั้บคืนเงินมดัจ าน้ีในภายหลงั บริษทัฯจะกลบั
รายการค่าเผือ่ผลขาดทุนน้ีดว้ยจ านวนท่ีไดรั้บคืน 

ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2560 มูลค่าของสิทธิพิ เศษดังกล่าวคิดเป็นจ านวนเงิน  0.11 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (2559: 1.91 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

23. ค่ำควำมนิยม 

กลุ่มบริษทัปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื่อ
ทดสอบการดอ้ยค่าประจ าปี ดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์         

ค ้าประกนั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

 
ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
บริษทั BG Microfinance 

Myanmar  Co., Ltd. 

ค่าความนิยม 66,122 5,750 45,864 220,922 

กลุ่มบริษทัพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดจากมูลค่าจากการ
ใชสิ้นทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการ
ทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา      
5 ปี 
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ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  

ค  ้าประกนั 
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

 
 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ 
บริษทั GL Finance Plc. 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือ  
รายยอ่ย บริษทั BG 

Microfinance Myanmar  
Co., Ltd. 

อตัราการเติบโต 2.5 2.5 4.0 3.0 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12.0 12.8 18.3 15.2 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมา
ประกอบกบัการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความ
เส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้นๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

24. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 62,563 71,210 61,713 70,086 
เงินมดัจ า 38,207 37,865 2,504 1,856 
อ่ืน ๆ 2,976 5,739 2,443 5,738 

รวม 103,746 114,814 66,660 77,680 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากภาษีมูลค่าเพ่ิม

รอเรียกคืน (31,533) (7,438) (31,533) (7,438) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิ 72,213 107,376 35,127 70,242 

25. เงินเบิกเกนิบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 2560 2559 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - 7.12 - 2,077 
เงินกูย้มืระยะสั้น 6.00 3.80 - 6.25 65,239 554,183 
รวม   65,239 556,260 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 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 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯค ้าประกนัโดย
การโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และท่ีจะมีข้ึนในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากผูใ้หกู้ข้องบริษทัฯ เงินกูย้มื
ของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 44.4 

26. เงินรับฝำก 

คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 
4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้
สินเช่ือรายยอ่ย โดยประกาศน้ีไดใ้ชก้บั BGMM ในฐานะสถาบนัการเงินระดบัฐานราก (microfinance 
institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   

จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมีการ
จ่ายเงินค่างวด โดยจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้ งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของยอด
สินเช่ือ นอกจากน้ีลูกค้ายงัสามารถออมเงินเพิ่มเติมด้วยความสมัครใจ BGMM ได้รับแจ้งจาก
หน่วยงานก ากบัดูแลเก่ียวกบัการขอเขา้ตรวจในระหวา่งเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นตวัก าหนดว่า BGMM 
ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดทั้งหมดส าหรับการรับเงินมดัจ าหรือไม่ ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงิน
จากลูกคา้สินเช่ือรายย่อยดังกล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กับลูกคา้สินเช่ือรายย่อยในอตัรา     
ร้อยละ 15 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากจากการออมโดย
สมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวถูกก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบันทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ 
BGMM มีจ านวน 958.4 ลา้นจ๊าดพม่า (คิดเป็น 22.9 ลา้นบาท) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่นระหว่าง      
6 เดือนถึง 1 ปี  
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27. เจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 119,697 95,699 119,697 95,699 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 11,168 20,761 11,031 18,965 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 18,783 44,590 4,505 5,438 
ค่าโบนสัคา้งจ่าย 6,689 659 - 15 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 461 - 109,346 51,950 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 109,519 43,275 10,860 15,406 

รวม 266,317 204,984 255,439 187,473 

28. เงินกู้ยืมระยะยำว 

เงินกูย้ืมระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 5,447 17,915 ร้อยละ 10 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช าระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 10,894 35,831 ร้อยละ 10 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 6 เดือนและ
ช าระงวดต่อไปทุกๆ 6 เดือน 

ตัว๋สญัญาใชเ้งินลงวนัท่ี 23 ตุลาคม 2558 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 1 - 35,831 ร้อยละ 8.72 จ่ายช าระทั้งจ  านวนเม่ือครบก าหนดสองปีนับจาก

วนัท าสญัญา 
ตัว๋สญัญาใชเ้งินฉบบัท่ี 2 - 53,746 ร้อยละ 8.72 จ่ายช าระทั้งจ  านวนเม่ือครบก าหนดสองปีนับจาก

วนัท าสญัญา 
สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 64,000 47,960 THBFIX1M + 1.90 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบหา้งวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
ตามวงเงินสินเช่ือ 



 

75 
 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 35,024 30,633 ร้อยละ 6.75 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสิบสองงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบั
จากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และช าระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 6,921 - ร้อยละ 7.00 ผอ่นช าระเป็นงวดๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกนบัจาก
วนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน และ
ช าระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน 

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน     
  รอตดัจ่าย (31) (913)   
รวม 122,255 798,133   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ    
      ภายในหน่ึงปี (102,764) (585,743) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
19,491 

 
212,390 

  

 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้ 
 2560 2559   

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554    
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 577,130 ร้อยละ MLR - 1.0 ผอ่นช าระเป็นงวด ๆ ในจ านวนท่ีเท่ากนัรวม

ทั้งหมดสามสิบงวด โดยเร่ิมช าระงวดแรกในวนั
ช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม 

     วงเงินสินเช่ือ 
รวม - 577,130   
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี - (402,990) 

  

เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
174,140 
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การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 798,133 577,130 
บวก: กูเ้พิ่ม 889,582 730,000 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  855 - 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (1,560,015) (1,307,130) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา 
      ต่างประเทศ 

 
(6,300) 

 
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 122,255 - 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 500 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้ืมภายใตส้ัญญา
เงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2555 ถึงไตรมาสหน่ึง 2556 บริษทัฯไดข้อเพิ่มวงเงินกูร้ะยะยาวกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่ง
หน่ึงตามสัญญาเงินกูย้ืมลงวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 เป็นจ านวน 2.5 พนัลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าไปช าระคืนเงินกูย้มืภายใตส้ญัญาเงินกูฉ้บบัเดิมและใชใ้นการขยายธุรกิจของบริษทัฯ 

ในระหว่างปี 2558 และ 2557 บริษทัย่อยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อน าไปใช้     
ในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อขอ
วงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใชใ้นการด าเนินงานของบริษทัฯ 
นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้มืดงักล่าวเพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีในอตัราร้อยละ 4.90     
ต่อปีและอตัราร้อยละ 5.10 ต่อปี 

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 10 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามล าดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าไปใช้
ในการด าเนินงานของบริษทัยอ่ย 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้มื บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น การ
ด ารงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุ้น การด ารงอัตราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ีเช่าซ้ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จ าหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิเรียกร้อง
ในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้ืม และในกรณีก่อหน้ีใหม่ 
กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯไดท้ า
ใหม่ เป็นตน้ 

เงินกูย้มืภายใตส้ัญญาเงินกูด้งักล่าวค ้าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและสินเช่ือ
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั และการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ในขณะน้ี และ/
หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคารพาณิชย ์รวมทั้ง
ค  ้ าประกันโดยบริษัทย่อย GLH บัญชีเงินฝากประจ าท่ีสถาบันการเงินของบริษัทย่อย GLL และ
สินทรัพยบ์างส่วนของบริษทัย่อย GLF ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อย GLF มีสินทรัพยร์วม
จ านวน 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ใชใ้นการค ้าประกนัเงินกูย้ืมดงักล่าว (2559: 1.51 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
2,500.0 2,072.9 

 
2,500.0 1,922.9 

ณ วนัท่ี  13 กุมภาพนัธ์ 2561 ธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงไดย้กเลิกวงเงินกูร้ะยะยาวจ านวน 2,500 ลา้น
บาท โดย ณ วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2561 วงเงินกูร้ะยะยาวของบริษทัและบริษทัยอ่ยดงักล่าวยงัไม่ไดถู้ก
เบิกใช ้ 

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าใหน้ายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
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ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีว ันท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และได้จดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว โดยทั้ งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิได้
ด าเนินการใดๆ อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 49 

29. หุ้นกู้ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 2560 2559 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2557 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 - 500,000 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

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

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (30,410) (47,782) 
หุน้กู ้- สุทธิ   1,469,590 1,952,218 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี   - (499,128) 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี   1,469,590 1,453,090 
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รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2557 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ ากดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2557  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จ านวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 27 กมุภาพนัธ์ 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2557 ถึงวนัท่ี 29 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.17 ต่อปี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ไปจนครบก าหนดไถ่ถอน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.55 ต่อปี 
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ และวนัท่ี 27 สิงหาคมของทุกปี 
 ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 27 สิงหาคม 2557  
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนลูกหน้ีเช่าซ้ือ 
 และขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจ าหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
การค ้าประกนั ค ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 44.4 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2559 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562  

ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส  จ ากดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จ านวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 29 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม และวนัท่ี 29 กนัยายน ของทุกปี 
 ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 และการด ารงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การค ้าประกนั ค ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 44.4 
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ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าใหน้ายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีว ันท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

บริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และได้จดัให้มีการตรวจสอบเง่ือนไขใน
สัญญาหุ้นกู ้โดยทั้งฝ่ายกฎหมายและผูบ้ริหารมีความเห็นว่า ณ ขณะน้ี บริษทัยงัมิไดด้ าเนินการใดๆ 
อนัเป็นการผดิเง่ือนไขตามสญัญาดงักล่าวแต่อยา่งใดตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 49 

30. หุ้นกู้แปลงสภำพ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบก าหนด 2560 2559 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

5 ปี 30 กรกฎาคม 2564 4,249,289 4,521,832 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 20 มีนาคม 2563 1,636,058 - 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 ตามรายละเอียดใน 3 ปี 30 มีนาคม 2563 654,424 - 
   ตารางดา้นล่าง     
รวม    6,539,771 4,521,832 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อแปลงสภาพจ่าย  (6,857) (5,502) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - สุทธิ   6,532,914 4,516,330 
หกั: มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ   (59,458) (10,043) 
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,473,456 4,506,287 
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เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ใหบ้ริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลง
สภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ JTrust 
Asia Pte. Ltd. ซ่ึ งเป็น กิจการท่ี เก่ี ยวข้องกันตาม ท่ีก ล่าวไว้ในหมายเห ตุ  7 ตาม ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  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 
การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 1 สิงหาคม  และวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ านวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ (ราคาหนา้ตัว๋ 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือเทียบเท่า 3,540,000 บาท) จะไถ่ถอนโดยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญัจ านวน 88,500 หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
ขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัฯไดเ้ขา้ท าหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

เพื่อป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินต้นและ
ดอกเบ้ียจากหุน้กูแ้ปลงสภาพตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 
ในระหวา่งปี 2560 บริษทัไดย้กเลิกหนงัสือแนบทา้ยสัญญาตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.3 
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เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติั
ให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงิน
สกุลอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า โดยอนุมติัให้แก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจ านวนไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและอนุมติให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ในจ านวนไม่เกิน 20 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตามล าดบั นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯเพื่อ
รองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ี
กล่าวไวห้มายเหตุ 7 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาต
ใหบ้ริษทัฯเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมีขอ้ก าหนดและเง่ือนไข
หลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  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 
การช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 20 มีนาคม และวนัท่ี 20 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกับวนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ านวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ    
   เป็นหุน้สามญั 

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

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ซ่ึงเป็นบริษัทท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตให้บริษทัฯเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมี
ขอ้ก าหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี  

จ านวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ  200 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

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

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

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ก าหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัท าการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจ านวน 
ข) ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

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

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัท าการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

โดยบริษทัฯมีภาระท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้จ ากดับางประการตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาการ
เสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
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ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ได้
เปิดเผยถึงการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.ต่อนายมิทซึจิ โคโนชิตะ ประธานผูบ้ริหารและประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อ
ให้ผลประกอบการของบริษทัฯ สูงเกินความจริง การถูกกล่าวโทษท าใหน้ายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่าย
มีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละ
บริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออก
หลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนไดต้ามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดแ้จง้เตือนให้บริษทัฯแกไ้ขงบการเงินให้ถูกตอ้งตรงตามความเป็น
จริงโดยเร็ว  

ณ วนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดด้ าเนินการฟ้องบริษทัฯเป็นคดีแพ่ง และในวนัท่ี 10 มกราคม 2561 
JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาล ซ่ึงเม่ือศาลรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการไวพ้ิจารณา
แล้ว กรณีจะส่งผลให้เกิดสภาวะการพักช าระหน้ี (automatic stay) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ดีว ันท่ี             
16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯต่อศาลและศาลไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตใหบ้ริษทัฯสามารถช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุน้กูข้องบริษทัฯได ้ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48 

กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริษทั เก่ียวกับความเป็นไปได้ของการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกู ้รวมถึงจดหมายแจง้เลิกสัญญาหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผิด ขอยกเลิกสัญญาและไดเ้รียกเงินจ านวนดงักล่าวคืนจากบริษทัฯ
ในทนัที รวมทั้งไดค้ดีความท่ีไดฟ้้องบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทั   
เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้  าผิด
กฎหมายใด ๆ ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 เร่ือง “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงิน” ก าหนดให้กิจการท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพตอ้งแสดงองคป์ระกอบของหน้ีสินแยกจากส่วนท่ี
เป็นส่วนของเจา้ของเพื่อแสดงรายการในงบแสดงฐานะทางการเงิน ดงันั้น ณ วนัออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ดงักล่าวบริษทัฯ ไดแ้ยกองคป์ระกอบของหน้ีสินและองคป์ระกอบของส่วนของเจา้ของออกจากกนั 
โดยองคป์ระกอบของหน้ีสินนั้นไดค้  านวณจากกระแสเงินสดของเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตคิดลดดว้ย อตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีเป็นอยูข่ณะนั้น หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน
คือผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของหุน้กูแ้ปลงสภาพหกัดว้ยส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบของหน้ีสิน 



 

85 
 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายกุารช าระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงก าหนดข้ึน ณ วนัท่ีออก
หุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวมสิทธิ
ในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

  (หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 4,516,330 - 

มูลค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,425,351 4,521,832 

ตน้ทุนทางตรง (3,409) (5,996) 
เงินสดรับสุทธิ 2,421,942 4,515,836 
ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 2,064 494 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (407,422) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 6,532,914 4,516,330 
   

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี   

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 6,473,456 4,506,287 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 59,458 10,043 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี   31 ธนัวาคม 6,532,914 4,516,330 

31. เงินรับล่วงหน้ำจำกกำรออกหุ้นกู้แปลงสภำพ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ยอดคงเหลือดงักล่าวเป็นเงินรับล่วงหน้าท่ีไดรั้บจาก JTrust Asia Pte. Ltd. 
และ Creation Investments Sri Lanka LLC. เป็นจ านวนเงิน 13 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 
465.80 ลา้นบาท เพื่อซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ       
ในระหว่างปีปัจจุบนับริษทัฯไดด้ าเนินการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้กบัผูล้งทุนแลว้ตามท่ีกล่าวไวใ้น   
หมายเหตุ 30 
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32. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 8,721 7,480 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 3,398 3,209 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 193 158 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม   
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ - 4,171 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - (1,477) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,056) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (544) (1,764) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 11,768 8,721 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,591 3,367 

บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวน
ประมาณ 1.8 ลา้นบาท (2559: 1.3 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานของบริษทัฯประมาณ 21.9 ปี (2559: 22.8 ปี) 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

อตัราคิดลด 2.2 2.2 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  1.8 - 4.4 1.8 - 4.4 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 9.0 - 22.0 9.0 - 22.0 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% เพ่ิมข้ึน 1.0% ลดลง 1.0% 

อตัราคิดลด (0.66) 0.75 (0.53) 0.60 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  0.85 (0.76) 0.59 (0.53) 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (0.75) 0.78 (0.60) 0.63 

33. ทุนเรือนหุ้น 

33.1 มติทีป่ระชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษัทฯได้มีมติอนุมัติการจ่าย         
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯเป็น   
จ านวนเงินไม่เกิน 418.00 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราหุ้นละ 0.2740 บาท โดยมีก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2560  

33.2 กำรเพิม่ทุนจำกกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
จ านวนรวม 0.76 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญั    
 แสดงสิทธิ จ านวนหุน้สามญั ราคาใชสิ้ทธิ จ านวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (ลา้นบาท) 
GL-W4 19,036 19,036 40 0.76 
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33.3 รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนหุ้นสำมัญ 

ในระหว่างปีปัจจุบนัจ านวนหุ้นสามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯมีการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 1,525,510 762,755 5,191,560 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 28 14 1,113 
ณ วนัปลายปี 1,525,538 762,769 5,192,673 

34. ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ยอดคงเหลือของใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบส าคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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

จ านวนใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  จ านวนใบส าคญัแสดง  
ใบส าคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2560 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

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

35. เงินปันผล 

เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2560 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2559             

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 

 
415,088 

 
0.2740 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2560 415,088 0.2740 
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เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในไตรมาสท่ี 2 ปี 2559 ประกอบดว้ย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานปี 2558              

ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ 
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 

 
231,240 

 
0.1560 

รวมเงินปันผลท่ีจ่ายในปี 2559 231,240 0.1560 

36. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร
ส ารองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

37. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ 

รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยค่าปรับจากการช าระค่างวดล่าช้า 
รายไดห้น้ีสูญท่ีไดรั้บคืน รายไดจ้ากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือ 

38. รำยได้อ่ืนทีเ่กีย่วข้องกบักำรให้บริกำรสินเช่ือรำยย่อย 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อยประกอบด้วยค่าจัดการด้านเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

39. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะ ประกอบดว้ย รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 712,718 542,746 395,230 334,465 
ค่าบริการท าสัญญา 8,202 30,831 6,007 28,174 
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี 20,509 21,517 17,897 18,938 
ค่าเส่ือมราคา 41,576 36,614 17,503 17,208 
ค่าตดัจ าหน่าย 9,154 6,858 2,720 1,866 
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน 13,406 14,451 5,255 5,955 
ค่าเช่า 38,872 36,663 5,080 4,508 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 51,797 32,821 17,128 3,877 
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40. ภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 166,686 174,687 90,104 91,918 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (14,313) 27,345 (8,651) 27,082 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 152,373 202,032 81,453 119,000 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 73 - 73 

รวม - 73 - 73 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)   

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,454,677) 1,031,073 (1,596,812) 600,927 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 17 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 

ก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี (245,371) 243,546 (319,362) 120,185 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ 

   ไม่สามารถน ามาบวก (หกั) ทางภาษีได ้ 408,694 (25,008) 400,815 (1,185) 

อ่ืนๆ (10,950) (16,506) - - 

รวมค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 152,373 202,032 81,453 119,000 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 57,897 48,815 47,992 40,238 
ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย 3,279 3,132 1,677 3,026 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,357 1,744 2,357 1,744 
ขาดทุนสะสมยกมา 11,208 5,575 - - 
อ่ืน ๆ 640 173 - 9 

รวม 75,381 59,439 52,026 45,017 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่านายหนา้รอตดับญัชี 11,676 10,269 11,676 10,269 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย 2,191 3,140 - - 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
    องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 
1,355 

 
1,100 

 
1,355 

 
1,100 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ- 
    องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 
17 

 
3 

 
17 

 
3 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ 6,015 9,404 6,015 9,404 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs 4,219 - - - 
อ่ืน ๆ 71 - 71 - 

รวม 25,544 23,916 19,134 20,776 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 49,837 35,523 32,892 24,241 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 53,063 35,523 32,892 24,241 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (3,226) - - - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 49,837 35,523 32,892 24,241 
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41. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ก าไรต่อหุน้ปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปีกับ
จ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด
ทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,603,211) 830,066 1,525,535 1,525,423 (1.051) 0.544 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
 เทียบเท่ำปรับลด       
  GL-W4 - - - 12,472   
ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       
    ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ 
       ผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 

      

       มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (1,603,211)  830,066 1,525,535 1,537,895  (1.051) 0.540 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 พนับาท พนับาท พนัหุน้ พนัหุน้ บาท บาท 
ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน       
   ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (1,678,265) 481,927 1,525,535 1,525,423 (1.100) 0.316 

ผลกระทบของหุ้นสำมัญ       
   เทียบเท่ำปรับลด       

  GL-W4 - - - 12,472   

ก ำไรต่อหุ้นปรับลด       

    ก าไร (ขาดทุน) ท่ีเป็นของ 
       ผูถื้อหุน้สามญัสมมติวา่ 

      

       มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั (1,678,265) 481,927 1,525,535 1,537,895 (1.100) 0.313 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีการค านวณก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับ GL-W4 และหุ้นกูแ้ปลงสภาพส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เน่ืองจากก าไรต่อหุน้ปรับลดกลบัเป็นปรับเพิ่ม 

42. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทั  

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 5 ส่วนงาน 
• ส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 
• ส่วนงานธุรกิจการบริหารสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดัการเงินลงทุนอ่ืน 
• ส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
• ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
• ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้ 

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน 
สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการ
ด าเนินงาน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน 
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การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 
 
 
 

ส่วนงำนธุรกจิ
ให้บริกำรสินเช่ือ
เช่ำซ้ือ และ
สินเช่ือแก่

ผู้บริโภคโดยมี
สินทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิ
กำรบริหำร

สินเช่ือแก่ธุรกจิ
และจดักำร 

ส่วนงำนธุรกจิที่
ปรึกษำด้ำน ส่วนงำนธุรกจิ 

ส่วนงำนธุรกจิ
สินเช่ือเพ่ือ

ผู้บริโภครำยย่อย
ภำยใต้กำร

จดักำรสินเช่ือ รำยกำรที ่  
 ค ำ้ประกนั เงนิลงทุนอ่ืน ธุรกจิ สินเช่ือรำยย่อย ร่วมทำงกำรเงนิ ไม่ได้ปันส่วน งบกำรเงนิรวม 
รำยได้        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,436,543 201,711 37,494 56,605 56,429 - 2,788,782 
รายไดอ่ื้น 113,779 47,299 8,072 10,256 10,174 - 189,580 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 780,835 31,060 24,535 - - - 836,430 
รวมรายได ้ 3,331,157 280,070 70,101 66,861 66,603 - 3,814,792 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (780,835) (31,060) (24,535) - - - (836,430) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,550,322 249,010 45,566 66,861 66,603 - 2,978,362 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (911,995) (97,340) (21,582) (22,638) (91,396) - (1,144,951) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (317,727) - - (3,293) (2,016) - (323,036) 
ตน้ทุนขาย (757) - - - - - (757) 
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่

หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืภายใตข้อ้พิพาท - (603,176) - - - - (603,176) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินให้
กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - (956,641) - - - - (956,641) 

ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อ
การขาย (245,351) - - - - - (245,351) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (208,884) - - - - - (208,884) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่
หน้ีสงสยัจะสูญของสินทรัพย์
หมุนเวียนอ่ืน (38,825) - - - - - (38,825) 

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

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

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วม - - - - - 171,951 171,951 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (445,347) (445,347) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (152,373) (152,373) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 770,846 (1,990,232) 23,984 40,930 (26,809) (425,769) (1,607,050) 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน        
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี  59,059 - 2,001 5,701 - 39,778 96,106 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 
 
 
 
 

ส่วนงำนธุรกจิ
ให้บริกำรสินเช่ือ   
เช่ำซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผู้บริโภคโดยมี

สินทรัพย์ 

ส่วนงำนธุรกจิกำร
บริหำรสินเช่ือแก่
ธุรกจิและจดักำร 

ส่วนงำนธุรกจิ
ที่ปรึกษำด้ำน 

ส่วนงำนธุรกจิ
สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภค
รำยย่อยภำยใต้กำร
จดักำรสินเช่ือร่วม รำยกำรที ่  

 ค ำ้ประกนั เงนิลงทุนอ่ืน ธุรกจิ ทำงกำรเงนิ ไม่ได้ปันส่วน งบกำรเงนิรวม 
รำยได้       
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,282,233 251,081 63,062 3,175 - 2,599,551 
รายไดอ่ื้น 73,659 (1,869) 2,423 14,601 - 88,814 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 418,408 223,744 14,427 (323) - 656,256 
รวมรำยได้ 2,774,300 472,956 79,912 17,453 - 3,344,621 
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (418,408) (223,744) (14,427) 323 - (656,256) 
รวมรำยได้-สุทธิ 2,355,892 249,212 65,485 17,776 - 2,688,365 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร (798,110) (63,695) - (25,571) - (887,376) 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (313,270) - - - - (313,270) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์       

รอการขาย (232,251) - - - - (232,251) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน

บริษทัร่วม - - - - 48,355 48,355 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - (272,749) (272,749) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - (202,033) (202,033) 
ก ำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน 1,012,261 185,517 65,485 (7,795) (426,427) 829,041 

สินทรัพย์รวมของส่วนงำน 
การเพ่ิมขึน้ของสินทรัพย์ไม่
หมนุเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชี  68,372 - - - 5,771 74,143 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

 (หน่วย: พนับาท) 
  2560  2559 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก     
ประเทศไทย 1,766,544  1,608,594 
ประเทศกมัพชูา 693,625  654,016 
ประเทศสิงคโปร์ (ปรับปรุงใหม่) 225,744  263,327* 
ประเทศไซปรัส (ปรับปรุงใหม่) 7,966  (22,882)* 
ประเทศลกัเซมเบิร์ก 7,012  9,605 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 96,806  93,375 
ประเทศอินโดนีเซีย 79,482  19,268 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 80,774  - 
ประเทศญ่ีปุ่น 20,409  63,062 
รวม 2,978,362  2,688,365 

*บริษทัฯไดแ้กไ้ขงบการเงินส าหรับปี 2559 ยอ้นหลงั โดยไม่รับรู้ดอกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้งเป็นรายไดจ้ากลูกหน้ีกลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส 

เน่ืองจากผลกระทบต่อปี 2558 ส าหรับลูกหน้ีกลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสคิดเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท และ 23 ลา้นบาทตามล าดบั ซ่ึง

บริษทัฯถือว่าไม่เป็นรายการสาระส าคญั ดงันั้นบริษทัฯรวมผลกระทบของการแกไ้ขรายไดด้อกเบ้ียของปี 2558 มาปรับลดในรายได้

ดอกเบ้ียปี 2559 การแกไ้ขดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดรายไดติ้ดลบส าหรับกลุ่มไซปรัสดงัตาราง 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีและเงินลงทุนในบริษทัร่วม) 

   

ประเทศไทย 155,139  120,510 
ประเทศกมัพชูา 35,785  106,268 
ประเทศสิงคโปร์ 36,958  35,335 
ประเทศลาว 1,404  2,785 
ประเทศอินโดนีเซีย 15,547  5,570 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 6,688  - 
รวม 251,521  270,468 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทฯย่อย ไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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43. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯและพนักงานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ  0 - 5 ของ
เงินเดือนและพนักงานจะจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 0 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ี
บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อยธุยา จ ากดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัฯไดจ่้ายเงิน
สมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 9.2 ลา้นบาท และ 8.1 ลา้นบาท ตามล าดบั 

44. ภำระผูกพนั 

44.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจ านวน 0.4 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุงอาคาร
และสถานท่ีเช่า (2559: 0.01 ลา้นบาท) 

44.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอก
เลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 จ่ายช าระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

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

พนับาท 20,178 15,616 15,280 13,705 

พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา 114 411 157 36 

พนัรูปีอินโดนีเซีย 811,087 2,943,360 1,216,631 1,216,631 

พนัเหรียญสิงคโปร์ 126 - - - 



 

98 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 จ่ายช าระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

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

พนับาท 9,185 8,117 6,851 2,802 

44.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นจ านวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
0.6 ลา้นเยน และ 0.2 ลา้นบาทต่อเดือน (2559: 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 ลา้นเยน และ 0.4 
ลา้นบาทต่อเดือน) และค่าธรรมเนียม ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน 12.15 ลา้นบาท (2559: 1.14 ลา้นบาท) 

44.4 กำรค ำ้ประกนั 

1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัวงเงินกูย้มืระยะสั้นในรูปแบบของหนงัสือ
แสตนด์บายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารให้แก่บริษทัย่อยในวงเงิน 4.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2559: 4.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 36.6 ลา้นบาท) 

2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่
เป็นจ านวน 975.3 ลา้นบาท (2559: 1,275.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัหุน้กูจ้  านวน 
975.0 ลา้นบาท (2559: 1,275.0 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณีย์
จ  านวน 0.3 ลา้นบาท (2559: 0.3 ลา้นบาท)  

44.5 สัญญำสิทธิพเิศษ (Exclusive Referral Agreement) 

เม่ือวัน ท่ี  26 มิ ถุนายน 2560 GLF ได้ท าสัญญาสิทธิพิ เศษ (Exclusive Referral Agreement) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี (สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบับริษทั
ตวัแทนจ าหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่อ้ฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาระบุใหสิ้ทธิพิเศษ
แก่ GLF ในการไดรั้บอนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้แต่เพียงผู ้
เดียว GLF จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อรถจกัรยานยนต์ของยอดสินเช่ือท่ีให้กบั
ลูกคา้ 
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45. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ปรับปรุงใหม่) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม    
ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 40 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 3,564* 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจน 
   ครบก าหนด 

 
- 

 
- 

 
186 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน - 65 435 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
หุน้กู ้ - 1,547 - 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 7,427 - 

*  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินโดยใชว้ิธีคิดลดกระแสเงินสด (discounted cashflow model) ตามท่ี
เปิดในหมายเหตุขอ้ 19.3 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ปรับปรุงใหม่) 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท - - 1,381 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ - - 1,895 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - - 2,170* 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 62 414 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม    
หุน้กู ้ - 1,566 - 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 
ตราสารอนุพนัธ์    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (1) - 

*  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยท่ีปรึกษาทางการเงินโดยใชว้ิธีก าไรคงเหลือ (residual income approach) ตามท่ีเปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ 19.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
หุน้กู ้ - 1,547 - 1,547 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 7,427 - 7,427 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
หุน้กู ้ - 1,566 - 1,566 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,862 - 4,862 

46. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

46.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกัน ลูกหน้ีอ่ืน       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินมดัจ า เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินรับฝาก เงินกูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขาย
ผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้ าประกันและลูกหน้ีเงินให้กู ้ยืม ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น
บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคัญจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของ
ลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการ          
ให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพยค์  ้าประกนัและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ี
เงินให้กู ้ยืม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้ าประกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงิน เงินกู้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียง
กบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบ้ียท่ี
เกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่
เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพื่อใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,797.45 - 286.10 996.35 3,079.90 

เงินลงทุนชัว่คราว 47.80 - - - 47.80 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 3,194.77 3,358.40 - - 6,553.17 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้าประกนั - สุทธิ 269.59 76.82 - - 346.41 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 378.43 39.53 - - 417.96 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้าร

จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
     

   จดัการสินเช่ือทางการเงิน 14.08 42.51 - - 56.59 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ                  

– ปรับปรุงใหม่ 0.55 40.84 - - 41.39 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - 82.41 82.41 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 11.65 - - 11.65 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - 192.72 - 478.28 671.00 

เงินมดัจ า - - - 38.21 38.21 

 5,702.67 3,762.47 286.10 1,595.25 11,346.49 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

สถาบนัการเงิน 65.24 - - - 65.24 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 280.40 280.40 

เงินรับฝาก - 22.91 - - 22.91 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 0.61 - - - 0.61 

เงินกูย้มืระยะยาว 102.76 19.49 - - 122.25 

หุน้กู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 6,473.46 - - 6,473.46 

 168.61 7,985.45 - 280.40 8,434.46 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย  

 ภายใน มากกวา่ ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.80 - 239.47 1,845.95 2,551.22 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 3,142.21 3,153.72 - - 6,295.93 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
    ค  ้าประกนั - สุทธิ 226.27 55.48 - - 281.75 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท                        
– ปรับปรุงใหม่ - 1,815.81 - - 1,815.81 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ                  
– ปรับปรุงใหม่ 767.50 938.61 - - 1,706.11 

ลูกหน้ีอ่ืน - - - 186.25 186.25 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 

 4,602.11 5,963.62 239.47 2,032.20 12,837.40 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

สถาบนัการเงิน 504.18 - 52.08 - 556.26 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 228.14 228.14 

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ย 4.40 - - - 4.40 

เงินกูย้มืระยะยาว 585.74 212.39 - - 798.13 

หุน้กู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 

เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 

 1,593.45 6,171.77 52.08 693.94 8,511.24 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

      
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 117.80 2.14 119.94 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 2,024.73 2,094.61 - - 4,119.34 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 165.55 - - - 165.55 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 22.39 22.39 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 0.34 - - 0.34 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งรับ          

จากบริษทัยอ่ย - 5,345.59 - - 5,345.59 

เงินมดัจ า - - - 2.50 2.50 

 2,190.28 7,440.54 117.80 27.03 9,775.65 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 261.72 261.72 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย 40.00 - - - 40.00 
หุน้กู ้ - 1,469.59 - - 1,469.59 

หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 6,473.46 - - 6,473.46 

 40.00 7,943.05 - 261.72 8,244.77 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่            ปรับข้ึนลง ไม่มี  

 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 465.8 - 1.62 1.30 468.72 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ - สุทธิ 1,946.22 1,797.54 - - 3,743.76 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ           

จากบริษทัยอ่ย 5,198.25 - - - 5,198.25 
ลูกหน้ีอ่ืน - - - 34.42 34.42 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 0.33 - - - 0.33 

 7,610.60 1,797.54 1.62 35.72 9,445.48 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 396.69 - 52.08 - 448.77 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 198.97 198.97 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 130.00 - - - 130.00 
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัท่ียอ่ย 53.30 - - - 53.30 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 577.13 - 577.13 
หุน้กู ้ 499.13 1,453.09 - - 1,952.22 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - 4,506.29 - - 4,506.29 

เงินรับล่วงหนา้จากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - - - 465.80 465.80 

 1,079.12 5,959.38 629.21 664.77 8,332.48 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและ
การกูย้มืหรือใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 สินทรัพย ์

ทางการเงิน 
หน้ีสิน 

ทางการเงิน 
สินทรัพย ์
ทางการเงิน 

หน้ีสิน 
ทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.16 13.06 201.95 145.71 166.83 62.75 205.26 145.77 32.6809 35.8307 
เหรียญสิงคโปร์ 0.16 0.05 0.07 - - - - - 24.4503 24.8010 
รูปีศรีลงักา 44.15 332.10 - - - - - - 0.21305 0.2392 
เรียลกมัพชูา 243.58 5.06 - - - - - - 0.00805 0.00885 
ไทยบาท 23.00 65.83 41.95 67.96 - - - - 1 1 
ลาวกีบ - - - - 18.13 - 145.49 - 0.0039 0.0044 
รูปีอินโดนีเซีย - - - - - - 105.11 - 0.0024 0.0027 
เยนญ่ีปุ่น 0.10 - - - - - - - 0.2898 0.3080 

46.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยมีมูลค่ายุติธรรมใกลเ้คียงกบัมูลค่าตาม
บญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม* มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม* 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึง
ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี                  
– ปรับปรุงใหม่ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1,816 

 
 

1,381 
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืระยะยาว                       

– ปรับปรุงใหม่ 
 

41 
 

40 
 

939 
 

1,895 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนด 

 
193 

 
186 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478 500 476 476 
     

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
   หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,470 1,547 1,453 1,566 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,473 7,427 4,506 4,862 

 *  มูลค่าดงักล่าวค านวณโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียระหวา่งราคาซ้ือและราคาขาย ณ วนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560 และ 30  ธนัวาคม 2559
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
   หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 1,470 1,547 1,453 1,566 
   หุน้กูแ้ปลงสภาพ 6,473 7,427 4,506 4,862 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
ตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน     

 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (1) (1) - - 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน และเงินกูย้มืระยะสั้น 
แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและผอ่นช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดโ้ดยหัก
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ค) มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืประเภทเดียวกนั 

ง) เงินลงทุนในตราสารท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแส
เงินสดในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนคาดหวงั 

จ) เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ฉ) หุน้กูแ้ละหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
ส าหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ช) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซ่ึงค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต
และแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วน
ใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ในตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัรา
ดอกเบ้ีย เป็นตน้ 

47. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.51:1 (2559: 1.06:1) และเฉพาะบริษทั
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.57:1 (2559: 1.14:1) 

48. กำรช้ีแจงเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรทำงกฏหมำย 

เม่ือต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษัท เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จ  ากัด (“JTA”) ซ่ึงเป็นบริษัทจ ากัด          
จดทะเบียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ไดด้ าเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยและในประเทศสิงคโปร์
ต่อบริษทัฯ โดยยืน่ฟ้องเป็นคดีแพง่ และยืน่ค  าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

48.1 คดีความในประเทศไทย 

1) คดีแพง่ 

เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ อดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน เป็นจ าเลยต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี พ.
83/2561 และศาลแพ่งไดก้ าหนดวนันดัพิจารณาคร้ังแรก (วนันดัช้ีสองสถาน) ในวนัท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2561  

บริษัทฯ ได้รับหมายเรียกและส าเนาค าฟ้องจากศาลแพ่งแล้ว โดยวิธีปิดหมาย เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ในการน้ี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่อสู้คดีน้ี
เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  



 

109 
 

ตามค าฟ้องของ JTA (ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561) JTA ไดก้ล่าวอา้ง
ว่า บริษัทฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ได้ร่วมกันกระท าการอนัเป็นการฉ้อฉล JTA เก่ียวกับสถานะทาง
การเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื่อจูงใจให ้JTA เขา้มาลงทุนในบริษทัฯ ดงันั้น นิติกรรม
ต่างๆ ท่ี JTA ไดท้ าข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อเขา้ลงทุนในบริษทัฯ จึงเกิดจากการแสดงเจตนาท่ีเกิดจาก
การฉ้อฉล หรือดว้ยความส าคญัผิดในสาระส าคญัในฐานะทางการเงินและผลประกอบการของ
บริษทัฯ นิติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดจึงตกเป็นโมฆียะ และ JTA ไดแ้สดงเจตนาบอกลา้งโมฆียกรรม
ในนิติกรรมเก่ียวกบัการลงทุนในบริษทัฯ ทั้งหมด และเรียกเงินลงทุนคืน ทั้งน้ี JTA ยงัไดก้ล่าวอา้ง
วา่ การกระท าการของบริษทัฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ยงัถือไดว้า่เป็นการร่วมกนักระท าละเมิดต่อ JTA อีก
ดว้ย ดว้ยขอ้กล่าวอา้งเหล่านั้น JTA จึงไดย้ื่นฟ้องเรียกร้องบริษทัฯ และจ าเลยอ่ืนๆ ทั้งหมดร่วมกนั
หรือแทนกนัช าระเงินค่าเสียหายให้แก่ JTA โดยทุนทรัพยใ์นคดีน้ีคิดค านวณเป็นเงินไทยทั้งส้ิน
จ านวน 8,020,132,483.88 บาท 

อน่ึง ดว้ยเหตุท่ี JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ และศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่ง
รับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ไวพ้ิจารณาแลว้เม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 กรณีน้ีจึง
ส่งผลให้เกิดสภาวะการพกัช าระหน้ี (Automatic Stay) ต่อบริษทัฯ ดงัท่ีจะไดก้ล่าวต่อไปในส่วน
ของคดีฟ้ืนฟูกิจการ ทั้งน้ี สภาวะการพกัช าระหน้ีจะส่งผลให้การพิจารณาคดีแพ่งเฉพาะส่วนของ
บริษัทฯถูกงดไวเ้ป็นการชั่วคราว เวน้แต่ศาลล้มละลายกลางจะมีค าสั่งเป็นประการอ่ืน ทั้ งน้ี        
ศาลแพง่อาจพิจารณามีค าสัง่จ  าหน่ายคดีเฉพาะส่วนของบริษทัฯ ออกจากสารบบความของศาลแพ่ง
เป็นการชัว่คราว หรือมีค าสั่งใหเ้ล่ือนนดัพิจารณาคร้ังแรกออกไป และก าหนดวนันดัพิจารณาใหม่
เป็นระยะๆ เพื่อรอฟังผลค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางในคดีฟ้ืนฟูกิจการ อย่างหน่ึงอยา่งใดตามท่ี
เห็นสมควร 

ส าหรับการพิจารณาคดีแพ่งในส่วนของจ าเลยอ่ืนๆ จะถูกงดพิจารณาไวเ้ป็นการชั่วคราวด้วย
หรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กบัว่า จ  าเลยอ่ืนๆ ไดมี้ค าขอให้ศาลแพ่งงดการพิจารณาหรือไม่ และข้ึนอยู่กบั
ดุลพินิจของศาลแพง่ในการพิจารณาค าขอดงักล่าว 

2) คดีฟ้ืนฟูกิจการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ (“ค าร้องขอฟ้ืนฟู          
กิจการฯ”) ต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขด าท่ี ฟ.1/2561 และศาลลม้ละลายกลางได้มี
ค  าสั่ ง รับค าร้องขอฟ้ืนฟู กิจการฯ ไว้พิ จารณาเม่ือวัน ท่ี  11 มกราคม พ .ศ. 2561 ในการน้ี                
ศาลลม้ละลายกลางไดก้ าหนดวนันดัไต่สวนค าร้องฟ้ืนฟูกิจการฯ ในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

 บริษทัฯไดรั้บหมายเรียกและส าเนาค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯจากศาลลม้ละลายกลางแลว้ ในการน้ี    
บริษทัฯไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อด าเนินการต่อสู้คดีน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี บริษทัฯ 
และเจา้หน้ีรายอ่ืนๆ ทุกรายของบริษทัฯ ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ มี
สิทธิยืน่ค  าคดัคา้นโตแ้ยง้ต่อศาลลม้ละลายกลางไดภ้ายในวนัท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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ตามค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ JTA ไดก้ล่าวอา้งว่า ตนเองเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯ ในหน้ีเงินซ่ึงเกิด
จากการบอกลา้งโมฆียกรรมของสัญญาลงทุนและการเขา้ซ้ือหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นจ านวนเงิน 
180,000,000 เหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5,831,298,000 บาท และกล่าวอ้างว่า 
บริษทัฯ อยูใ่นสภาวะท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เม่ือพิจารณาปัจจยัต่างๆ แลว้พบว่า 
กรณียงัมีเหตุผลอนัสมควรท่ีบริษทัฯ จะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนมีช่องทางท่ีจะ
สามารถฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ ได ้ในการน้ี  JTA จึงขอให้ศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งให้ฟ้ืนฟู
กิจการของบริษทัฯ และ JTA ไดเ้สนอบริษทั พีซีแอล แพลนเนอร์ จ ากดั เป็นผูท้  าแผนฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทัฯ 

บริษทัฯคาดการณ์ว่า กระบวนการพิจารณานับตั้งแต่วนันดัไต่สวนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ (วนัท่ี        
19 มีนาคม พ.ศ. 2561) จนถึงวนัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งอย่างหน่ึงอย่างใดเก่ียวกบัค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการฯนั้น อาจจะใชร้ะยะเวลาอยา่งนอ้ยประมาณ 3 ถึง 4 เดือน ทั้งน้ี ระยะเวลาดงักล่าวอาจ
เปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่ารก าหนดวนันดัสืบพยานของคู่ความท่ีเก่ียวขอ้ง 

อน่ึง เม่ือศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งรับค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไวพ้ิจารณาแลว้ กรณี
ดงักล่าวส่งผลให้เกิดสภาวะการพกัช าระหน้ี (Automatic Stay) ต่อบริษทัฯนับตั้งแต่วนัดงักล่าว        
เป็นตน้ไป จนกว่าศาลลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 90/12 
แห่งพระราชบญัญัติลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ทั้ งน้ี สภาวะการพกัช าระหน้ีไม่ได้ส่งผลให้บริษทัฯ
จะตอ้งหยดุการประกอบธุรกิจ บริษทัฯยงัสามารถท่ีจะประกอบธุรกิจการคา้ต่อไปได ้โดยสามารถ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นเพื่อให้ธุรกิจการค้าตามปกติของบริษัทฯสามารถด าเนินต่อไปได ้
(Ordinary Course of Business) 

โดยผลทางกฎหมายประการส าคญัของสภาวะการพกัช าระหน้ี คือ ในช่วงระยะเวลาท่ีสภาวะการ
พกัช าระหน้ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู่ เจา้หน้ีทั้งหลายของบริษทัฯ ถูกห้ามมิให้ฟ้องร้องบริษทัฯ เป็นคดี
แพ่งเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ หรือยื่นค าเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ (ส าหรับมูลหน้ี
ทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟูกิจการ) ทั้งน้ี หากมี
คดีแพ่งท่ียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาเหล่านั้ นจะถูกงดไวเ้ป็นการชั่วคราว เวน้แต่ศาล
ลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งเป็นอยา่งอ่ืน นอกจากนั้น บริษทัฯ ถูกห้ามมิให้จ  าหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า 
ช าระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระท าการใดๆ ท่ีก่อใหเ้กิดภาระในทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เวน้แต่การกระท า
เหล่านั้นมีความจ าเป็นเพื่อให้ธุรกิจการคา้ตามปกติของบริษทัฯ ยงัสามารถด าเนินต่อไปได ้หรือ
ศาลลม้ละลายกลางจะมีค าสั่งอนุญาตให้บริษทัฯ กระท าไดเ้ป็นกรณีๆ ไป ตามมาตรา 90/12 (4) 
และ (9) แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 
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นอกจากน้ีเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขออนุญาตท าธุรกรรมของบริษทัฯ    
ต่อศาล และศาลไดมี้ค าสั่งให้บริษทัฯสามารถประกอบกิจการให้บริการทางการเงิน และอนุญาต
ให้ช าระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุ้นกูข้องบริษทัฯในจ านวนตามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดสิทธิของหุ้นกูท่ี้มี      
อยูเ่ดิม รวมทั้งลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการดงักล่าวนั้น โดยถือวา่เป็นการกระท า
ท่ีจ าเป็นในการบริหารเงินทุนเพื่อให้การด าเนินการคา้ตามปกติของบริษทัฯสามารถด าเนินไปได ้
โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากศาลฯ 

ทั้งน้ี หากศาลลม้ละลายกลางมีค าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ แลว้ บริษทัฯ จะไม่ตกอยู่ภายใต้
สภาวะการพกัช าระหน้ีอีกต่อไป และบริษทัฯ จะสามารถท าธุรกรรมไดทุ้กประเภทโดยปราศจาก
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัใดๆ ต่อไปอีก 

48.2 คดีความในประเทศสิงคโปร์ 

1) การด าเนินการทางกฎหมายในประเทศสิงคโปร์  

 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 JTA ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ย Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“GLH”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และอดีตกรรมการบริหารท่านหน่ึงของบริษทัฯ 
เป็นจ าเลยต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวหาวา่ GLH ร่วมกบัจ าเลยอ่ืนๆ ท าให ้JTA ไดรั้บ
ความเสียหาย โดยการหลอกลวงให้ JTA มาลงทุนท่ีบริษทั โดยท าเสมือนว่าสถานะทางการเงิน
ของบริษทัดีกวา่ความเป็นจริง ปัจจุบนั GLH อยูใ่นระหวา่งรอการนดัวนัพิจารณาจากศาลต่อไป 

 จากค าฟ้องขา้งตน้ ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2560 JTA ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว (an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค  าสั่ง
อนุญาตตามค าร้องดงักล่าว โดยสั่ง GLH (และอดีตกรรมการบริหารของบริษทั) ไม่ใหด้ าเนินการ
ใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิ์นของตนท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญ
สหรัฐ (รายการดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั การด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่า
ทนายความ)  

 ทั้งน้ี GLH ไดป้ฏิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายในประเทศ
สิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี และยื่นค าร้องขอให้ศาลยกค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวฝ่ายเดียวดังกล่าว
เรียบร้อยแลว้   

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราว
ขา้งตน้ ส่งผลใหไ้ม่มีขอ้จ ากดัในการด าเนินธุรกิจของ GLH ในประเทศสิงคโปร์อีกต่อไป 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 48.1 และ 48.2 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสถานการณ์ขา้งตน้
และได้พิจารณาร่วมกับท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษัท เก่ียวกับความเป็นไปได้ของการ          
ผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบั
หุน้กู ้รวมถึงจดหมายแจง้เลิกสัญญาหุน้กูแ้ปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผดิ ขอยกเลิกสัญญาและได้
เรียกเงินจ านวนดงักล่าวคืนจากบริษทัฯในทนัที รวมทั้งไดค้ดีความท่ีไดฟ้้องบริษทัฯ ฝ่ายบริหารและ           
ท่ีปรึกษาทางกฎหมายของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญา
เหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้  าผดิกฎหมายใด ๆ ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

49. รำยกำรปรับปรุงทีมี่สำระส ำคญั 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัท่ีส าคญัคือการตั้ง
ประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับยอดเงินคงคา้งท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืรายไซปรัสและสิงคโปร์ 

โดยรายการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการของบริษทัฯในการให้
ความร่วมมือกับก.ล.ต. เพื่อขจดัขอ้เคลือบแคลงสงสัยใดๆ ส าหรับรายการเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ีย      
คา้งรับ และเพื่อประโยชน์ของนกัลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะบริษทัฯ ตลอดจนแสดงความ
โปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและเห็นชอบกบัความเห็นของท่ีปรึกษาทาง
กฎหมายของกลุ่มบริษทั เก่ียวกับความเป็นไปได้ของการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกู ้รวมถึงท าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูก
กล่าวหา โดยอา้งอิงจากท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 48  จากการตรวจสอบพบว่า ณ ขณะน้ี กลุ่มบริษทัยงั
ไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกับทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้  าผิดกฎหมายใด ๆ 
ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 1) การตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม (อา้งอิงหมายเหตุ 19 -       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม)  

 2) การตั้ งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ (อ้างอิง       
หมายเหตุ 18 - เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) และ 

 3) การตั้งส ารองค่าเผื่อผลขาดทุนรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัอดีตกรรมการบริหาร ซ่ึงรวมถึงสัญญา
สิทธิพิเศษระหว่าง GLF และ APFG ในงบการเงินรวม (อา้งอิงหมายเหตุ 7 -รายการธุรกิจกับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั)  



 

113 
 

โดยรายการปรับปรุงเร่ือง 3) เป็นการแสดงความตั้งใจของคณะกรรมการบริษทัฯ ในการแสดงความ
โปร่งใสในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนกัลงทุน
อนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะของบริษทัฯทั้งน้ี จ  านวนเงินของ
รายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 
(พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา) 
(เทียบเท่า           
พนับาท) (พนับาท) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ    
ก าไรขาดทุน:    
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่า  
ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - 2,426,818 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัย     
จะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท      
– ปรับปรุงใหม่ 18,076 603,176 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัย     
จะสูญของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
– ปรับปรุงใหม่ 28,669 956,641 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 17,142 582,085 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ี            
สงสัยจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน 6,064 202,348 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
ของสัญญาสิทธิพิเศษ 1,676 55,937 - 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ี           
สงสัยจะสูญของสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,164 38,825 - 
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ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 7 รายการท่ีเก่ียวขอ้งกันกบัอดีตกรรมการบริหารของบริษทัฯ รายการ
ส าหรับส ารองทั้งหมดมีรายละเอียด ดงัตารางต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น   
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
กรรมการของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 7,838 - - - 
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,363 - - - 
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 492 - - - 
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 - - - 
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,259 - - - 
APF Trading Plc. 183,362 - - - 
Showa Holdings Co., Ltd. (1,157) - - - 

รวม 198,169 - - - 

ส ำรองผลขำดทุนส ำหรับสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน    
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
APF Trading Plc. 38,025 - - - 

รวม 38,025 - - - 

ส ำรองผลขำดทุนส ำหรับสัญญำสิทธิพเิศษ    
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
A.P.F. Group Co., Ltd. 54,785 - - - 

รวม 54,785 - - - 
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50. กำรแก้ไขข้อผดิพลำดและกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 

บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 และได้น าเสนองบ
การเงินดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 และ 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามล าดบั  

ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแจง้จาก ก.ล.ต. ให้บริษทัฯด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี  (แบบ 56-2) ของบริษัทฯ 
เน่ืองจากการกล่าวโทษของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560  ซ่ึงกล่าวโทษอดีตกรรมการบริหาร 
บริษทัฯ กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผา่น
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของบริษทัฯสูงเกินความจริง โดย 
ก.ล.ต. แจง้ว่า จากการกล่าวโทษขา้งตน้จะส่งผลให้การบนัทึกรายการในบญัชีและงบการเงินของ
บริษทันั้นไม่ถูกตอ้ง และหากบริษทัฯไม่แกไ้ขงบการเงินและแบบรายงานโดยเร็ว อาจเขา้ข่ายเป็นการ
ฝ่าฝืนมาตรา 56 และมาตรา 312 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

ดงันั้น แมว้่าบริษทัฯจะยงัไม่พบหลกัฐานแสดงถึงความผิดปกติ แต่บริษทัไดมี้มติให้แกไ้ขงบการเงิน
ตามค าสัง่ของ ก.ล.ต.  

บริษทัฯไดป้รับปรุงงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินใหม่ โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี  8  เน่ืองจากระยะเวลาท่ีถูกก าหนดไว้มีจ  ากัด  บริษัทจึงได้แก้ไขข้อผิดพลาดท่ีมี
สาระส าคญัของงวดก่อนโดยปรับยอ้นหลงัในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ
ปรับงบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบดว้ยผลกระทบสะสมท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดซ่ึง
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 ยอ่หนา้ท่ี 42 
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ผลกระทบต่องบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ท่ีแสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบ สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน     

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
1,912,885  

 
(975,405) 

 
- 

 
937,480  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ (1,912,336) 975,405 - (936,931) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี – สุทธิ 

 
549 

 
- 

 
- 

 
549 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
975,405 

 
(384,657) 

 
590,748 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
(975,405) 

 
384,657 

 
(590,748) 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี – สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี – สุทธิ 

 
40,840 

 
- 

 
- 

 
40,840 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำหน่ึงปี – สุทธิ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (126,109) - (18,281) (144,390) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (321,411) - 18,281 (303,130) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2560 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:     
รำยได้     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 378,962 - (177,251) 201,711 
ค่ำใช้จ่ำย     
ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
(1,952,565) 

 
995,924 

 
- 

 
(956,641) 

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
ของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
(995,924) 

 
392,748 

 
(603,176) 

ขำดทุนส ำหรับปี (1,822,548) - 215,497 (1,607,051) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ                          
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
 

(549,330) 

 
 

- 

 
 

21,302 

 
 

(528,028) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (632,609) - 21,302 (611,307) 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (1,818,708) - 215,497 (1,603,211) 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (2,443,528) - 236,799 (2,206,729) 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)     
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (1.192) - 0.141 (1.051) 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรับลด (1.192) - 0.141 (1.051) 
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 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2559 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน     
สินทรัพย์หมุนเวียน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 

 
882,435 

 
(114,939) 

 
- 

 
767,496 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 

 
882,435 

 
(114,939) 

 
- 

 
767,496 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 

 
- 

 
114,939 

 
(114,939) 

 
- 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี - สุทธิ 

 
- 

 
114,939 

 
(114,939) 

 
- 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระ
เกินกวา่หน่ึงปี 

 
- 

 
1,937,675 

 
(121,861) 

 
1,815,814 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื
ภายใตข้อ้พิพาท 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมภำยใต้ข้อพพิำททีถ่ึงก ำหนดช ำระ
เกนิกว่ำหน่ึงปี - สุทธิ 

 
- 

 
1,937,675 

 
(121,861) 

 
1,815,814 

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด
ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 

 
2,876,285 

 
(1,937,675) 

 
- 

 
938,610 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - 

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับทีถ่ึงก ำหนด
ช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี - สุทธิ 

 
2,876,285 

 
(1,937,675) 

 
- 

 
938,610 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น     
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,101,423 - (233,778) 1,867,645 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 260,257 - (3,021) 257,236 
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 งบการเงินน้ีไดถู้กแกไ้ขเฉพาะในประเด็นท่ีถูกก.ล.ต.กล่าวโทษ กล่าวคือ ไดมี้การจดัประเภทเงินให้
กูย้ืมท่ีถูกก.ล.ต.กล่าวโทษใหม่ และโอนกลบัรายไดด้อกเบ้ียรับท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่มีการแกไ้ขประเด็นอ่ืน
และไม่มีการขยายการเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินหรือเพิ่มการปรับปรุงจากเหตุการณ์
ดงักล่าว 

51. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบการเงินก่อนการปรับปรุงไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2561 และงบการเงินปรับปรุงใหม่น้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวนัท่ี  31 
กรกฎาคม 2561 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2559 
  จดัประเภท 

รายการใหม่ 
 

ปรับปรุงใหม่ 
 

 ตามท่ีเคย
รายงาน 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

เพ่ิมข้ึน  
(ลดลง) 

ตามท่ี 
ปรับปรุงใหม่ 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรขาดทุน:     
รำยได้     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มื 484,859 - (233,778) 251,081 
ก ำไรส ำหรับปี 1,062,819 - (233,778) 829,041 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:     
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบ
การเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ                           
- สุทธิจากภาษีเงินได ้

 
 

(28,549) 

 
 

- 

 
 

(3,021) 

 
 

(31,570) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (20,211) - (3,021) (23,232) 
การแบ่งปันก าไร     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,063,844 - (233,778) 830,066 
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม     
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,043,000 - (236,779) 806,201 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.697 - (0.153) 0.544 
ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.692 - (0.152) 0.540 
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