
 
 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 

1. เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ก) การทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่าวหาท่ีกระทบผลการดาํเนินงาน 

เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดก้ล่าวโทษอดีตประธานคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ของบริษทัฯ (”อดีตผูบ้ริหาร”) วา่กระทาํทุจริตเขา้ข่ายเป็นธุรกรรมอาํพราง การยกัยอก และยนิยอมให้
ลงบญัชีไม่ตรงต่อความเป็นจริง และไดแ้จง้เร่ืองแก่ดีเอสไอเพื่อพิจารณาดาํเนินคดีต่อไป ทั้งน้ี รูปแบบการ
กระทาํดงักล่าวทาํผา่นการหมุนเวียนเงินใหกู้ย้มืผา่นเขา้และออกในบญัชีของกลุ่มบริษทั เพื่อชาํระเงินตน้
และค่าดอกเบ้ีย เพื่อใหก้าํไรของกลุ่มบริษทัสูงเกินจริงจากดอกเบ้ียท่ีกาํหนดข้ีนเองในอตัราท่ีสูง 

ตามท่ีระบุในคาํกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวเป็นผลจากการสืบสวนเพ่ิมเติมของ 
ก.ล.ต.โดยอาศยัขอ้สงัเกตท่ีเนน้ไวใ้นรายงานการสอบบญัชีของขา้พเจา้เก่ียวกบัการใหกู้ย้มืเงินกบักลุ่มผูกู้ ้
ในไซปรัสและสิงคโปร์ในจาํนวนเงินท่ีสูงมากท่ีมีเง่ือนไขและลกัษณะพิเศษท่ีผดิปกติ และ ก.ล.ต. จึงได้
ตรวจสอบเสน้ทางเงินอยา่งต่อเน่ืองโดยไดรั้บความช่วยเหลือและประสานงานกบั ก.ล.ต ของประเทศ
ไซปรัสในการตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ในท่ีสุด ก.ล.ต. ไดข้อ้สรุปวา่เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวนั้น 
อดีตผูบ้ริหารเป็นผูค้วบคุมและผูรั้บประโยชน์ท่ีแทจ้ริง จึงเป็นการกระทาํธุรกรรมอาํพราง การยกัยอก 
ยนิยอมใหมี้การลงขอ้ความเทจ็ในบญัชีและทาํบญัชีไม่ตรงต่อความเป็นจริง และไดก้ล่าวโทษในคดีอาญา
ต่ออดีตผูบ้ริหารรายดงักล่าวต่อดีเอสไอ เพื่อใหด้าํเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในความผดิตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ            
ตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 ซ่ึงเร่ืองดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งขั้นตอนกฎหมายและการพิจารณา    
ของดีเอสไอ เพื่อการดาํเนินการฟ้องร้องต่ออดีตผูบ้ริหารในศาลยติุธรรมต่อไป 
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ข) การบนัทึกบญัชีในอดีตของเงินใหกู้ย้มืท่ีถูก ก.ล.ต. กล่าวหาวา่มีการทุจริตและการตั้งสาํรองเผือ่ขาดทุน 

ตามท่ีปรากฏในบญัชี จาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ท้ ั้งสองกลุ่มน้ีมีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 98 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงในจาํนวนดงักล่าว ไดถู้กกล่าวหาโดย ก.ล.ต. วา่มีการทุจริตโดยอดีตผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 
54 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงภายหลงัจากท่ีงบการเงินซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้สาํหรับปี 2559 ของบริษทัฯ
ไดมี้การนาํส่งเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงขา้พเจา้ไดใ้หข้อ้สงัเกตเก่ียวกบัเง่ือนไขพิเศษของสญัญา
เงินกูใ้นรายงานของขา้พเจา้ หลงัจากนั้นไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืบางส่วนเป็นจาํนวนรวม 42 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา ทาํใหมี้ยอดคงเหลือจาํนวน 56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
และ 31 ธนัวาคม 2560 

เพื่อพยามยามตอบสนองต่อคาํสัง่ในคร้ังแรกของ ก.ล.ต. ในการแกไ้ขและทาํใหง้บการเงินในอดีตถูกตอ้ง 
บริษทัฯไดต้ดัสินใจตั้งสาํรองเผือ่ขาดทุนทั้งหมดจาํนวน 56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา สาํหรับการทุจริตท่ี
ถูก ก.ล.ต. กล่าวหาคร้ังน้ีโดยบนัทึกผลขาดทุนทนัทีโดยตดัจากกาํไรสาํหรับไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี                
30 กนัยายน 2560 แทน แต่ต่อมาในวนัท่ี 16 มกราคม 2561 ก.ล.ต. ไดมี้คาํสัง่อีกคร้ังใหบ้ริษทัฯแกไ้ขงบ
การเงินในอดีตใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ีบริษทัฯยงัไม่ไดแ้กง้บการเงินในอดีตตามคาํสัง่ของก.ล.ต. บริษทัฯประกาศ
วา่ไดจ้า้งบริษทัสอบบญัชีภายนอกแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ เพื่อทาํการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
สาํหรับเงินใหกู้ย้มืดงักล่าว ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการดาํเนินการ และบริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะปฎิบติัตาม
คาํสัง่ ก.ล.ต. 

นอกจากน้ียงัมียอดลูกหน้ีซ่ึงส่วนใหญ่เกิดข้ึนในปี 2560 คงคา้งจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหาร
จาํนวนประมาณ 9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัฯไดต้ั้งสาํรองเผือ่ขาดทุนสาํหรับยอดดงักล่าวดว้ย 
ทาํใหย้อดสาํรองเผือ่ผลขาดทุนท่ีบนัทึกตดักาํไรสาํหรับไตรมาสส้ินสุด 30 กนัยายน 2560 มีจาํนวนรวม 65 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2,200 ลา้นบาท) 
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ค) โอกาสไดรั้บชดเชยผลขาดทุน 

เงินท่ีแสดงเป็นเงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและกลุ่มสิงคโปร์ คํ้าประกนัโดยหลกัทรัพยท่ี์เป็น
อสงัหาริมทรัพยแ์ละตราสารทางการเงิน (โดยไม่รวมหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯเองท่ีได้
ถูกถอนออกจากหลกัประกนัไปแลว้) ซ่ึงมีมูลค่าท่ีประเมินโดยฝ่ายจดัการวา่มีจาํนวนเกินกวา่ยอดหน้ีคง
คา้ง ดงันั้นผลขาดทุนจากตั้งสาํรองจาํนวน 65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาจะสามารถลดลงไดห้รืออาจเกิน
ความตอ้งการทั้งหมด ถา้ไดมี้การเรียกคืนค่าเสียหายจากมูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และจากอดีตผูบ้ริหาร
ดงักล่าว ซ่ึงหลงัจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 จนถึงบดัน้ีขา้พเจา้ยงัไม่พบวา่บริษทัฯสามารถเรียกเงินคืนมาได ้
ดงันั้นผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและฐานะการเงินจึงข้ึนอยูก่บัความพยายามและความสามารถของ
บริษทัฯในการเรียกเงินคืนจากหลกัประกนัและจากอดีตผูบ้ริหารสาํหรับการทาํทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่าวหา
และบนัทึกบญัชีเป็นเทจ็ใหไ้ดก้ลบัคืนมาเป็นจาํนวนมากนอ้ยเพียงใด 

ถึงแมบ้ริษทัฯจะมีการตั้งสาํรองเผือ่ขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีดงักล่าวไวเ้ตม็จาํนวนในบญัชีแลว้กต็าม บริษทัฯ 
ภายใตก้ารนาํของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่านใหม่ ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัอดีตผูบ้ริหาร ยงัคงมีหนา้ท่ีท่ี
สาํคญัท่ีจะตอ้งติดตามเงินใหกู้ย้มืจาํนวนท่ีเหลือคืนจากลูกหน้ีและอดีตผูบ้ริหารผูน้ั้นกลบัคืนมายงักลุ่ม
บริษทั อีกทั้งยงัมีหนา้ท่ีปกป้องและควบคุมบญัชีเงินฝากธนาคารทั้งหมดของบริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์ และหลกัทรัพยท่ี์นาํมาคํ้าประกนัเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเพื่อใหม้ัน่ใจวา่กลุ่มบริษทัจะสามารถเรียก
เงินคืนไดใ้นมูลค่าสูงสุด เน่ืองจากบญัชีเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และหลกัทรัพย์
เหล่าน้ีไม่ไดอ้ยูใ่นประเทศไทย แต่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ยในประเทศ
สิงคโปร์ ซ่ึงอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯรายนั้นท่ีถูกกล่าวโทษ ยงัคงเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจคนหน่ึงใน
บริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์และบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอ่ืนๆอีกดว้ย 
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ง) ขอ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข 

เน่ืองจากอดีตผูบ้ริหารอยูร่ะหวา่งการสอบสวนโดยดีเอสไอ อนัเน่ืองมาจากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต.     
เร่ืองทั้งหมดอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดาํเนินคดีฟ้องร้องกบัอดีตผูบ้ริหารต่อศาล เน่ืองจาก
กระบวนการทางกฎหมายยงัไม่เสร็จส้ินและขอ้จาํกดัของขา้พเจา้ในฐานะผูส้อบบญัชีภายนอกในการ
พิจารณาสถานะท่ีแทจ้ริงของการใหกู้ย้มื ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน้ี
ดงักล่าวได ้และตอ้งรอผลการสอบสวนของดีเอสไอ ซ่ึงเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีอาํนาจและมีช่องทางใน
การตรวจสอบเพ่ือตดัสินและสรุปกรณีดงักล่าวเพื่อส่งฟ้องอดีตผูบ้ริหารและการตดัสินของศาลในท่ีสุด 
ดงันั้นภายใตข้อ้จาํกดัโดยสถานการณ์ดงักล่าว ขา้พเจา้จึงไม่สามารถสรุปความเหมาะสมของลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียรับดงักล่าว ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการกล่าวโทษต่ออดีตผูบ้ริหารโดย ก.ล.ต. และขา้พเจา้กไ็ม่
สามารถสรุปความเหมาะสมของสาํรองเผือ่ขาดทุนจาํนวน 65 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีบริษทัฯไดต้ั้ง
สาํรองไวใ้นบญัชี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพยายามของฝ่ายบริหารชุดใหม่ ในการดาํเนินการเรียกคืนเงินท่ีถูก
ทุจริตไป และยกเวน้การท่ีบริษทัฯยงัไม่ไดแ้กง้บการเงินในอดีตในเร่ืองดงักล่าวตามคาํสัง่ของ ก.ล.ต. 

จ) การจดัประเภทบญัชีใหม่เป็น ‘เงินรอเรียกคืนจากอดีตประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร’ แทนท่ีจะ
เป็น ‘เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์ และการตีกลบัรายการท่ีเคยแสดงวา่เป็นดอกเบ้ียรับ 

โดยอาศยัขอ้มูลหลกัท่ี ก.ล.ต.ไดก้ล่าวโทษในเร่ืองการทุจริตและการบนัทึกบญัชีไม่ตรงกบัความเป็นจริงท่ี
กระทาํโดยอดีตผูบ้ริหาร และหากกระบวนการยติุธรรมไดข้อ้สรุปในท่ีสุดในลกัษณะเดียวกนัตามท่ีได้
กล่าวโทษไว ้งบการเงินในอดีตท่ีส้ินสุดในแต่ละปีจาํตอ้งปรับปรุงแกไ้ขดว้ยขอ้มูลท่ีกลุ่มบริษทัเคยแสดง
วา่เป็นเงินใหกู้แ้ก่กลุ่มผูกู้ใ้นเกาะไซปรัสกบัผูกู้ใ้นสิงคโ์ปร์ งบการเงินและผลการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัในแต่ละปีจาํตอ้งปรับปรุงแกไ้ขและสรุปไดด้ว้ยตวัเลขท่ีลดลงอยา่งมากดงัต่อไปน้ี 

ประการแรกคือจดัประเภทบญัชี “เงินใหกู้ย้มืกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์” เป็นบญัชี  “เงินรอเรียก
คืนจากอดีตประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและจากหลกัประกนัเงินกู”้ 

- จาํนวน 76 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2,700 ลา้นบาท) คา้งชาํระเม่ือส้ินปี 2558 
- จาํนวน 104 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และ (3,700 ลา้นบาท) คา้งชาํระเม่ือส้ินปี 2559 
- จาํนวน 56 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (1,900 ลา้นบาท) คา้งชาํระเม่ือส้ินปี 2560 (ไดมี้การตั้งสาํรองเผือ่
ขาดทุนจากการทุจริตเตม็จาํนวนทั้งหมด 1,900 ลา้นบาทแลว้ในไตรมาสส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560)  
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ประการท่ีสองคือการตีกลบัรายการท่ีเคยแสดงวา่เป็นดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู้ย้มืทั้งสองกลุ่มในอดีต ไม่ถือ
เป็นดอกเบ้ียรับแต่ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินคืนจากอดีตผูบ้ริหารดงักล่าว ตามจาํนวนเงินต่อไปน้ีในแต่ละปี
ตามลาํดบั 

- สาํหรับปี 2558 จาํนวน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ 173 ลา้นบาท, ทาํใหก้าํไรลดลงจาก 583 ลา้น
บาท เหลือ 410 ลา้นบาท) 

- สาํหรับปี 2559 จาํนวน 14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ 483 ลา้นบาท, ทาํใหก้าํไรลดลงจาก 1,063 
ลา้นบาท เหลือ 580 ลา้นบาท) 

- สาํหรับปี 2560 จาํนวน 11 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือ 379 ลา้นบาท, สุทธิแลว้ทาํใหก้าํไรจากธุรกิจ
หลกัคือธุรกิจใหเ้ช่าซ้ือในประเทศไทยและธุรกิจอ่ืนๆ ลดลงจาก 994 ลา้นบาท เหลือ 615 ลา้นบาท)   

โดยสรุป ตวัเลขในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทัตามท่ีไดส้รุปไวข้า้งตน้จะตอ้งถูกแกไ้ขและปรับปรุง
เสมือนวา่เงินใหกู้ย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มไซปรัสและสิงคโปร์ไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน จาํนวนผลเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตท่ีถูก ก.ล.ต. กล่าวหาซ่ึงยงัคงบนัทึกอยูเ่ป็นสินทรัพยท่ี์ยงัมีคุณค่าและยงัเรียกร้องใหคื้นได ้ภายใต้
หวัขอ้ “เงินรอเรียกคืนจากอดีตประธานและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร” ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพยายามและ
ความสามารถในการเรียกคืนเงินของกลุ่มบริษทัจากสินทรัพยท่ี์อยูน่อกประเทศไทย 

2. ขอบเขตการสอบทานและข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนั
เดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ
ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบั
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
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ยกเวน้เหตุการณ์ท่ีจะกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทาน         
ตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี             
รับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ี                 
มีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่วา่          
จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็นต่อ     
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

ยกเวน้ผลของรายการปรับปรุงท่ีอาจเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุป           
อยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึน      
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาํคญั จากการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ ซ่ึงความเห็นของขา้พเจา้เป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าว
ไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม และงบกระแส
เงินสดรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ซ่ึงขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้เป็นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขอนัเน่ืองมาจากเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุป
อยา่งมีเง่ือนไข 
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3. ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สงัเกตเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

3.1) เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,868 ลา้นบาท (ก่อนสาํรองเผือ่ผลขาดทุน) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 คิด
เป็นร้อยละ 24 ของสินทรัพยสุ์ทธิรวม (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560: 1,954 ลา้นบาท (ก่อนสาํรองเผือ่ผล
ขาดทุน) คิดเป็นร้อยละ 26) 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สงัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9 เก่ียวกบัเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับวา่ 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือใหสิ้นเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตแ์ต่บริษทัฯไดด้าํเนินการนอกธุรกิจหลกัโดยได้
ใหเ้งินกูย้มืแก่ผูกู้ส้องกลุ่มในจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัสูงมาก - โดยแสดงอยูใ่นรูปแบบของลูกหน้ี
กลุ่มเกาะไซปรัสและกลุ่มประเทศสิงคโปร์ ซ่ึงผูกู้ใ้นขณะนั้นเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัฯดว้ยและไดน้าํ
หลกัทรัพยส่์วนหน่ึงท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯมาเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มื นอกจากหุน้ของบริษทัฯ
แลว้กไ็ดมี้การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอ่ืนอนัประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยใ์นเกาะไซปรัสและประเทศ
บราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัสและหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ 

แต่เดิมลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปีโดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสญัญา แต่มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่ายชาํระ
เงินตน้คืน บริษทัฯไดมี้การขยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดยยอดเงินให้
กูย้มืท่ีมีการแกไ้ขสญัญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวนประมาณ 2,129 ลา้นบาท (59 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด  

ในระหวา่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มเกาะไซปรัสมีการชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อนกาํหนด คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 
845 ลา้นบาท (25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) และไดถ้อนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัในส่วนท่ีเป็นหุน้ของ
บริษทัฯทั้งหมดแต่ยงัคงหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัส่วนอ่ืนไวต้ามสญัญา ส่วนผูกู้ก้ลุ่มประเทศสิงคโปร์มีการ
ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืตามกาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 557 ลา้นบาท (16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
และไดมี้การถอนหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯทั้งหมด และมีการนาํหลกัทรัพยม์าคํ้า
ประกนัเพิ่มเติม อนัไดแ้ก่อสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่น (บริษทัฯไดแ้จง้วา่การวางหลกัทรัพยค์ ํ้า
ประกนัเป็นอสงัหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้การจดทะเบียนกบัหน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ณ 
วนัท่ี                   31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ผูกู้ท้ ั้ง 2 กลุ่มไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มื
ท่ีเป็นหุน้ของบริษทัฯ แต่อยา่งใด 

(โปรดดูเหตุการณ์ท่ีสาํคญัในเร่ืองดงักล่าวตามท่ีเปิดเผยโดยบริษทัฯไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
9  และขอ้สรุปของขา้พเจา้ในวรรคเกณฑใ์นการใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข) 
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3.2) เงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา - ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 2,015  ลา้นบาท (มูลค่าเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 2,597 ลา้นบาท หกัสาํรองผลขาดทุน 582 ลา้นบาท) (ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560: จาํนวน 2,023 ลา้นบาท (มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจาํนวน 2,605 ลา้นบาท หกั
สาํรองผลขาดทุน 582 ลา้นบาท)) – หมายเหตุ 15 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 15 เก่ียวกบัเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศ
ศรีลงักา บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํการซ้ือหุน้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักาแห่งหน่ึงใน
จาํนวนร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด ในราคาซ้ือ 2,462 ลา้นบาท โดยไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ของบริษทั
ฯในการประชุมวิสามญัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงบริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ดงักล่าวบางส่วน 
(จาํนวนร้อยละ 22.27 ของหุน้ทั้งหมด) จากบริษทัผูข้ายท่ีมีกรรมการผูห้น่ึงเป็นกรรมการของบริษทัฯดว้ย 
ราคาหุน้ดงักล่าวไดถู้กตีราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอกของบริษทัยอ่ยวา่มีมูลค่าประมาณ 1,900 - 
2,500 ลา้นบาท ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระไดตี้ราคาวา่มีมูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้น
บาท โดยราคาตลาดของหุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในช่วงระยะเวลาซ้ือปลายปี 
2559 มีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท 

ในช่วงปลายปี 2560 บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้ผูป้ระเมินราคาภายนอกทาํการตีราคาเงินลงทุนดงักล่าวอีกคร้ัง 
ปรากฏวา่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชี อยา่งไรกต็าม เพื่อความระมดัระวงั บริษทัฯยงัคงตั้งคา้งสาํรองเผือ่ผล
ขาดทุนจาํนวน 582 ลา้นบาทซ่ึงเคยตั้งไวใ้นไตรมาสท่ีสามของปี 2560 ทาํให ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัฯมีสาํรองเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับเงินลงทุนน้ีจาํนวน 582 ลา้นบาทในงบการเงินรวมหลงัจากซ้ือ      
เงินลงทุนดงักล่าวมาหน่ึงปี กรรมการท่ีอา้งถึงท่ีเป็นทั้งกรรมการในบริษทัผูข้ายและเป็นกรรมการของ
บริษทัฯดว้ยไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัฯแลว้ในวนัท่ี 31 มกราคม 2561 โดยอา้งวา่             
มีผลประโยชน์ขดักนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หุน้ดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ยจาํนวน
เงิน 2,015 ลา้นบาท (มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,597 ลา้นบาท หกัสาํรองผลขาดทุน 582 ลา้น
บาท)       (31 ธนัวาคม 2560: 2,023 ลา้นบาท(มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,605 ลา้นบาท หกั
สาํรองผลขาดทุน 582 ลา้นบาท)) ถา้อิงจากราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพยใ์นประเทศศรีลงักาในวนัส้ิน
ไตรมาสปัจจุบนั มูลค่าเงินลงทุนมีเพียงประมาณ 825 ลา้นบาท (ณ วนัส้ินปี 2560: 874 ลา้นบาท) ผลต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน (ถึงแมจ้ะมีการตั้งสาํรองผลขาดทุนแลว้กต็าม) และมูลค่าตลาดใน
ตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักามีจาํนวนผลต่างท่ีเป็นสาระสาํคญัและยงัคงตอ้งไดรั้บการประเมินใน
อนาคตวา่จะตอ้งการสาํรองผลขาดทุนเพิ่มเติมหรือไม่ 
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3.3) เงินลงทุนใน PT Bank JTurst Indonesia Tbk (เงินลงทุนอ่ืน) - หมายเหตุ 16 

คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ใหบ้ริษทัยอ่ยซ้ือหุน้ของ PT Bank JTurst 
Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจากนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยจึงไดท้าํการซ้ือ
หุน้ของบริษทัดงักล่าวจาก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจาํนวนหุน้ 28.15 ลา้นลา้น
หุน้ (หรือ 3.12% ของทุนเรียกชาํระของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 11.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
(หรือเท่ากบัประมาณ 414 ลา้นบาท) หุน้ส่วนท่ีเหลือประมาณ 97% ยงัคงถือโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ JTrust 
Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (ซ่ึงเป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็นโจทกฟ้์องบริษทัฯในคดี
ความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 1) บริษทัดงักล่าวจดัตั้งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและดาํเนินธุรกิจหลกั
คือธุรกิจธนาคารพาณิชย ์  

ณ วนัซ้ือ ราคาท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมาณ 3.65 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 อตัรา P/BV 
ดงักล่าวคิดเป็นประมาณ 3.95 เท่า ในขณะท่ี ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาดประเทศ
อินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 1.60 เท่า ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาวา่ไม่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนน้ี
เน่ืองจากปัจจยับวกหลายๆอยา่ง รวมถึงอตัราการทาํกาํไรและโอกาสในการทาํธุรกิจในอนาคต มูลค่าตาม
บญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกวา่มูลค่าท่ีคาํนวณจาก ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ในจาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัและ
ผลต่างน้ีตอ้งไดรั้บการใหค้วามสนใจ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 414 ลา้น
บาท มูลค่าของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการร่วมมือกบัผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัดงักล่าวและ
ความสาํเร็จของการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวในอนาคต 

3.4) เงินลงทุนใน BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย) - หมายเหตุ 14 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯท่ี 2/2016 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2559 ใหมี้การซ้ือหุน้ของ     
BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจาํนวนหุน้ 1,387,680 หุน้ (หรือ 100% ของทุนเรียกชาํระของ
บริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 280 ลา้นบาท) ราคา
ซ้ือดงักล่าวไดถู้กประเมินและกาํหนดราคาโดยฝ่ายบริหารของบริษทัยอ่ย ในขณะท่ี ท่ีปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดตี้ราคาวา่มีมูลค่าประมาณ 173 - 179 ลา้นบาท บริษทัดงักล่าวจดัตั้งข้ึนในประเทศพม่า และ
ดาํเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรายยอ่ยใหแ้ก่กลุ่มผูห้ญิงในพม่าท่ีรวมสมาชิก
ได ้5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลใหก้บัเจา้ของธุรกิจรายยอ่ยและขนาดกลาง (SMEs) 
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ในระหวา่งปี 2561 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการใหมี้การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ี
รับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจใหแ้ก่รายการดงักล่าว โดยการวดัมูลค่าน้ีไดเ้สร็จ
สมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยูภ่ายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ี
กาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 654 ลา้น
บาท การเพิ่มข้ึนของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มข้ึนจาก ณ วนัท่ีซ้ือ
จาํนวน 374 ลา้นบาท มูลค่าของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จของการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวใน
อนาคต 

3.5) ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สงัเกตต่อคดีความต่างๆตามท่ีกล่าวขา้งล่าง ซ่ึงผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพไดด้าํเนินการฟ้องร้อง
ต่อบริษทัฯและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทัในอนาคต รวมทั้ง
ฐานะการเงิน การจดัประเภทหน้ีสิน ผลการดาํเนินงาน และสถานะของกระแสเงินสด ในขณะน้ีมี                    
ขอ้สมมติฐานวา่คดีดงักล่าวจะไม่กระทบการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม ยงัมีความ       
ไม่แน่นอนในผลของคดีซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด 

การฟ้องร้องโดยผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกั 

สืบเน่ืองจากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. ในช่วงปลายปี 2560 ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัของบริษทัฯ ซ่ึงมี
ยอดคงคา้ง 180 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 6,000 ลา้นบาท ไดส่้งจดหมายแจง้เลิกสญัญาหุน้กู้
แปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผดิ ขอยกเลิกสญัญาและไดเ้รียกเงินจาํนวนดงักล่าวคืนจากบริษทัฯ
ในทนัที และในเดือนมกราคม 2561 ยงัไดฟ้้องบริษทัฯในคดีแพง่ต่อศาลแพง่เพื่อเรียกร้องใหบ้ริษทัฯจ่าย
คืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (ประมาณ 6,000 ลา้นบาท) และค่าเสียหายจากบริษทัฯ (ประมาณ 2,000 ลา้นบาท) และ
ไดย้ืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯต่อศาลลม้ละลายกลาง ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายดงักล่าวยงัไดแ้จง้
ความร้องทุกขต่์อดีเอสไอเพื่อดาํเนินคดีต่อบริษทัฯ อีกทั้งไดย้ืน่ฟ้องคดีในประเทศสิงคโปร์ต่อบริษทัยอ่ย
ของบริษทัฯ ซ่ึงบริษทัฯเช่ือมัน่และยนืยนัวา่บริษทัฯไม่ไดท้าํผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสญัญาหุน้กู้
แปลงสภาพ และไม่ไดท้าํผดิกฎหมายใด ๆ ตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด ในเดือนมีนาคม 2561 ศาล
ลม้ละลายกลางตดัสินยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ     แต่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายใหญ่ของบริษทัฯยืน่อุทธรณ์
คาํตดัสิน นอกจากน้ีบริษทัฯไดมี้การฟ้องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัหลกัต่อศาลยติุธรรมไปแลว้ 
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นอกจากนั้น บริษทัฯ มีดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวท่ีถึงกาํหนดจ่ายในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 
จาํนวนประมาณ 140 ลา้นบาท (4.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) บริษทัฯไดป้รึกษาท่ีปรึกษากฎหมายของ
บริษทัฯและตดัสินใจระงบัการจ่ายดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯพิจารณาวา่เป็นเร่ือง
เก่ียวขอ้งกบัคดีท่ีถูกผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพฟ้องร้องตามท่ีกล่าวขา้งตน้ บริษทัฯเช่ือมัน่วา่ในขณะท่ีมีคดี
ฟ้องร้องกนัอยู ่การไม่จ่ายดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีไม่เป็นการผดิเง่ือนไขหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่อยา่งใด 
บริษทัฯจดัประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีบริษทั
ฯยงัคงบนัทึกดอกเบ้ียคา้งจ่ายหุน้กูแ้ปลงสภาพในบญัชีตามปกติ 

ผูล้งทุนรายหลกัดงักล่าวไดมี้การลงทุนในบริษทัฯอยา่งมีสาระสาํคญัอยา่งมากจนอาจถือเป็นกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ จาํนวนเงินท่ีลงทุนในบริษทัฯในช่วงสองปีท่ีผา่นมามีจาํนวนเงินมากกวา่ 7,000 
ลา้นบาท หรือ 210 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หุน้กูแ้ปลงสภาพบางส่วนไดมี้การแปลงสภาพเป็นทุนแลว้) 
เงินทุนท่ีไดรั้บจากผูล้งทุนรายหลกัน้ีเกินกวา่ร้อยละ 30 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมดท่ีบริษทัฯไดใ้ชใ้นการ
ดาํเนินธุรกิจทั้งหมดของกลุ่มบริษทั 

 

โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2561 



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 2,934,916            3,079,901            102,961               119,941                

เงินลงทนุชัว่คราว -                           47,800                 -                           -                           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 5 3,216,777            3,194,770            2,076,210            2,024,727             

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 253,401               269,593               -                           -                           

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 449,125               378,429               -                           -                           

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

   ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 7,403                   14,078                 -                           -                           

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 9 40,008                 549                      -                           -                           

สินคา้คงเหลือ 396                      43                        -                           -                           

สินทรัพยร์อการขาย 10 82,102                 87,952                 17,571                 12,309                  

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                           -                           236,508               165,550                

ลูกหน้ีอ่ืน 3, 11 85,950                 82,414                 37,755                 22,392                  

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 3, 12 180,906               247,706               68,793                 92,425                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,250,984            7,403,235            2,539,798            2,437,344             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

1



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 13 11,360                 11,647                 340                      337                       

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 14 -                           -                           3,590,302            3,590,302             

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 15 2,014,936            2,022,555            -                           -                           

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 16 670,996               670,996               -                           -                           

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระท่ีถึงก าหนด

   ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 5 3,355,511            3,358,399            2,137,409            2,094,610             

ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั

   ท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 6 72,432                 76,824                 -                           -                           

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 7 32,172                 39,527                 -                           -                           

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

   ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8 32,962                 42,513                 -                           -                           

ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนด

   ช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9 -                           40,840                 -                           -                           

เงินใหกู้ย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 2.2, 3 -                           -                           5,108,565            5,345,593             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 128,646               135,520               69,711                 71,487                  

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 18 117,717               116,001               78,254                 74,483                  

คา่ความนิยม 326,722               338,658               -                           -                           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 63,951                 53,063                 40,639                 32,892                  

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 19 70,260                 72,213                 34,648                 35,127                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,897,665            6,978,756            11,059,868          11,244,831           
รวมสินทรัพย์ 14,148,649          14,381,991          13,599,666          13,682,175           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 20 -                           65,239                 -                           -                           
เจา้หน้ีการคา้ 12,452                 4,923                   8,154                   1,489                    
เงินรับฝาก 21 33,175                 22,906                 -                           -                           
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18,867 -                           -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 75,664                 102,764               -                           -                           
เงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 3 -                           -                           40,000                 40,000                  
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 49,582                 75,637                 10,421                 14,924                  
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 9,312                   9,163                   4,853                   4,794                    
เจา้หน้ีอ่ืน 3, 22 323,387               266,317               325,483               255,439                
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 33 241                      606                      -                           -                           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 105,351               129,109               68,320                 76,393                  
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 628,031               676,664               457,231               393,039                
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 25 5,575,430            5,833,885            5,575,430            5,833,885             
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 23 16,203                 19,491                 -                           -                           
หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 24 1,473,840            1,469,590            1,473,840            1,469,590             
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ-องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 25 611,259               639,571               611,259               639,571                
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 12,766                 11,768                 12,766                 11,768                  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,083                   3,226                   -                           -                           
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,180                   2,180                   2,064                   2,064                    
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 7,694,761            7,979,711            7,675,359            7,956,878             
รวมหนีสิ้น 8,322,792            8,656,375            8,132,590            8,349,917             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

3



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน

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

   ทนุท่ีออกและช าระแลว้
      หุ้นสามญั  1,525,538,139 หุ้น  มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 762,769               762,769               762,769               762,769                
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 5,192,673            5,192,673            5,192,673            5,192,673             
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 92,255                 92,255                 92,255                 92,255                  
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (22,950)                (126,109)              (640,079)              (774,897)               
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (315,444)              (321,410)              59,458                 59,458                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 5,709,303            5,600,178            5,467,076            5,332,258             
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 116,554               125,438               -                           -                           
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,825,857            5,725,616            5,467,076            5,332,258             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,148,649          14,381,991          13,599,666          13,682,175           

-                       -                       -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรงบกำรเงนิรวม

4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุน

รำยได้

รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ 513,477              506,879              324,242              296,555               
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 41,734                36,137                -                          -                          
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือรายยอ่ย 36,599                4,243                  -                          -                          
รายไดด้อกผลจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
   สินเช่ือร่วมทางการเงิน 18,845                7,041                  -                          -                          
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 458                     143,020              -                          -                          
รายไดจ้ากการขาย 1,149                  -                          -                          -                          
รายไดอ่ื้น
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 11,840                6,691                  88,887                87,139                 
   รายไดค้่าบริการท่ีปรึกษา -                          6,979                  -                          -                          
   รายไดค้่าบริหารจดัการ -                          -                          21,000                21,000                 
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 27 72,003                55,453                32,103                33,360                 
   รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือรายยอ่ย 28 2,277                  418                     -                          -                          
   ก  าไรจากอตัราแลกเปล่ียน -                          -                          55,420                -                          
   อ่ืนๆ 4,756                  21,221                3,043                  7,614                   
รวมรำยได้ 703,138              788,082              524,695              445,668               
ค่ำใช้จ่ำย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 338,987              257,011              162,306              204,040               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 93,559                76,990                56,874                40,697                 
ตน้ทุนขาย 944                     -                          -                          -                          
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 71,302                58,653                58,603                51,920                 
รวมค่ำใช้จ่ำย 504,792              392,654              277,783              296,657               
ก ำไรก่อนส่วนแบ่งก ำไรจำกเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 198,346              395,428              246,912              149,011               
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 15 40,072                55,489                -                          -                          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 238,418              450,917              246,912              149,011               
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (97,295)               (103,123)             (94,893)               (97,923)               
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 141,123              347,794              152,019              51,088                 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (34,591)               (20,438)               (17,201)               (5,283)                 
ก ำไรส ำหรับงวด 106,532              327,356              134,818              45,805                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

5



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มีนำคม 2561
(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการทีจ่ะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ 41,400                (338,617)             -                          -                          
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (46,030)               (37,897)               -                          -                          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (4,630)                 (376,514)             -                          -                          
รายการทีจ่ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15 (1,661)                 603                     -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,661)                 603                     -                          -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (6,291)                 (375,911)             -                          -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 100,241              (48,555)               134,818              45,805                 

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 104,820              328,131              134,818              45,805                 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,712                  (775)                    

106,532              327,356              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 109,125              (45,918)               134,818              45,805                 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (8,884)                 (2,637)                 

100,241              (48,555)               

(หน่วย: บาท)

ก ำไรต่อหุ้น 30
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก าไรส าหรับงวด 0.0687 0.2151 0.0884 0.0300

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 1,525,538 1,525,527 1,525,538 1,525,527

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท)

ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า ส่วนเกินทนุจากการตี ผลต่างจากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ - รวม รวมส่วนของ ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวม

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ ยติุธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย ราคาท่ีดิน และอาคาร งบการเงินท่ีเป็น องคป์ระกอบ องคป์ระกอบอ่ืน ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม ส่วนของ
และช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ค่าหุน้ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นทนุ ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 762,755             5,191,560            365                     92,255               2,101,423          1,793                                            -                                    248,421                      10,043                        260,257                    8,408,615                 92,295                      8,500,910             
ก าไรส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         328,131             -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                328,131                    (775)                          327,356                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         603                     753                                               704                               (376,109)                     -                                  (374,652)                  (374,049)                  (1,862)                       (375,911)              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         328,734             753                                               704                               (376,109)                     -                                  (374,652)                  (45,918)                    (2,637)                       (48,555)                 
หุน้สามญัท่ีออกระหวา่งงวดจากการใช้สิทธิ
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 10                       752                       -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                762                           -                                762                       
หุน้สามญัท่ีออกระหวา่งงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 4                         361                       (365)                   -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                -                                -                            
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึนจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ย -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                -                                44,772                      44,772                  
ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุ -                         -                            -                         -                         -                         -                                                    -                                    -                                  49,415                        49,415                      49,415                      -                                49,415                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2560 762,769             5,192,673            -                         92,255               2,430,157          2,546                                            704                               (127,688)                     59,458                        (64,980)                    8,412,874                 134,430                    8,547,304             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 762,769             5,192,673            -                         92,255               (126,109)            2,581                                            352                               (383,801)                     59,458                        (321,410)                  5,600,178                 125,438                    5,725,616             
ก าไรส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         104,820             -                                                    -                                    -                                  -                                  -                                104,820                    1,712                        106,532                
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         (1,661)                549                                               -                                    5,417                          -                                  5,966                        4,305                        (10,596)                    (6,291)                   
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                         -                            -                         -                         103,159             549                                               -                                    5,417                          -                                  5,966                        109,125                    (8,884)                       100,241                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 762,769             5,192,673            -                         92,255               (22,950)              3,130                                            352                               (378,384)                     59,458                        (315,444)                  5,709,303                 116,554                    5,825,857             

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทั
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ - 

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกิน เงินรับล่วงหนา้ องคป์ระกอบ
และช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั คา่หุ้น จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ท่ีเป็นทุน รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 762,755          5,191,560         365                 92,255            1,318,457       10,043            7,375,435         
ก าไรส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      45,805            -                      45,805              
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      45,805            -                      45,805              
หุ้นสามญัท่ีออกระหว่างงวดจากการใชสิ้ทธิ
   ตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 10                   752                   -                      -                      -                      -                      762                   
หุ้นสามญัท่ีออกระหว่างงวดจากการโอน
   เงินรับล่วงหนา้คา่หุ้น 4                     361                   (365)                -                      -                      -                      -                       
ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน -                      -                        -                      -                      -                      49,415            49,415              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2560 762,769          5,192,673         -                      92,255            1,364,262       59,458            7,471,417         

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 762,769          5,192,673         -                      92,255            (774,897)         59,458            5,332,258         
ก าไรส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      134,818          -                      134,818            
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      -                      -                      -                       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                      -                        -                      -                      134,818          -                      134,818            
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2561 762,769          5,192,673         -                      92,255            (640,079)         59,458            5,467,076         

-                      -                        -                      -                      -                      -                       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี -                      -                        -                      -                      -                      -                       

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2561

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 141,123             347,794             152,019             51,088                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคา 10,680               10,711               4,032                 4,417                  
   ค่าตดัจ าหน่าย 2,832                 2,108                 1,157                 870                     
   หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 93,559               78,990               56,874               42,697                
   ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 71,302               58,653               58,603               51,920                
   ขาดทุน (โอนกลบัขาดทุน) จากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 3,555                 (4,350)                2,074                 (2,783)                 
   ก  าไรจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น (51)                     -                         (51)                     -                         
   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 4,952                 (15,254)              (56,144)              66,913                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 998                    898                    998                    898                     
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (40,072)              (55,489)              -                         -                         
   รายไดด้อกเบ้ีย (11,840)              (6,691)                (88,887)              (87,139)               
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 92,450               96,615               90,071               92,469                
   ตดัจ  าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืม 23                      1,267                 -                         -                         
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ 4,250                 4,915                 4,250                 4,915                  
   ตดัจ  าหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 572                    326                    572                    326                     
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 374,333             520,493             225,568             226,591              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือและขายผอ่นช าระ (109,876)            (179,562)            (151,156)            (75,485)               
   ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 17,379               (11,651)              -                         -                         
   ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (64,443)              (18,366)              -                         -                         
   ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม
      ทางการเงิน 17,732               -                         -                         -                         
   ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียรับคา้งรับ 86,177               86,057               -                         -                         
   สินคา้คงเหลือ (353)                   -                         -                         -                         
   สินทรัพยร์อการขาย (69,049)              (50,575)              (65,939)              (46,863)               
   ลูกหน้ีอ่ืน 8,227                 (36,405)              (15,367)              (411,599)             
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 39,400               11,993               7,805                 544                     
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,009                 2,474                 350                    1,590                  
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ 7,527                 1,341                 6,664                 5,570                  
   เงินรับฝาก 10,269               1,740                 -                         -                         
   เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 148                    5,874                 59                      (499)                    
   เจา้หน้ีอ่ืน 15,396               (60,801)              27,587               20,418                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (26,111)              (85,936)              (8,073)                (25,604)               
   หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ (364)                   -                         -                         -                         
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 308,401             186,676             27,498               (305,337)             
จ่ายดอกเบ้ีย (40,198)              (52,467)              (37,177)              (49,942)               
จ่ายภาษีเงินได้ (40,220)              (39,054)              (290)                   (709)                    
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 227,983             95,155               (9,969)                (355,988)             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 47,800               (50,800)              -                         -                         
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 287                    (3)                       (3)                       (3)                       
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานลดลง 122                    64                      122                    64                       
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         (18,579)              -                         -                         
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                         (3,578)                -                         -                         
ซ้ือเงินลงทุนระยาวอ่ืน -                         (1,927)                -                         -                         
ซ้ืออุปกรณ์ (6,726)                (12,742)              (2,256)                (2,508)                 
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,393)                (10,444)              (4,928)                (7,036)                 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 632                    -                         51                      -                         
เงินสดจ่ายเพ่ือใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                         -                         -                         (1,770,519)          
ดอกเบ้ียรับ 8,787                 6,200                 3                        1,060                  
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน 44,509               (91,809)              (7,011)                (1,778,942)          
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (65,239)              (187,575)            -                         (252,077)             
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         344,501             -                         -                         
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         (344,501)            -                         (5,000)                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 18,739               -                         -                         -                         
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         (21,360)               
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                         759,482             -                         730,000              
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (36,300)              (219,912)            -                         (192,830)             
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืมระยะยาว -                         (1,034)                -                         -                         
เงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                         1,959,553           -                         1,959,553           
ช าระคืนหุ้นกู้ -                         (500,000)            -                         (500,000)             
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                         (1,627)                -                         (1,627)                 
เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ -                         761                    -                         761                     
เงินสดรับจากส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ยจากการจดัตั้งบริษทัยอ่ยใหม่ -                         44,773               -                         -                         
เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหำเงิน (82,800)              1,854,421           -                         1,717,420           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (334,677)            (342,100)            -                         -                         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (144,985)            1,515,667           (16,980)              (417,510)             
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 3,079,901           2,551,224           119,941             468,722              
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดปลำยงวด (หมำยเหตุ 4) 2,934,916           4,066,891           102,961             51,212                

-                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำรงบกำรเงินรวม
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(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
ข้อมูลประกอบกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ 41                      -                         -                         -                         
   โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย -                         65                      -                         -                         
   โอนเงินรับล่วงหนา้ค่าหุ้นเป็นทุนท่ีออกและช าระแลว้
      และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                         761                    -                         761                     
   โอนเงินรับล่วงหนา้จากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็น 
      หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -                         465,798             -                         465,798              
   โอนเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็น
      เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         285,517             -                         -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบการเงินระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

ส า ร บ ัญ 

งบการเงิน หนา้ 
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศ
ไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคือการใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และใหบ้ริการสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนั นอกจากน้ี ธุรกิจหลกัของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศคือท่ีปรึกษา
ด้านธุรกิจ การให้สินเช่ือแก่ธุรกิจ การจดัการเงินลงทุน การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและธุรกิจ
สินเช่ือรายยอ่ย และธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ีเลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว                
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร  

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560
โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงได้ตัด        
รายการคา้และยอดคงเหลือระหว่างกนัออกแลว้ โดยอตัราการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัย่อยมี
ดงัน้ี 

อตัราร้อยละของ  
การถือหุน้โดยบริษทัฯ  

 
ช่ือบริษทั 

สถานท่ี 
จดทะเบียน

31 มีนาคม 
2561

31 ธนัวาคม 
2560

 
ลกัษณะของธุรกิจ

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

ประเทศ 
 สิงคโปร์ 

100 100 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจการ
บริหารสินเช่ือแก่ธุรกิจและจดั
การเงินลงทุน 

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

ประเทศ 
กมัพชูา 

100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้า
ประกนั (รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั (“TNB”) ประเทศไทย 100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือและสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์     
คํ้าประกนั (รถจกัรยานยนต์
และรถยนต)์ 

บริษทั GL Leasing (Lao) Company  
   Limited (ถือหุน้โดย Group Lease  
   Holdings Pte. Ltd.) (“GLL”) 

สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

100 100 ธุรกิจเช่าซ้ือ (รถจกัรยานยนต ์
เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตร) 

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

ประเทศ
อินโดนีเซีย 

65 65 ธุรกิจการจดัหาเงินลงทุนใน
ทรัพยสิ์นหมุนเวยีน รวมถึง
การลงทุนดา้นการเงิน เงินทุน
หมุนเวยีนและกิจกรรม
ทางการเงินครบวงจร            

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

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์

100 100 ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 

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

สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพ
เมียนมาร์ 

57 57 ธุรกิจท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ 
ใหบ้ริการบริหารงาน          
การจดัการดา้นเทคนิค และ
ใหบ้ริการดา้นการดาํเนินงาน
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบับ ซ่ึงมี       
ผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึน
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่ง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสําคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปได้
ดงัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 11 เร่ือง 
สัญญาก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชี        
ท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกับสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้       
ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้
กาํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการ
จะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการ
แลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น 
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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2. เหตุการณ์สําคญัในระหว่างงวดปัจจุบัน 

2.1 การปันส่วนต้นทุนธุรกิจของบริษัท BG Microfinance Myanmar  Co., Ltd.  

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให ้
GLH ทาํการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของบริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. ("BGMM") จาํนวน 
1,387,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและจาํหน่ายทั้งหมดของ BGMM ในราคาหุ้นละ
ประมาณ 5.77 เหรียญสหรัฐอเมริกา รวมทั้งส้ินมูลค่า 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 280 
ลา้นบาท) BGMM เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ธุรกิจ
ของกิจการคือ ใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

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

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดั
มูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรวมธุรกิจ 

งบการเงินของ BGMM ไดถู้กรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจ
ควบคุมในปี 2560 โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 285,517
หกั: มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ (43,232)
ค่าความนิยม 242,285
 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 285,517
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (5,069)
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสด 
   และรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 280,448
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มูลค่ายติุธรรมและมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสุ์ทธิของ BGMM ณ วนัท่ีลงทุนมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี

สินทรัพย์  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 5
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 48 48
ลูกหน้ีอ่ืน 1 1
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  1 1
เงินรับฝาก (10) (10)
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (1) (1)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  (1) (1)
รวมสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า และหน้ีสินท่ีระบุได้ 43 43
สดัส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100 
สินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 43 
ส่วนของราคาซ้ือท่ีสูงกวา่สินทรัพยสุ์ทธิ 243 
ราคาซ้ือ 286 
หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ย (5) 
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั 281 

กลุ่มบริษัทมีต้นทุนเก่ียวกับการซ้ือบริษัทย่อยจาํนวน 2.7 ล้านบาทท่ีเก่ียวขอ้งกับค่าท่ีปรึกษา
กฎหมายภายนอกและค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบสถานะการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมายและค่าใชจ่้าย
ในการตรวจสอบสถานะทางการเงินดงักล่าวไดถู้กรวมเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารใน
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

2.2 การบัญชีป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดําเนินงานต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีเงินใหกู้ย้มืแก่ GLH จาํนวน 163.6 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึง
เป็นเงินกูย้ืมระยะยาว (equity loans) ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
บริษทัฯนํามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงาน
ต่างประเทศมาถือปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัฯป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกู ้    
แปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน หลกัการบญัชีป้องกันความเส่ียงเงิน
ลงทุนสุทธิท่ีนาํมาปฎิบติันั้น บริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของ    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุ้นกู้
แปลงสภาพใช้วิธี dollar-offset method เพื่อใช้ในการป้องกันความเส่ียงจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน
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เบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนจนกว่าจะมีการจาํหน่ายหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 200.00 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา
หรือประมาณ 6,186.69 ลา้นบาทซ่ึงใชอ้ตัราปิด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561  มีการบนัทึกกาํไรท่ียงั    
ไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจาํนวน 287.34 ล้านบาทในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนใน            
งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุน
สุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลสาํหรับการ
ป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการดาํเนินงานต่างประเทศดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย         
ท่ีเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพจาํนวน78.82 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใตบ้ญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินใน      
งบการเงินรวม 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯ 
บริษทัยอ่ยและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

                                                                  (หน่วย: พนับาท) 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา

 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย   
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแล้ว)   
รายไดด้อกผลเช่าซ้ือ - - - 8 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียรับ - - 88,887 86,256 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี
รายไดอ่ื้น - - 22,011 23,473 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย - - 690 3,193 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร - - 159 - ราคาตามสญัญา 
รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
ดอกเบ้ียรับ 2,882 - - - อตัราร้อยละ 6.50 ต่อปี 
รายไดอ่ื้น 1,419 - - - ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย* 73,566 60,288 73,566 59,914 อตัราร้อยละ 5.00 ต่อปี (2560: 

อตัราร้อยละ 5.00 - 10.00   
ต่อปี) 

ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - BGMM - 80,213 - - ราคาตามสญัญา 

* ในระหว่างไตรมาสหน่ึงปี 2561 กรรมการของบริษทั Creation Investment Sri Lanka ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัฯส่งผล
ให้ยอดคงเหลือและรายการดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ไม่ถูกจดัประเภทเป็นรายการ  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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สาํหรับงวดสามเดือน                  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 2561 2560 นโยบายการกาํหนดราคา 
รายการธุรกิจระหว่าง GLH กับบริษัทย่อย  
(ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ)  
ดอกเบ้ียรับ 38,760 46,857 อตัราร้อยละ 7.50 - 10.00 ต่อปี 

(2560: อตัราร้อยละ 6.50 - 
10.00 ต่อปี)

รายไดอ่ื้น 6,380 4,178 ราคาตามสญัญา
ดอกเบ้ียจ่าย 89,911 87,125 อตัราร้อยละ 7.00 ต่อปี
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 14 1,423 ราคาตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายพนกังานไอทีรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุน
ซอฟตแ์วร์ระหวา่งพฒันา 

 
2,932 

 
2,069 

 
ราคาตามสญัญาจา้งพนกังาน 

 สญัญา Referral Business 

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

เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2561 GLF และ GLH ได้ตกลงท่ีจะยกเลิกสัญญา Referral Business น้ี ไม่มี
ค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญาดงักล่าวท่ีกระทบงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมในระหว่างงวด
ปัจจุบนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

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

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. กรรมการร่วมกนั (กรรมการได ้
   ลาออกจากบริษทัฯในระหวา่งไตรมาส
   หน่ึงปี 2561)
Wedge Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. กรรมการของบริษทัฯเป็นผูถื้อหุน้
   รายใหญ่ / กรรมการร่วมกนั 
Century Finance Company Limited กรรมการร่วมกนักบั GL-AMMK 

ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือท่ีมี
สาระสาํคญัของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 236,508 165,550
รวม - - 236,508 165,550 
ลูกหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 11)  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 4,793 4,706
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั  - - 21,303 7,879
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 298 298
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 69 71
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัยอ่ย 5,427 8,044 - -
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,170 4,363 - -
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 5,046 4,361 - -
APF Trading Plc. 167,865 182,506 - -
Century Finance Company Limited 23,432 12,586 - -
รวม 205,952 211,872 26,463 12,954
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (189,362) (198,169) - -
สุทธิ 16,590 13,703 26,463 12,954 
สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (หมายเหตุ 12)  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
APF Trading Plc. 78,539 126,063 - -
รวม 78,539 126,063 - -
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  (36,339) (38,025) - -
สุทธิ 42,200 88,038 - - 
เงนิลงทุนระยะยาวอ่ืน (หมายเหตุ 16)
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
Century Finance Company Limited 192,718 192,718 - -
รวม 192,718 192,718 - - 
เงนิให้กู้ยืมทีถ่ึงกําหนดชําระเกินกว่าหน่ึงปีจากบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2)
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 5,108,565 5,345,593
รวม - - 5,108,565 5,345,593 
เงนิกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย  
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 40,000 40,000
รวม - - 40,000 40,000 
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 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
เจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 22)  
บริษทัย่อย  
Group Lease Holdings Pte. Ltd. - - 103,279 107,906
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั - - 690 -
GL Finance Plc. - - 432 156
GL Leasing (Lao) Company Limited - - 553 567
PT. Group Lease Finance Indonesia - - 240 255
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 176,853 111,526 176,853 111,526
Creation Investment Sri Lanka LLC.* - 8,170 - 8,170
Engine Holding Asia Pte. Ltd. 461 461 461 461
รวม 177,314 120,157 282,508 229,041 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
กรรมการของบริษทัยอ่ย 35 - - -
Showa Holdings Co., Ltd. 1,106 1,158 - -
Century Finance Company Limited 333 926 - -
รวม 1,474 2,084 - - 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง (หมายเหตุ 25)  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
JTrust Asia Pte. Ltd. 5,626,399 5,885,348 5,626,399 5,885,348
Creation Investment Sri Lanka LLC.* - 654,423 - 654,423
รวม 5,626,399 6,539,771 5,626,399 6,539,771 

* ในระหวา่งไตรมาสหน่ึงปี 2561 กรรมการของบริษทั Creation Investment Sri Lanka ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการของบริษทัฯส่งผลใหย้อดคงเหลือ
และรายการดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ไม่ถูกจดัประเภทเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินจ่ายล่วงหนา้ใหแ้ก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยไม่คิดดอกเบ้ียตามท่ีแสดง
อยูภ่ายใตบ้ญัชีลูกหน้ีอ่ืนก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในงบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 4.9 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 GLF ไดเ้ขา้ทาํสญัญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อวางเงินมดัจาํสาํหรับ
ราคาประมาณของสินทรัพยท่ี์จะให้เช่าซ้ือในอนาคต ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินมดัจาํสินทรัพย์
ท่ีจะให้เช่าตามท่ีแสดงอยู่ภายใต้บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนก่อนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญใน            
งบการเงินรวมคิดเป็นจาํนวนเงิน 2.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 3.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัการตรวจสอบอดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯท่านหน่ึงโดยหน่วยงานของรัฐท่ีมีอาํนาจกาํกบั
ดูแล ซ่ึงปรากฏตามข่าวของก.ล.ต.ฉบับท่ี 95/2560 และ 97/2560 นั้ นด้วยเหตุท่ีเร่ืองดังกล่าวมี
ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบริษทัฯ และความเช่ือมัน่ของนักลงทุนอย่างมีนัยสําคญั ในการน้ี 
ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯสมควรตั้งประมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ
จากลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนสุทธิท่ีเก่ียวขอ้งกับอดีตผูบ้ริหารของบริษัทฯท่ีขาด
คุณสมบติั เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกัธรรมาภิบาลในการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนักลงทุนอนัจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบั
สถานะของบริษทัฯ  โดยรายละเอียดของค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญมีรายละเอียดดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีอ่ื้น  
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
กรรมการของบริษทัยอ่ย 7,491 7,838 - -
A.P.F. Group Co., Ltd. 4,170 4,363 - -
Engine Holdings Asia Pte. Ltd. 450 492 - -
Asia Partnership Fund Pte., Ltd. 12 12 - -
Cambodian People Micro Insurance PLC. 3,115 3,259 - -
APF Trading Plc. 175,230 183,362 - -
Showa Holdings Co., Ltd. (1,106) (1,157) - -
รวม 189,362 198,169 - - 

 
ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ – สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน

   

กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
APF Trading Plc. 36,339 38,025 - -
รวม 36,339 38,025 - - 
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ทั้งน้ี ผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีความเช่ือมัน่ว่าหน้ีจาํนวนดังกล่าวจะได้รับชาํระคืนครบถว้นใน
อนาคตตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดในสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงบริษทัฯ จะกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญดงักล่าวในจาํนวนท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการรับชาํระเงิน 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนัแสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ขาดทุน ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด จากอตัรา 31 มีนาคม 

2561 เพิ่มข้ึน ลดลง แลกเปล่ียน 2561 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย    
บริษทัย่อย      
Group Lease Holdings Pte. Ltd. 5,511,143 75,554 - (241,624) 5,345,073
รวม 5,511,143 75,554 - (241,624) 5,345,073 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อยดงักล่าวเป็นเงินให้กูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7.00 ต่อปี  

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่บริษทัยอ่ยในระหว่างงวดปัจจุบนั
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 
 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 2561 

เงนิกู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษัทย่อย  
บริษทัย่อย     
บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 40,000 690 - 40,690
รวม 40,000 690 - 40,690 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัโดยคิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.00 ต่อปี  
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2561 และ  2560 บริษัทฯและบริษัทย่อย                
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานของกรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 

  
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 7,926 179 1,381 8,370 132 -
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 - - 87 - - 

รวม 7,935 179 1,381 8,457 132 - 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 

  
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

 
พนับาท 

พนัเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 
พนัเยนญ่ีปุ่น 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 4,764 27 - 7,708 53 -
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9 - - 87 - - 

รวม 4,773 27 - 7,795 53 - 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560 2561 2560
เงินสด 5,578 10,159 282 189 
เงินฝากธนาคาร 2,929,338 3,069,742 102,679 119,752 
รวม 2,934,916 3,079,901 102,961 119,941 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํของบริษทัฯ
และบริษทัย่อยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 8.00 ต่อปี และ ร้อยละ 0.15 - 8.50 ต่อปี ตามลาํดบั                    
(เฉพาะบริษทัฯ: ร้อยละ 0.30 - 0.38 ต่อปี และ ร้อยละ 0.15 - 1.00 ต่อปี ตามลาํดบั) 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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5. ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 

5.1 ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนชําระ
ประกอบดว้ย 

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

 2561 2560 2561 2560 2561 2560
ลูกหนีป้กติ  
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 4,554,168 4,546,541 4,337,299 4,362,673 8,891,467 8,909,214
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 175,943 175,167 - - 175,943 175,167
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,521,369) (1,533,263) (973,275) (991,653) (2,494,644) (2,524,916)
 รวมลูกหนีป้กต ิ 3,208,742 3,188,445 3,364,024 3,371,020 6,572,766 6,559,465
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา  
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 197,723 184,865 158,997 142,508 356,720 327,373
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 23,292 21,283 - - 23,292 21,283
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (75,543) (68,903) (39,107) (35,139) (114,650) (104,042)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 145,472 137,245 119,890 107,369 265,362 244,614
รวมลูกหนี ้ 3,354,214 3,325,690 3,483,914 3,478,389 6,838,128 6,804,079
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (137,437) (130,920) (128,403) (119,990) (265,840) (250,910)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 3,216,777 3,194,770 

 
3,355,511 3,358,399 6,572,288 6,553,169 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กติ  
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 3,048,523 2,989,471 2,713,826 2,662,895 5,762,349 5,652,366
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 105,069 102,760 - - 105,069 102,760
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,096,888) (1,083,539) (591,747) (578,021) (1,688,635) (1,661,560)
 รวมลูกหนีป้กติ 2,056,704 2,008,692 2,122,079 2,084,874 4,178,783 4,093,566



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  
 และขายผอ่นชาํระท่ีถึง และขายผอ่นชาํระท่ีถึง  
 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี กาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา  
 ลูกหน้ีเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ 174,353 166,651 147,607 133,331 321,960 299,982
 ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระคา้งรับ 20,330 18,923 - - 20,330 18,923
 หกั: ดอกผลเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ  
  ท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (64,134) (60,130) (36,935) (33,263) (101,069) (93,393)
 รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 130,549 125,444 110,672 100,068 241,221 225,512
รวมลูกหนี ้ 2,187,253 2,134,136 2,232,751 2,184,942 4,420,004 4,319,078
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (111,043) (109,409) (95,342) (90,332) (206,385) (199,741)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ 
  - สุทธิ 2,076,210 2,024,727 2,137,409 2,094,610 4,213,619 4,119,337 

5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ (สุทธิ
จากดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,865,478 5,844,662 43,417 42,226 5,822,061 5,802,436 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 394,444 399,996 26,309 26,478 368,135 373,518 
 2 - 3 เดือน 247,878 245,469 40,708 40,244 207,170 205,225 
 4 - 6 เดือน 147,497 135,649 48,672 43,504 98,825 92,145 
 7 - 9 เดือน 97,723 95,332 49,931 45,056 47,792 50,276 
 10 - 12 เดือน 81,425 80,930 53,892 51,630 27,533 29,300 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 3,683 2,041 2,911 1,772 772 269 

รวม 6,838,128 6,804,079 265,840 250,910 6,572,288 6,553,169 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา  มูลค่าลูกหน้ีตามสญัญา 
ระยะเวลาคา้งชาํระ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ เช่าซ้ือและขายผอ่นชาํระ - สุทธิ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อและขายผ่อนชําระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,833,156 3,740,926 37,777 36,880 3,795,379 3,704,046 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 227,988 229,125 22,591 22,697 205,397 206,428 
 2 - 3 เดือน 155,436 158,799 30,841 31,494 124,595 127,305 
 4 - 6 เดือน 86,914 79,893 34,494 31,722 52,420 48,171 
 7 - 9 เดือน 62,482 56,249 37,267 33,561 25,215 22,688 
 10 - 12 เดือน 52,169 52,562 41,559 41,865 10,610 10,697 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,859 1,524 1,856 1,522 3 2 
รวม 4,420,004 4,319,078 206,385 199,741 4,213,619 4,119,337 

5.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตามสัญญาเช่าซ้ือและ
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,951,126 3,354,214 4,927,856 3,325,690 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 4,496,296 3,483,914 4,505,181 3,478,389 
รวม 9,447,422 6,838,128 9,433,037 6,804,079 
หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,609,294)  (2,628,958)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 6,838,128  6,804,079  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  มูลค่าปัจจุบนัของ  มูลค่าปัจจุบนัของ 
 เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า เงินลงทุนขั้นตน้ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย ตามสญัญาเช่าซ้ือ ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,348,275 2,187,253 3,277,805 2,134,136 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,861,433 2,232,751 2,796,226 2,184,942 
รวม 6,209,708 4,420,004 6,074,031 4,319,078 

หกั: ดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,789,704)  (1,754,953)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 4,420,004  4,319,078  
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5.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายไดส้ําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด  อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดังกล่าวได้ให้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ําหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระค่างวด        
เกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอด
ลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีเช่าซ้ือและท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้
รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 240 ลา้นบาท และ 241 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 226 
ลา้นบาท และ 214 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํ
ให้รายได้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 3.2 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะบริษทัฯ: 2.9 ลา้นบาท และ 1.6 ลา้น
บาท ตามลาํดบั) 

5.5 สัญญาเช่าซ้ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 6 เดือน ถึง     
5 ปี และค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จาํนวน 58 ลา้นบาท และ 69 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 

5.7 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
(หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และสินทรัพยร์อการขาย ในจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 1,025 
ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกันทางธุรกิจสําหรับวงเงินสินเช่ือระยะสั้ น และหนังสือคํ้ าประกัน         
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 32.4 

 
 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์คํา้ประกัน 

6.1 ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2561 และ  31 ธันวาคม  2560 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผู ้บริโภคโดยมีสินทรัพย ์
คํ้าประกนัประกอบดว้ย 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
339,934 364,349 

 
95,685 101,160 

 
435,619 465,509 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 13,609 14,794 - - 13,609 14,794 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

         - สุทธิ (97,274) (105,427) (21,706) (22,753) (118,980) (128,180) 
รวมลูกหนีป้กติ 256,269 273,716 73,979 78,407 330,248 352,123 

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา       
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์
   คํ้าประกนั 

 
17,120 15,203 

 
1,825 1,493 

 
18,945 16,696 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,152 1,926 - - 2,152 1,926 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้       

            - สุทธิ (4,967) (4,381) (313) (294) (5,280) (4,675) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 14,305 12,748 1,512 1,199 15,817 13,947 

รวมลูกหนี ้ 270,574 286,464 75,491 79,606 346,065 366,070 
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (17,173) (16,871) (3,059) (2,782) (20,232) (19,653) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมีสินทรัพย์ 
   คํา้ประกัน - สุทธิ 

 
253,401 269,593 72,432 76,824 

 
325,833 346,417 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ า
ประกนั (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ี
คา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่   
 ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือแก่ 

ระยะเวลาคา้งชาํระ คํ้าประกนั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพย ์- สุทธิ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีสิ้นเช่ือแก่ผู้บริโภคโดยมสิีนทรัพย์ 
   คํา้ประกัน     

 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 262,813 282,920 2,560 2,736 260,253 280,184 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 41,367 42,676 4,003 4,111 37,364 38,565 
 2 - 3 เดือน 24,877 25,388 4,763 4,919 20,114 20,469 
 4 - 6 เดือน 8,445 7,485 3,199 2,799 5,246 4,686 
 7 - 9 เดือน 4,717 3,951 2,646 2,254 2,071 1,697 
 10 - 12 เดือน 3,597 3,549 2,812 2,733 785 816 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 249 101 249 101 - - 

รวม 346,065 366,070 20,232 19,653 325,833 346,417 

6.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกนัและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตาม
สญัญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ ตามสญัญาสินเช่ือแก่ มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า ผูบ้ริโภคโดยมี จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย สินทรัพยค์ ํ้าประกนั ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 372,815 270,574 396,272 286,464 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 97,510 75,491 102,653 79,606 
รวม 470,325 346,065 498,925 366,070 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (124,260)  (132,855)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 346,065  366,070  

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความ
เห็นชอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีสําหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้
รายได้สําหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกล่าวได้ให้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้
ทั้งน้ี บริษทัฯมีนโยบายในการหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้า
ประกนัท่ีคา้งชาํระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัและท่ี
คา้งชาํระเกินกว่า 3 งวดแต่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจาํนวนเงินประมาณ 9 ลา้น
บาท และ 16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

นอกจากน้ีหากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลทาํ
ให้รายได้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ลดลงเป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 0.2 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

6.5 สัญญาสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้าประกนัของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญา
โดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้

6.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จํานวน  37 ล้านบาท และ 49 ล้านบาท 
ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 23 

7. ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

7.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ี  
 ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีป้กติ       
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 509,518 441,420 48,319 61,053 557,837 502,473
ดอกเบ้ียคา้งรับ 4,158 3,055 - - 4,158 3,055
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้  

          - สุทธิ (59,903) (62,386) (16,051) (21,452) (75,954) (83,838) 
รวมลูกหนี ้ 453,773 382,089 32,268 39,601 486,041 421,690
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (4,648) (3,660) (96) (74) (4,744) (3,734) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย - สุทธิ 449,125 378,429 32,172 39,527 481,297 417,956 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

ระยะเวลาคา้งชาํระ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 466,955 407,752 4,518 3,679 462,437 404,073
 คา้งชาํระ  
 1 เดือน 11,919 12,897 56 45 11,863 12,852
 2 - 3 เดือน 6,044 869 116 10 5,928 859
 4 - 6 เดือน 1,123 172 54 - 1,069 172
 7 - 9 เดือน - - - - - -
 10 - 12 เดือน - - - - - -

รวม 486,041 421,690 4,744 3,734 481,297 417,956 

7.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือราย
ยอ่ยและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสญัญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ เงินลงทุนขั้นตํ่า มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า ตามสญัญา จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือรายยอ่ย ท่ีตอ้งจ่าย 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 513,676 453,773 444,475 382,089 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 48,319 32,268 61,053 39,601 
รวม 561,995 486,041 505,528 421,690 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (75,954)  (83,838)  
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 486,041  421,690  

7.4 สัญญาสินเช่ือรายย่อยของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และ
กาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุญัญาเงินกู ้



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

8.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภค  

 
รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี ท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี รวม
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ       
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
196,686

 
239,762

 
285,085

 
347,520 

 
481,771

 
587,282

ดอกเบ้ียคา้งรับ 11,212 15,632 - - 11,212 15,632
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (75,342) (92,249) (63,615) (83,146) (138,957) (175,395)
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์  

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (127,083) (148,999) (189,380) (222,039) (316,463) (371,038)
รวมลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 5,473 14,146 32,090 42,335 37,563 56,481
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (9) (1,336) (55) (97) (64) (1,433)
ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อภายใต้ 
   การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ - สุทธิ 

 
5,464 

 
12,810 

 
32,035 

 
42,238 

 
37,499 

 
55,048 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย     
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยภายใต ้
   การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
6,035

 
6,407

 
3,571

 
3,792 

 
9,606

 
10,199

ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - - - -
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,442) (1,444) (1,200) (1,275) (2,642) (2,719)
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์  

    ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (2,645) (3,689) (1,440) (2,008) (4,085) (5,697)
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 1,948 1,274 931 509 2,879 1,783
หัก: ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (9) (6) (4) (234) (13) (240)
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อยภายใต้ 
   การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ - สุทธิ 

 
1,939 

 
1,268 

 
927 

 
275 

 
2,866 

 
1,543 

ลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อยภายใต้การ 
   จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ - สุทธิ 

 
7,403 

 
14,078 

 
32,962 

 
42,513 

 
40,365 

 
56,591 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 
 

8.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ  มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ 
 ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้  ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต ้
 การจดัการสินเช่ือร่วม        การจดัการสินเช่ือร่วม       

ระยะเวลาคา้งชาํระ ทางการเงิน ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ทางการเงิน - สุทธิ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ   
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 31,199 51,879 9 1,308 31,190 50,571 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 4,988 3,169 24 48 4,964 3,121 
 2 - 3 เดือน 1,237 1,255 24 40 1,213 1,215 
 4 - 6 เดือน 139 178 7 37 132 141 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 
รวม 37,563 56,481 64 1,433 37,499 55,048 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย    
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,037 1,431 - 44 2,037 1,387 
 คา้งชาํระ       
 1 เดือน 436 312 2 156 434 156 
 2 - 3 เดือน 311 40 6 40 305 - 
 4 - 6 เดือน 95 - 5 - 90 - 
 7 - 9 เดือน - - - - - - 
 10 - 12 เดือน - - - - - - 
รวม 2,879 1,783 13 240 2,866 1,543 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือเพื่อผู้บริโภครายย่อย
ภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงนิ 

 
40,442 

 
58,264 

 
77 

 
1,673 

 
40,365 

 
56,591 
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8.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือเพื่อ
ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 เงินลงทุนขั้นตํ่า  เงินลงทุนขั้นตํ่า  
 ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  ตามสญัญาสินเช่ือเพื่อ  
 ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ ผูบ้ริโภครายยอ่ย มูลค่าปัจจุบนัของ 
 ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า ภายใตก้ารจดัการ จาํนวนเงินขั้นตํ่า 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย สินเช่ือร่วมทางการเงิน ท่ีตอ้งจ่าย 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 207,898 132,556 255,394 163,145 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 285,085 221,470 347,520 264,374 
รวม 492,983 354,026 602,914 427,519 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (138,957) - (175,395) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(316,463) 

 
(316,463) 

 
(371,038) 

 
(371,038) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 37,563 37,563 56,481 56,481 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย     
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 6,035 4,593 6,407 4,963 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินส่ีปี 3,571 2,371 3,792 2,517 
รวม 9,606 6,964 10,199 7,480 
หกั: ดอกเบ้ียรับท่ีไม่ถือเป็นรายได ้ (2,642) - (2,719) - 
หกั: ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
(4,085) 

 
(4,085) 

 
(5,697) 

 
(5,697) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 2,879 2,879 1,783 1,783 
รวมมูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงนิขั้นตํ่าท่ี
ต้องจ่าย 

 
40,442 

 
40,442 

 
58,264 

 
58,264 

8.4 สัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษัทย่อยมี
ระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายุ
สญัญาเงินกู ้
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8.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หัก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 138,800 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 153,322 ลา้นรูเปีย
อินโดนีเซีย ตามลาํดบั เพื่อค ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้ง
กนัแห่งหน่ึง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีสินเช่ือ
รายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (หักดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จาํนวน 
1,792 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 2,354 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามลาํดับ เพื่อค ํ้ าประกันวงเงิน
สินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์

8.6 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงทาํสญัญาการใหว้งเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนั
แห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจาํนวน 100,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย                
ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยมีการทาํสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงิน
สินเช่ือไม่หมุนเวียนทั้ งหมด 200,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย นอกจากน้ีในระหว่างงวดปัจจุบัน
บริษทัย่อยและธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัไดต้กลงแกไ้ขสัญญาให้วงเงินสินเช่ือไม่หมุนเวียน
จํานวน  200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซียดังกล่าว  ให้ เป็นวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทั้ งจํานวน 
วตัถุประสงคข์องสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าวเพื่อใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภค
รายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร ยานพาหนะ แผงพลงังานแสงอาทิตย  ์และ
เคร่ืองใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามีระยะเวลา 72 เดือนนับจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ี       
ทั้งสองฝ่ายตกลงเพื่อต่ออายสุัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13     
ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดังกล่าวคํ้ าประกันโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี         
31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิได้เบิกใช้
จาํนวน 137,235 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 137,235 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามลาํดบั 

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบัการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่ GLFI เป็น
การชัว่คราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบ
ต่อลูกหน้ีสินเช่ือรายเดิม ซ่ึงสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบงัคบัใช ้และจะ
กลบัมาเร่ิมดาํเนินงานตามปกติไดเ้ม่ือการดาํเนินการทางกฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง 
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9. ลูกหนีเ้งินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

บริษทัฯไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ โดยบริษทัย่อยน้ีไดใ้ห้บริษทัอ่ืนในเกาะไซปรัส
และสิงคโปร์กูย้มืเงินต่อ รายละเอียดของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท)
  งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบ้ีย พนัเหรียญ เทียบเท่า         พนัเหรียญ เทียบเท่า       

กลุ่มบริษทัในประเทศ (ร้อยละต่อปี) สหรัฐอเมริกา พนับาท สหรัฐอเมริกา พนับาท
ไซปรัส 14.5 - 17.0 16,462 514,127 16,462 537,982
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 39,572 1,235,904 39,572 1,293,247
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,166 36,416 1,166 38,105
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื 57,200 1,786,447 57,200 1,869,334
ดอกเบ้ียคา้งรับ 81,102 84,390
รวมลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,867,549 1,953,724
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญสาํหรับลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื  
   และดอกเบ้ียคา้งรับ  (1,827,541) (1,912,335)
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (40,008) (549)
ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี - 40,840

เงินให้กูย้ืมของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยใ์นเกาะ
ไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส หุ้นในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ และหุ้นของ
บริษทัฯซ่ึงถือโดยผูกู้ ้ในไตรมาสท่ีสองของปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ปลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนั
ได้แ ก่ หุ้นของบ ริษัทฯออกบางส่วน  และได้นําหลักท รัพย์มาคํ้ าประกัน เพิ่ มอันได้แ ก่
อสังหาริมทรัพยใ์นญ่ีปุ่น (การวางหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเป็นอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่นไดมี้
การจดทะเบียนกบัหน่วยงานประเทศญ่ีปุ่นไวแ้ลว้) ในไตรมาสท่ีสามของปี 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บ
ชาํระคืนเงินให้กูย้ืมตามกาํหนดและไดรั้บชาํระคืนเงินให้กูย้ืมก่อนกาํหนดบางส่วน โดยผูกู้ไ้ดมี้
การปลดหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันอันได้แก่หุ้นของบริษัทฯท่ีเหลืออยู่ทั้ งจาํนวน ทาํให้ ณ  วนัท่ี                    
31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 เงินให้กู ้ยืมท่ีเหลืออยู่ไม่มีการคํ้ าประกันด้วยหุ้นของ
บริษทัฯอีกต่อไป 

มูลค่าหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่าร้อยละ 168 ของจาํนวนเงินให้กูย้ืม
ของผู ้กู ้ก ลุ่มไซปรัส  และมีมูลค่าร้อยละ  116 ของจํานวนเงินให้กู ้ยืมแก่ผู ้กู ้ก ลุ่มสิงคโปร์                  
(31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 164 ของจาํนวนเงินให้กูย้ืมของผูกู้ก้ลุ่มไซปรัส และร้อยละ 114 ของ
จาํนวนเงินใหกู้ย้มืแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์) 
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ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้แตกต่างกนัตามระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 3 ปี โดยมี
กาํหนดการจ่ายชาํระเงินตน้คืนเม่ือถึงวนัส้ินสุดของสัญญา มีลูกหน้ีบางรายท่ีเม่ือถึงกาํหนดจ่าย
ชาํระเงินตน้คืน แต่บริษทัยอ่ยไดข้ยายตารางการชาํระหน้ีใหลู้กหน้ีเหล่านั้นออกไปอีก 2 - 3 ปี โดย
ยอดเงินให้กูย้ืมท่ีมีการแกไ้ขสัญญาขยายตารางการชาํระหน้ีในปี 2559 มีจาํนวน 59 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 2,129 ลา้นบาท ซ่ึงหน้ีท่ีมีการขยายตารางการชาํระหน้ี คิดเป็นร้อยละ 
60 ของมูลค่าเงินใหกู้ย้มืทั้งหมด ในระหวา่งปี 2560 ผูกู้ก้ลุ่มไซปรัสไดจ่้ายชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืก่อน
กาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงิน 25.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 845 ลา้นบาท 

อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาของเงินให้กูย้มืแก่ลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีอยูใ่นช่วงร้อยละ 14.5 ถึง 25.0 ต่อปี 
ดอกเบ้ียรับในระหว่างปี 2560 จากลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีจาํนวน 11 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ
ประมาณ 377 ลา้นบาท  

ในเดือนกรกฎาคม 2560 และสิงหาคม 2560 ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์ได้จ่ายชําระคืนเงินให้กู ้ยืมตาม
กาํหนดคิดเป็นจาํนวนเงิน 16.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 557 ลา้นบาท การจ่าย
ชาํระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์ไดป้ลดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัอนัไดแ้ก่หุน้ของบริษทัฯ
ท่ีเหลืออยูท่ ั้งจาํนวน  

บริษทัฯเห็นว่าลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ีมีการจดัตั้งอย่างมัน่คงและเป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ และไม่ไดมี้
ความเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ และบริษทัฯไดมี้การตรวจสอบเป็นการภายในต่อลูกหน้ีกลุ่มเหล่าน้ี
แลว้และพิจารณาวา่เช่ือถือได ้

ขอ้กาํหนดและเง่ือนไขในการให้กูย้ืมเงิน การจดัการ การควบคุมดูแล รวมทั้งกระบวนการการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในภายหลงัของเงินให้กูย้ืม ไดอ้าศยัความเช่ียวชาญและความสัมพนัธ์กบัผูกู้ ้
ของกรรมการบริษทัฯและผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงมีความเขา้ใจเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของผูกู้ย้ืม    
แต่ละรายเป็นอยา่งดี 

ณ วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) 
ได้เปิดเผยถึงการกล่าวโทษนายมิทซึจิ  โคโนชิตะ  อดีตประธานผู ้บ ริหาร  และประธาน
คณะกรรมการบริษทัฯโดยก.ล.ต. ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“DSI”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์น
ของบริษทัฯ และทาํบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผา่นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศ
หลายแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯสูงเกินความจริง โดยการถูกกล่าวโทษดงักล่าวทาํให้
นายมิทซึจิ โคโนชิตะ เขา้ข่ายมีลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจในการเป็นกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพยแ์ละบริษทัจดทะเบียนตามประกาศ ก.ล.ต. จึงไม่สามารถเป็นกรรมการ
และผู ้บ ริหารของบริษัทฯซ่ึงเป็นบริษัท ท่ีออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนได้ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยฯ์ 
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ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต. ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัฯให้ดาํเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบ
แสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทัฯ ใหถู้กตอ้งโดยเร็ว 

บริษทัฯ มีความประสงค์ท่ีให้ความร่วมมือกบั ก.ล.ต. เก่ียวกับรายการเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ีย     
คา้งรับอนัเป็นเหตุ ก.ล.ต. มีหนงัสือเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ดงักล่าว เน่ืองจากบริษทัฯตระหนกั
ถึงความสําคญัของ ก.ล.ต. ในฐานะองคก์รของรัฐท่ีใชอ้าํนาจในการกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน 
บริษัทฯจึงได้พยายามพิจารณาหาหนทางท่ีบริษัทฯจะสามารถปฏิบัติตามหนังสือดังกล่าวได ้
ประกอบกบัผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาและเห็นควรว่า บริษทัฯควรจะดาํเนินการตรวจสอบ
รายการดงักล่าวอีกคร้ังก่อนท่ีจะดาํเนินการใดๆต่อไป เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและหลกั
ธรรมาภิบาลในการดาํเนินงาน ตลอดจนความบริสุทธ์ิใจต่อนักลงทุน ทั้งน้ีบริษทัฯไดจ้า้งบริษทั
สอบบญัชีภายนอกแห่งหน่ึงในประเทศสิงคโปร์ เพื่อทาํการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสําหรับเงิน
ใหกู้ย้มืดงักล่าว ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการดาํเนินการ และบริษทัฯมีความตั้งใจท่ีจะปฎิบติัตามคาํสั่ง 
ก.ล.ต. 

อย่างไรก็ตาม แมว้่าบริษทัฯจะไม่สามารถระบุและเขา้ถึงขอ้มูลหรือหลกัฐานอนัเป็นท่ีมาของ       
ข้อสงสัยของ ก .ล.ต. จนเป็นเหตุให้  ก .ล .ต . ต้องมีหนังสือฉบับดังกล่าวมายงับริษัทฯและ
กระบวนการหรือขั้นตอนทางกฎหมายสาํหรับกรณีการกล่าวโทษของก.ล.ต. ก็ยงัไม่ส้ินสุด แต่เพื่อ
ขจดัขอ้เคลือบแคลงสงสัยใดๆ เก่ียวกบัรายการเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ี
รายดงักล่าว และเพื่อประโยชน์ของนกัลงทุนในการพิจารณาเก่ียวกบัสถานะบริษทัฯประกอบกบั
บริษทัฯได้พิจารณาถึงการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีผ่านมาและมีความเห็นว่าไม่ไดส่้งผล
เสียหายต่อบญัชีของบริษทัฯดังนั้ น ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงได้พิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อ      
หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัยอดคงคา้งของเงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
และ 31 มีนาคม 2561นอกจากน้ีบริษทัย่อยไดห้ยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินให้กูย้ืมเหล่าน้ี
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 

นอกจากการตั้ งประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในคร้ังน้ีเป็นความตั้ งใจของผูบ้ริหารของ 
บริษทัฯท่ีจะให้ความร่วมมือและดาํเนินการตามคาํสั่งจากหน่วยงานท่ีมีอาํนาจกาํกับดูแลแลว้  
ผูบ้ริหารของบริษทัฯยงัตอ้งการเน้นย ํ้าถึงความเช่ือมัน่ของผูบ้ริหารของบริษทัฯต่อความถูกตอ้ง
ตามกฎหมายของรายการเงินให้กูย้ืมและการชาํระคืนเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียตามสัญญา รวมถึง
ความสามารถในการบงัคบัชาํระหน้ีจากทรัพยสิ์นอนัเป็นหลกัประกนัในกรณีท่ีมีการผิดนัดใดๆ    
อีกดว้ย 

ทั้งน้ี ในระหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งและระหว่างท่ีขั้นตอนดงักล่าวยงั
ไม่ส้ินสุด ผูบ้ริหารของบริษทัฯ จึงไดป้ระมาณการค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ท่ากบัยอดคงคา้งของ
เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561 ท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
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นอกจากน้ี หากจาํนวนเงินดังกล่าวได้รับชําระคืนในอนาคต บริษัทฯจะกลับรายการค่าเผื่อ           
หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่าวในจาํนวนท่ีเท่ากนัและยอดคงคา้งจะลดลงจากการชาํระเงิน 

ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัย่อยไดส่้งหนังสือแจง้การชาํระคืนสําหรับเงินให้กูย้ืม     
ท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ีถึงกาํหนดชาํระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 (รวมทั้งสัญญาเงินให้
กูย้ืมจาํนวน 15 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีถึงกาํหนดชาํระในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561) ทั้งหมด
ให้แก่ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์และผูกู้ ้กลุ่มไซปรัส ปัจจุบันผูบ้ริหารอยู่ระหว่างการรอคาํตอบจากผูกู้ ้       
ทั้งสองกลุ่มเก่ียวกบัหนงัสือแจง้การชาํระคืนดงักล่าว 

บริษทัจะติดตามกระบวนการชาํระคืนเงินให้กู ้ยืมอย่างใกลชิ้ด และจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นแต่ละสัญญาจนกว่าจะไดรั้บชาํระคืนเงินให้กูย้ืมท่ีเหลืออยู่และดอกเบ้ีย     
คงคา้งท่ีถึงกาํหนดชาํระทั้งหมด 

10. สินทรัพย์รอการขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพยร์อการขายของบริษทัฯและบริษทัย่อย
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม   

2561
31 ธนัวาคม    

2560
31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม  

2560
สินทรัพยย์ดึคืน 102,303 104,598 28,033 20,696
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่า (20,201) (16,646) (10,462) (8,387)
สินทรัพยร์อการขาย - สุทธิ 82,102 87,952 17,571 12,309 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
(หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และสินทรัพยร์อการขาย ในจาํนวนรวมกนัไม่เกิน 1,025 
ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกันทางธุรกิจสําหรับวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน และหนังสือคํ้ าประกัน          
ท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20 และ 32.4 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. ลูกหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม    

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
รายไดค้า้งรับ 3,575 3,533 2,743 2,798 
เงินจ่ายล่วงหนา้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 165,551 175,653 5,091 5,004 
เงินจ่ายล่วงหนา้ 13,540 15,835 349 1,484 
ลูกหน้ีอ่ืน - ขายสินทรัพยร์อการขาย 6,161 3,177 6,161 3,177 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,401 36,219 21,372 7,950 
ลูกหน้ีอ่ืน - ท่ีปรึกษา 6,246 6,536 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน 48,670 48,752 4,625 4,635 
รวม 284,144 289,705 40,341 24,978 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (8,832) (9,122) (2,586) (2,586) 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- กิจการ 
          ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (189,362) (198,169) - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  85,950 82,414 37,755 22,392 

12. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 64,851 69,099 51,176 54,696 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,348 5,387 2,301 5,364 
เงินมดัจาํสินทรัพยท่ี์จะใหเ้ช่า 
  - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 78,539 126,063 

 
- - 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 69,525 83,058 13,333 30,241 
อ่ืน ๆ 1,982 2,124 1,983 2,124 
รวม 217,245 285,731 68,793 92,425 

   หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- กิจการ 
            ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (36,339) (38,025) 

 
- - 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 180,906 247,706 68,793 92,425 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เงินฝากประจําท่ีมีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากประจาํซ่ึงบริษทัฯได้นําไปวางไวก้ับธนาคารเพ่ือคํ้ าประกันการออก
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคารตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.4 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที่แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก  เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 565,000  
พนับาท 

565,000  
พนับาท 

100.00 100.00 629,696 629,696 - - 629,696 629,696 - - 

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

214,448 
พนัเหรียญ
สิงคโปร์ 

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

Group Leasing (Lao)                41,840,720  41,840,720  0.12 0.12 213 213 - - 213 213 - - 
 Company Limited พนักีบลาว พนักีบลาว           
     6,017,120 6,017,120 (2,426,818) (2,426,818) 3,590,302 3,590,302 - - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  เงินลงทุนใน GLH 

 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลสําหรับปี 2559 โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของ GLH เป็นจาํนวน 9,993,258 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 343.77 ลา้นบาท   

 ในระหวา่งเดือนพฤศจิกายน 2560 ผูบ้ริหารของบริษทัฯพิจารณาผลกระทบท่ีมีต่องบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัฯจากการตั้งประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9      
และ 15 ตามท่ี ก.ล.ต. ไดก้าํหนดไว ้งบการเงินเฉพาะกิจการไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงไดต้ดั
ออกจากการนาํเสนอในงบการเงินรวม อยา่งไรก็ตามเงินลงทุนในบริษทัร่วมไม่ไดถู้กตดัออกจาก        
งบการเงินรวม เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งกนัในการนาํเสนองบการเงิน ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึง
พิจารณาตั้งประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน GLH ดว้ยมูลค่าเท่ากบัประมาณการค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย GLH ท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการคิดเป็น
จาํนวนเงิน 88.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (31 ธนัวาคม 2560: 88.72 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 เงินลงทุนใน GLL 

เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 GLL เพิ่มทุนในหุ้นสามญัจาก 2,037,500 หุ้นเป็น 5,223,590 หุ้น โดย
หุ้นเพิ่มทุนใหม่ทั้งหมดลงทุนโดย GLH ผลจากการเพิ่มทุนน้ี ส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นใน GLL 
ของบริษทัฯและบริษทัย่อย GLH เปล่ียนจากร้อยละ 0.32 และร้อยละ 99.68 เป็นร้อยละ 0.12 และ
ร้อยละ 99.88 ตามลาํดบั โดยจากการท่ีบริษทัฯถือเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวผา่นบริษทัยอ่ย GLH 
ทาํใหบ้ริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนใน GLL เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLLไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปีของปี 
2560 โดยจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 11 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 0.04 ลา้นบาท) 
และเป็นจาํนวนเงิน 6 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 0.03 ลา้นบาท) ตามลาํดบั โดยจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที่ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
(หน่วย: พนับาท) 

    ค่าเผือ่ผลขาดทุนจาก  เงินปันผลรับระหวา่งงวด 
ชื่อบริษทั ทุนชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ราคาทุน - สุทธิ สามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม   
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

ถือหุ้นโดยบริษทั 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 

41,840,720 
พนักีบลาว 

99.88 99.88 176,195 176,195 - - 176,195 176,195 - - 

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 

16,160,000
พนัจ๊าดพม่า 

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

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

4,080,000
พนัจ๊าดพม่า 

57.00 57.00 59,350 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

59,350 
 

59,350 
 

- 
 

- 
 

     1,421,379 1,421,379 - - 1,421,379 1,421,379 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินลงทุนใน GLL 

เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนของ GLL 
จาํนวนเงิน 25,541 ลา้นกีบลาว (ประมาณ 104.7 ลา้นบาท) และมีมติอนุมติัแปลงเงินให้กูย้ืมของ
บริษทัย่อย GLH และดอกเบ้ียคา้งรับดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน GLL เพื่อสนับสนุนการเพิ่มทุน
ดงักล่าว ทั้งน้ีบริษทัยอ่ย GLL ไดจ้ดทะเบียนใบหุน้การเพิ่มทุนในวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารกลางแห่งประเทศลาวเม่ือวนัท่ี 13 เมษายน 2561 

เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLL ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลจาก      
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานคร่ึงปี 2560 
โดยจ่ายเงินปันผลให้ GLH เป็นจาํนวนเงิน 3,568 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 13.91 ลา้นบาท) และ
เป็นจาํนวนเงิน 2,099 ลา้นกีบลาว (หรือประมาณ 8.18 ลา้นบาท) ตามลาํดับโดยจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวในวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

เงินลงทุนใน GLFI 

 บริษทัหุน้ส่วนแห่งหน่ึงในประเทศอินโดนีเซียไดน้าํสิทธิและภาระผกูพนัทั้งหมดในหุน้ของ GLFI
ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2561 ซ่ึงได้แก่  หุ้นสามัญท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงจํานวน  10,000 หุ้น  และ  
หุ้นสามญั 5,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 15 ของหุ้นท่ี GLFI ออกและเรียกชาํระจาํนวน 100,000 หุ้น) 
โอนให้แก่ GLH ทาํให้ GLH มีอาํนาจควบคุมรวมเป็นร้อยละ 80 ของหุ้นทั้งหมดของ GLFI ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จในงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

เงินลงทุนใน BGMM 

 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯท่ี 2/2016 ไดมี้มติในวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ให้มีการซ้ือหุ้น
ของ BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. รวมจาํนวนหุ้น 1,387,680 หุ้น (หรือ 100% ของทุน
เรียกชาํระของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 8.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากบัประมาณ 
280 ลา้นบาท) ราคาซ้ือดังกล่าวได้ถูกประเมินและกาํหนดราคาโดยฝ่ายบริหารของบริษทัย่อย 
ในขณะท่ีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตีราคาว่ามีมูลค่าประมาณ 173 - 179 ลา้นบาท BGMM 
จดัตั้งข้ึนในประเทศพม่า และดาํเนินธุรกิจหลกัคือปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย โดยปล่อยสินเช่ือรายยอ่ย
ให้แก่กลุ่มผูห้ญิงในพม่าท่ีรวมสมาชิกได ้5 คนและสินเช่ือส่วนบุคคลให้กบัเจา้ของธุรกิจรายย่อย
และขนาดกลาง (SMEs) 
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ธุรกรรมการซ้ือกิจการดังกล่าวเสร็จส้ินในช่วงต้นเดือนมกราคม 2560 โดยในระหว่างเดือน
มกราคม 2560 รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นเดิมโอนหุ้นของ 
BGMM ให้กับ GLH ดังนั้ น GLH จึงบันทึกเงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
BGMM ไดใ้นช่วงตน้เดือนมกราคม 2560 

 เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมัติให้เพิ่มเงินลงทุนใน 
BGMM โดยซ้ือหุ้นสามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 6,612,320 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวน
หุน้สามญัท่ีออกใหม่) ในราคาหุน้ละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,612 ลา้นจ๊าดพม่าหรือ
ประมาณ 169.49 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 1,387,680 หุ้น เป็นจาํนวน 
8,000,000 หุ้น BGMM ได้ยื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2560 โดยใบหุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวไดรั้บการอนุมติัจากรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

 เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการของ GLH มีมติอนุมติัให้เพิ่มเงินลงทุนใน 
BGMM โดยซ้ือหุน้สามญัท่ีออกใหม่จาํนวน 8,160,000 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนหุน้
สามญัท่ีออกใหม่ ในราคาหุ้นละ 1,000 จ๊าดพม่า รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 8,160 ลา้นจ๊าดพม่าหรือ
ประมาณ 199.22 ลา้นบาท จาํนวนหุ้นสามญัของ BGMM ไดเ้พิ่มจาก 8,000,000 หุ้น เป็นจาํนวน 
16,160,000 หุ้น BGMM ไดย้ื่นเอกสารการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวแก่รัฐบาลพม่าเม่ือวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2560 โดยใบหุ้นและการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 

ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯ ได้ดาํเนินการให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มาและ
หน้ีสินท่ีรับมา ณ วนัซ้ือกิจการ เพื่อปันส่วนตน้ทุนการซ้ือธุรกิจให้แก่รายการดงักล่าว โดยการวดั
มูลค่าน้ีไดเ้สร็จสมบูรณ์แลว้ในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 ซ่ึงอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจาก
วนัท่ีซ้ือกิจการตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง 
การรวมธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.1 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 
654 ลา้นบาท การเพ่ิมข้ึนของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกิดจากการท่ีกลุ่มบริษทัลงทุนเพิ่มข้ึน
จาก ณ วนัท่ีซ้ือจาํนวน 374 ลา้นบาท มูลค่าของเงินลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัความสาํเร็จของการดาํเนินงาน
ของบริษทัดงักล่าวในอนาคต 
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เงินลงทุนใน GL-AMMK 

 เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัการ
จัดตั้ ง  GL-AMMK ซ่ึ ง  GL-AMMK ได้รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนชั่วคราวในวัน ท่ี                
24 มกราคม 2560 GL-AMMK เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มาร์ด้วยทุนจดทะเบียน 4,080 ล้านจ๊าดพม่า หรือประมาณ  104 ล้านบาท GLH ลงทุนใน GL-
AMMK ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามัญ 1,710,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 57 ของหุ้นท่ี GL-AMMK ออกและ
เรียกชาํระ 3,000,000 หุ้น) รวมจาํนวนเงินทั้งส้ิน 2,326 ลา้นจ๊าดพม่า หรือคิดเป็น 59.35 ลา้นบาท 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงการวางแผนและการคลงัท่ีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์แลว้
เม่ือวนัท่ี 24 มกราคม 2560 

 เม่ือวันท่ี  15 มีนาคม  2560 GL-AMMK ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 
ใหบ้ริการบริหารงาน การจดัการดา้นเทคนิค และใหบ้ริการดา้นการดาํเนินงาน ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์และไดเ้ร่ิมดาํเนินงานในไตรมาสแรกของปี 2560 

15. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

รายละเอียดของบริษทัร่วมท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  อตัราร้อยละของ 

การถือหุน้โดยบริษทัยอ่ย 
 

 สถานท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
ช่ือบริษทั จดทะเบียน 2561 2560 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 

 31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

Commercial Credit and 
Finance PLC 2,492,602 2,492,602 2,597,021 2,604,640 (582,085) (582,085) 2,014,936 2,022,555 

Total 2,492,602 2,492,602 2,597,021 2,604,640 (582,085) (582,085) 2,014,936 2,022,555 
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ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วม
ดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

 เงินลงทุนใน CCF 

เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
2/2559 ไดท้าํการพิจารณาและอนุมติัโดยมติพิเศษให้บริษทัฯ และ/หรือ Group Lease Holding Pte. 
Ltd. (“GLH”) เขา้ทาํการซ้ือหุน้ใน Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) ซ่ึงเป็นบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา จดัตั้งข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ประกอบธุรกิจหลกั
ในการให้บริการลีสซ่ิงและเช่าซ้ือ สินเช่ือบุคคลรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็กต่างๆ ให้บริการทาง
การเงินสําหรับการศึกษา ฯลฯ โดยเขา้ซ้ือหุ้นในจาํนวนรวม 95,390,500 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 111 
รูปีศรีลงักา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 29.99 ของหุน้ทั้งหมด รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 10,588 ลา้นรูปีศรีลงักา คิด
เป็นจาํนวนเงิน 2,462 ลา้นบาท (ราคาซ้ือน้ีไม่รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือเงินลงทุนใน
บริษัท ร่วมจํานวน  26.5 ล้านบาท ) ซ่ึ งเป็นการซ้ือขายหุ้น ท่ีกระทํานอกตลาดหลักทรัพย ์
โดยประมาณร้อยละ 22.27 จากร้อยละ 29.99 นั้นจะซ้ือจากผูถื้อหุน้ของ CCF ซ่ึงเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ในขณะนั้นดว้ย และต่อมาไดแ้สดงเจตนาลาออกโดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 31 มกราคม 2561 
ดว้ยเหตุผลเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เน่ืองจากกรรมการดงักล่าวนั้นยงั
เป็นผูก่้อตั้งและผูบ้ริหารใน Creation Investment Sri Lanka LLC ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพของ
บริษทัฯ ดว้ย  

   (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ      

ของบริษทัยอ่ย 

บริษทัร่วม 

ส่วนแบ่งกาํไรจาก 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม          

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมในระหวา่งงวดสาม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม

เงินปันผลท่ีบริษทัยอ่ยรับ 
ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

Commercial Credit 
and Finance PLC 40,072 55,489 (47,691) (37,294) - -
รวม 40,072 55,489 (47,691) (37,294) - - 
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ทั้งน้ี ในการอนุมติัของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมติพิเศษดงักล่าว ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมไดพ้ิจารณา
รายละเอียดของขอ้มูลเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคาซ้ือขายแลว้ว่าอยูใ่นราคาท่ีเหมาะสมในช่วง
ราคา 83.52 - 114.20 รูปีศรีลงักาต่อหุน้ (มูลค่าประมาณ 1,900 - 2,500 ลา้นบาท) ซ่ึงเป็นช่วงราคาท่ี
เหมาะสมตามท่ีทาํการประเมินผา่นการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยท่ีปรึกษาทางการเงินแห่งหน่ึงใน
ประเทศศรีลงักา และยงัไดพ้ิจารณารายงานความเห็นของท่ีปรึกษาการเงินอิสระ (“IFA”) ซ่ึงเห็นว่า
ราคาท่ีเหมาะสมอยู่ท่ี 70.09 - 73.55 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น (มูลค่าประมาณ 1,600 - 1,700 ลา้นบาท) 
โดยมูลค่าตลาดในช่วงระยะเวลาซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ของบริษทัร่วมในตลาดหลกัทรัพยใ์น
ประเทศศรีลงักามีมูลค่าประมาณ 1,391 ลา้นบาท  โดยผูป้ระเมินทั้งสองรายใชว้ิธีการประเมินท่ี
แตกต่างกนัแต่ต่างเห็นวา่การประเมินโดยใ ช้วิธีท่ีจะต้องอ้างอิงถึงมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด กล่าวคือ 
Market Valuation Approach ไ ม่ใ ช่วิธีการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมสําหรับการลงทุนใน CCF 
นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมยงัไดพ้ิจารณาถึงความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ เก่ียวกบัการลงทุนใน 
CCF รายละเอียดเป็นไปตามท่ีระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุน้คร้ังท่ี 2/2559 

ทั้งน้ี การลงทุนใน CCF ดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีส่วนไดเ้สีย (Equity 
Method) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28  เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ เน่ืองจาก
บริษทัฯ ประสงคจ์ะลงทุนในระยะยาว  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 หุ้นดงักล่าวแสดงไวเ้ป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมดว้ย
จาํนวนเงิน 2,015 ล้านบาท (มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 2,597 ล้านบาท หักสํารองผล
ขาดทุน 582 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2560: 2,023 ลา้นบาท(มูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 
2,605 ลา้นบาท หักสํารองผลขาดทุน 582 ลา้นบาท)) ถา้อิงจากราคาตลาดในตลาดหลกัทรัพยใ์น
ประเทศศรีลงักาในวนัส้ินไตรมาสปัจจุบนั มูลค่าเงินลงทุนมีเพียงประมาณ 825 ลา้นบาท (ณ วนัส้ิน
ปี 2560: 874 ลา้นบาท)  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนใน CCF ตามวิธีส่วนไดเ้สีย (ก่อนสํารอง
ผลขาดทุน) ดงักล่าวคิดเป็นมูลค่า 2,605 ลา้นบาท (หรือ 121.31 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น) หลงัจากทาํการ
ทดสอบการดอ้ยค่า (Impairment Testing) แลว้ ปรากฏวา่เงินลงทุนใน CCF ไม่ไดเ้กิดการดอ้ยค่าแต่
อย่างใด ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ี Gajma & Co สํานักงานท่ีปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรี
ลงักาไดท้าํการประเมินมูลค่าเงินลงทุนใน CCF ซ่ึงหลงัจากทาํการประเมินแลว้ไดส้รุปว่ามูลค่าของ 
CCF อยู่ท่ีประมาณ 175.35 รูปีศรีลงักาต่อหุ้น  จากการประเมินดงักล่าวจึงน่าเช่ือถือว่ามูลค่าเงิน
ลงทุนใน CCF ไม่ไดเ้กิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด 
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อยา่งไรกต็าม เหตุท่ีผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน CCF เป็นจาํนวน 582 
ลา้นบาทในงบการเงินระหวา่งกาลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
เน่ืองมาจากในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนั้นผูบ้ริหารยงัอยูร่ะหว่างการดาํเนินการทดสอบการดอ้ยค่า
ของมูลค่าเงินลงทุนใน CCF ประกอบกบัในช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นเกิดเหตุการณ์นํ้ าท่วม
อนัปัจจัยท่ีอยู่เหนือการควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ        
ศรีลงักาซ่ึงพึ่งพาเกษตรกรรมเป็นพื้นฐาน ซ่ึงกรณีดงักล่าวทาํให้อาจเกิดขอ้กงัวลในการพิจารณา
เก่ียวกับมูลค่าของเงินลงทุนใน  CCF ว่าจะเกิดการด้อยค่าหรือไม่  ดังนั้ น  ภายใต้หลักความ
ระมดัระวงั (Conservatism Principle) ผูบ้ริหารจึงไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
CCF ในจาํนวนดงักล่าวไวก่้อน โดยท่ียงัคงอยู่ภายใตห้ลกัความระมดัระวงั แมก้ารทดสอบการ    
ดอ้ยค่าจะดาํเนินการเสร็จส้ินแลว้และไม่ปรากฏว่าเงินลงทุนใน CCF เกิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด แต่
ผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาให้ยงัคงไวซ่ึ้งการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนตามท่ีไดเ้คยตั้งไว ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ต่อไปโดยไม่กลบัรายการ  

นอกจากน้ี ผูบ้ริหารยงัเห็นว่าราคาซ้ือขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศศรีลงักา (“CSE”) 
ไม่ใช่ปัจจยัท่ีสามารถบ่งช้ีและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน CCF ได้อย่างเหมาะสมและ
น่าเช่ือถือ ทั้งน้ีตามท่ีผูป้ระเมินต่างๆ เห็นตรงกนัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เน่ืองจากตลาดดงักล่าวไม่ใช่
ตลาดท่ีมีการซ้ือขายคล่องสาํหรับหุ้นดงักล่าว และยงัไม่ใช่ตลาดสาํหรับการซ้ือขายหุ้นในสัดส่วน   
ท่ีมีนยัสาํคญัในจาํนวนท่ีสามารถเทียบเคียงกนั รวมถึงยงัคงมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจะตอ้งนาํมา
พิจารณา ดังนั้ น การพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน CCF จึงไม่อา้งอิงจากราคาตลาด
ดงักล่าว  

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารจะพิจารณากลบัหรือปรับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนดังกล่าวตามความจาํเป็นหรือ
เหมาะสมต่อไป 
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มูลค่าท่ีประเมินได ้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 มกราคม 2560 2,545,426 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเพ่ิมเติม 3,579 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             179,285 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (82,926) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของกาํไร (ขาดทุน) (7,335) 
การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมท่ีระบุได ้- ส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (352) 
เงินปันผลรับ (33,037) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 2,604,640 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม             40,072 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (47,691) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2561 2,597,021 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (582,085) 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ 2,014,936 
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16. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย : พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบกําหนด   
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ (ครบกาํหนดปี 2565) 192,718 192,718 
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน   
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 63,776 63,776 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 414,502 414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 478,278 478,278 
รวม 670,996 670,996 

เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ - Century Finance Company Limited  

เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2560 GLH ไดล้งทุน 5.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในเงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ
ท่ีออกโดยเฉพาะเจาะจงของ Century Finance Company Limited (“CFCL”) ซ่ึงเป็นบริษัทจด
ทะเบียนตามกฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เงินให้กูย้ืมน้ีสามารถแปลงสภาพเป็น
หุ้นสามญัของ CFCL ได้ และหลงัจากแปลงสภาพแลว้ GLH จะมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 57 
อตัราดอกเบ้ียของเงินให้กูย้ืมแปลงสภาพคือร้อยละ 6.50 ต่อปี GLH รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑ์
คงคา้งในงบกาํไรขาดทุนรวม 

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. 
เม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd. ("BiT") เม่ือวนัท่ี 28 ธันวาคม 2559 
GLH ซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ BiT จาํนวน 2,778 หุ้น (หรือคิดเป็นร้อยละ 20.00 ของหุ้นท่ีออก
และจาํหน่ายทั้งหมดของ BiT) คิดเป็นจาํนวนเงิน 1.73 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 61.85 
ลา้นบาท) BiT จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวต่อกรมทะเบียนการคา้และธุรกิจท่ีประเทศสิงคโปร์แลว้
เม่ือวนัท่ี  16 มกราคม 2560  
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ในระหวา่งปี 2560 GLH ไดบ้นัทึกตน้ทุนเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัอ่ืนเพิ่มเติมจาํนวน 
1.9 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าท่ีปรึกษากฎหมายภายนอกและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสถานะ
การเงิน  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2561 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงไว้เป็นเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนใน            
งบการเงินรวมมูลค่า 63.8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 63.8 ลา้นบาท) BiT เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งและ
จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ธุรกิจหลกัคือ พฒันาซอฟตแ์วร์และเป็นผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดิจิตอล
คอนเทนตแ์ละโปรแกรมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk 
คณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 ให้บริษทัย่อยซ้ือหุ้นของ PT Bank 
JTurst Indonesia Tbk (“PT Bank JTrust”) และหลงัจากนั้นในวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยจึง
ไดท้าํการซ้ือหุ้นของบริษทัดงักล่าวจาก JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รวมจาํนวน
หุ้น 28.15 ลา้นลา้นหุ้น (หรือร้อยละ 3.12 ของทุนเรียกชาํระของบริษทัดงักล่าว) ในราคาซ้ือรวม 
11.70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือเท่ากับประมาณ 414 ลา้นบาท) หุ้นส่วนท่ีเหลือประมาณ    
ร้อยละ 97 ยงัคงถือโดยผูถื้อหุน้ใหญ่ คือ JTrust Co., Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีเปิดเผย
ในหมายเหตุ 3 บริษัทดังกล่าวจัดตั้ งข้ึนในประเทศอินโดนีเซียและดาํเนินธุรกิจหลกัคือธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย ์  
ณ วนัซ้ือ ราคาท่ีบริษทัยอ่ยจ่ายซ้ือเงินลงทุนน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัมูลค่าตามบญัชีของบริษทัดงักล่าว  
(Price per Book Value หรือ “P/BV”) คิดเป็นประมาณ 3.65 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 อตัรา 
P/BV ดงักล่าวเพิ่มเป็น 3.95 เท่า ในขณะท่ี ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ของกลุ่มธนาคารพาณิชยใ์นตลาด
ประเทศอินโดนีเซียคิดเป็นประมาณ 1.60 เท่า  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ พิจารณาว่าไม่มีการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนน้ีเน่ืองจากปัจจยับวกหลายๆอย่าง รวมถึงอตัราการทาํกาํไรและโอกาสในการทาํ
ธุรกิจในอนาคต มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนน้ีเกินกว่ามูลค่าท่ีคาํนวณจาก ‘อตัราเฉล่ีย P/BV’ ใน
จาํนวนท่ีเป็นสาระสาํคญัและผลต่างน้ีตอ้งไดรั้บการใหค้วามสนใจ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 GLH มีสัดส่วนการถือหุ้นใน PT Bank 
JTrust ร้อยละ 2.81 และมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนดงักล่าวมีจาํนวน 414 ลา้นบาท มูลค่าของเงิน
ลงทุนน้ีข้ึนอยูก่บัความสามารถในการร่วมมือกบัผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัดงักล่าวและความสาํเร็จ
ของการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าวในอนาคต 
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17. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

 งบการเงินรวม 
 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561  135,520 71,487 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,726 2,256 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (581) - 
โอนเขา้ระหวา่งงวด 41 - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (10,680) (4,032) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (2,380) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561  128,646 69,711 

 บริษทัฯไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 จาํนวน 27.7 
ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 27.6 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน 
และเงินกูย้มืระยะยาวตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 20 และ 23 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
(หน่วย: พนับาท) 

 
 งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 116,001 74,483 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,393 4,928 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (2,832) (1,157) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (1,845) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 117,717 78,254 

สัญญาสิทธิพเิศษ 

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงไดท้าํสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive right agreement) เป็นระยะเวลา 5 
ปี (สามารถต่ออายสุญัญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยนิยอมร่วมกนัเป็นลายลกัษณ์
อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายสุัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายุสัญญา) กบับริษทัตวัแทน
จาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ี่ห้อฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาดงักล่าวระบุให้สิทธิ
พิ เศษแก่กิจการท่ี เก่ียวข้องกันในการได้รับอนุญาตเป็นตัวแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพยีงผูเ้ดียว เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2555 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดโ้อนสิทธิ
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ดังกล่าวแก่ GLF โดยคิดค่าธรรมเนียม 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และทําสัญญา Deposit 
agreement มูลค่า 2.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาในการท่ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทาํหนา้ท่ีเป็นตวัแทน
ติดต่อกบับริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้ โดยมีเง่ือนไขว่าหาก GLF ไม่สามารถทาํ
ยอดขายขั้นตํ่าต่อปีตามท่ีตกลงไว ้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งนั้นจะทาํการยึดเงินมดัจาํตามสัดส่วน
ระยะเวลาหกปีตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2561 

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

 จากการท่ีก.ล.ต. ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษของก.ล.ต. ต่ออดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ ผูบ้ริหารของ
บริษทัฯยงัคงมีความเช่ือมัน่ว่าสัญญาสิทธิพิเศษไดจ้ดัทาํข้ึนภายใตก้ารดาํเนินธุรกิจโดยปกติ แต่
เน่ืองจากมีขอ้มูลหรือหลกัฐานบางส่วนท่ีหน่วยงานกาํกบัดูแลไม่สามารถเขา้ถึงได ้ผูบ้ริหารจึงได้
พิจารณาและเห็นควรว่า บริษทัฯควรจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากสัญญาสิทธิพิเศษไวเ้ท่ากบัยอด
คงเหลือของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส่วนท่ีไม่ตดัจาํหน่ายมูลค่า 1.68 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา การ
พิจารณาตั้งค่าเผือ่ผลขาดทุนน้ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนๆตามหลกัความระมดัระวงัในช่วงระหวา่งการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงของ
หน่วยงานกาํกบัดูแล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 เม่ือไดรั้บคืนเงินมดัจาํน้ีในภายหลงั บริษทัฯจะ
กลบัรายการค่าเผือ่ผลขาดทุนน้ีดว้ยจาํนวนท่ีไดรั้บคืน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มูลค่ายติุธรรมของสิทธิพิเศษดงักล่าวคิดเป็นจาํนวนเงิน 0.11 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาซ่ึงแสดงอยูใ่นงบการเงินรวม (31 ธนัวาคม 2560: 0.14 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

19. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดแ้ละภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 62,588 62,563 61,709 61,713 
เงินมดัจาํ 36,477 38,207 2,160 2,504 
อ่ืน ๆ 2,728 2,976 2,312 2,443 
รวม 101,793 103,746 66,181 66,660 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากภาษีมูลค่าเพ่ิม

รอเรียกคืน (31,533) (31,533) (31,533) (31,533) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนสุทธิ 70,260 72,213 34,648 35,127 
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20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ีย    
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (พนับาท) (พนับาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 6.00 - 65,239 
รวม   - 65,239 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการโอน
สิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือ และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัและท่ี
จะมีข้ึนในภายหน้า และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนังสือแจง้จากผูใ้ห้กูข้องบริษทัฯ เงินกูย้ืม
ของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยบริษทัฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 32.4 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืระยะสั้นตามสัญญาเงินกูท่ี้ยงั
มิได้เบิกใช้จาํนวน 50 ลา้นบาท วงเงินกู้ยืมดังกล่าวคํ้ าประกันโดยการทาํสัญญาท่ีจะโอนสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผลเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และสินทรัพยร์อ     
การขายตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 และ 10 

21. เงินรับฝาก 

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

จากขอ้กาํหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมี
การจ่ายเงินค่างวด โดยจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของ
ยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพิ่มเติมดว้ยความสมคัรใจ BGMM ไดรั้บแจง้จาก
หน่วยงานกาํกับดูแลเก่ียวกับการขอเขา้ตรวจในระหว่างเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นตวักาํหนดว่า 
BGMM ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดทั้งหมดสําหรับการรับเงินมดัจาํหรือไม่ ตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
การรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัลูกคา้สินเช่ือราย
ยอ่ยในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี สาํหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี สาํหรับเงินรับฝาก
จากการออมโดยสมคัรใจ โดยอตัราดงักล่าวถูกกาํหนดโดยคณะกรรมการกาํกบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ 
BGMM มีจาํนวน 1,417.7 ลา้นจ๊าดพม่า (คิดเป็น 33.1 ลา้นบาท) (31 ธนัวาคม 2560: 958.4 ลา้นจ๊าด
พม่า (คิดเป็น 22.9 ลา้นบาท)) และมีระยะเวลาคงเหลืออยูใ่นระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี 

22. เจ้าหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 3 และ 25) 176,853 119,696 177,543 119,696 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 547 11,168 467 11,031 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 20,072 18,783 6,815 4,506 
ค่าโบนสัคา้งจ่าย 36,786 6,689 27,000 - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   (หมายเหตุ 3 และ 25) 461 461 104,965 109,345 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 88,668 109,520 8,693 10,861 
รวม 323,387 266,317 325,483 255,439 

23. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บจากสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศ มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2561 2560  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2557 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 - 5,447 ร้อยละ 10.00 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 25 มีนาคม 2558 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 10,411 10,894 ร้อยละ 10.00 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ีเท่ากนั

รวมทั้งหมดหกงวด โดยเร่ิมชาํระงวด
แรกนบัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้ามวงเงิน
สินเช่ือไป 6 เดือนและชาํระงวดต่อไป
ทุกๆ 6 เดือน 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม
 ยอดคงเหลือ อตัราดอกเบ้ียต่อปี เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  
 2561 2560  

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 40,000 64,000 THBFIX1M + ร้อยละ 1.90 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบหา้งวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกในวนัชาํระดอกเบ้ีย
คร้ังท่ีสองหลงัจากวนัท่ีเบิกเงินกูต้าม
วงเงินสินเช่ือ 

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 16 สิงหาคม 2559 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 35,191 35,024 ร้อยละ 6.75 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดสิบสองงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

สญัญาเงินกูล้งวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
วงเงินสินเช่ือท่ี 1 6,272 6,921 ร้อยละ 7.00 ผอ่นชาํระเป็นงวดๆ ในจาํนวนท่ี

เท่ากนัรวมทั้งหมดยีสิ่บส่ีงวด โดย
เร่ิมชาํระงวดแรกนบัจากวนัท่ีเบิก
เงินกูต้ามวงเงินสินเช่ือไป 3 เดือน 
และชาํระงวดต่อไปทุก ๆ 3 เดือน

หกั: ค่าธรรมเนียมทางการเงิน  
  รอตดัจ่าย (7) (31)
รวม 91,867 122,255
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ   
      ภายในหน่ึงปี (75,664) (102,764)
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกินกวา่หน่ึงปี 
 

16,203 19,491 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้ืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 122,255 
บวก: กูเ้พิ่ม - 
         ค่าธรรมเนียมทางการเงินตดัจ่าย  23 
หกั:   จ่ายคืนเงินกู ้ (36,300) 

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 5,889 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 91,867 
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 ในระหวา่งปี 2558 และ 2557 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัสถาบนัการเงินต่างประเทศ
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวนรวม 5.5 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใช ้    
ในการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

 เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงเพื่อ
ขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 200 ลา้นบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของ
บริษัทฯ นอกจากน้ีบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกู้ยืมดังกล่าวเพื่อ
ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีใน
อตัราร้อยละ 4.90 ต่อปีและอตัราร้อยละ 5.10 ต่อปี 

 ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาเงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
เพื่อขอวงเงินกูร้ะยะยาวจาํนวน 10 ลา้นบาท และ 60 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
นาํไปใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการ เช่น 
การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การจ่ายเงินปันผล การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือนข้ึนไปต่อลูกหน้ี
เช่าซ้ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีเช่าซ้ือต่อหน้ีเงินกู ้การไม่จาํหน่ายสินทรัพยห์รือสิทธิ
เรียกร้องในลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ รวมทั้งการปฏิบติับางประการตามสัญญาเงินกูย้มื และในกรณี
ก่อหน้ีใหม่ กลุ่มเจา้หน้ีปัจจุบนัตอ้งมีเง่ือนไขทางการเงินและหลกัประกนัไม่ดอ้ยกว่าวงเงินสินเช่ือ
ท่ีบริษทัฯไดท้าํใหม่ เป็นตน้ 

เงินกูย้ืมภายใตส้ัญญาเงินกูด้ังกล่าวคํ้ าประกนัโดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเช่าซ้ือและ
สินเช่ือผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์ ํ้ าประกนั และการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่ใน
ขณะน้ี และ/หรือจะมีต่อไปในภายหนา้ และทะเบียนรถจกัรยานยนตต์ามหนงัสือแจง้จากธนาคาร
พาณิชย ์รวมทั้งค ํ้าประกนัโดยบริษทัยอ่ย GLH บญัชีเงินฝากประจาํท่ีสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ย 
GLL และสินทรัพยบ์างส่วนของบริษัทย่อย GLF ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทย่อย GLF มี
สินทรัพยร์วมจาํนวน 0.34 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ใช้ในการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว (31 
ธนัวาคม 2560: 0.50 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 2561 2560 2561 2560 
วงเงินกูย้มืระยะยาวตามสญัญา 
   เงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้

 
- 2,500 

 
- 2,500 

24. หุ้นกู้ 

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนับางส่วน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

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

หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย  (26,160) (30,410)
หุน้กู ้- สุทธิ   1,473,840 1,469,590
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี   - -
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หน่ึงปี   1,473,840 1,469,590 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและมีประกันบางส่วนของบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี  1/2559 
ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562  
ช่ือของหุน้กู ้ "หุน้กูมี้ประกนับางส่วนของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) 
 คร้ังท่ี 1/2559  ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จาํนวนเงิน  1,500 ลา้นบาท
อาย ุ 3 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 29 กนัยายน 2559 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 2.84 ต่อปี
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระปีละ 2 คร้ัง ในวนัท่ี 29 มีนาคม และวนัท่ี 29 กนัยายน ของทุกปี 
 กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล 
 และการดาํรงสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
การคํ้าประกนั คํ้าประกนับางส่วนโดยสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 32.4



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

51 
 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34 บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของสถานการณ์สาํคญัในปัจจุบนั 
และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของบริษทัฯ เก่ียวกบัความเป็นไปไดข้อง
การผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาเก่ียวกบัหุน้กูต่้างๆ ในทนัที โดยฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯ และท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเช่ือว่าบริษทัฯ ไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆใน
สญัญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้าํผดิกฎหมายใดๆ 

25. หุ้นกู้แปลงสภาพ 

บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ ครบกาํหนด 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

5 ปี 30 กรกฎาคม 2564 4,061,318 4,249,289

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ตามรายละเอียดใน
ตารางดา้นล่าง 

3 ปี 20 มีนาคม 2563 1,565,081 1,636,058

หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 ตามรายละเอียดใน 3 ปี 30 มีนาคม 2563 626,033 654,424
   ตารางดา้นล่าง    
รวม    6,252,432 6,539,771
หกั: ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อแปลงสภาพจ่าย  (6,285) (6,857)
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - สุทธิ   6,246,147 6,532,914
หกั: มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของ   (59,458) (59,458)
มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของหน้ีสิน   6,186,689 6,473,456 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี    
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล   5,575,430 5,833,885
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน   611,259 639,571
   6,186,689 6,473,456 

เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน 2559 ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 1/2559 ไดมี้มติ
อนุมติัให้บริษทัฯออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 130 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือในเงินสกุลอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า และมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว และเม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2559   
บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) ซ่ึงไดแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
3 ตามท่ีสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตใหบ้ริษทัฯเสนอ
ขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของ
หุน้กูแ้ปลงสภาพดงัน้ี 
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จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,300 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

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

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

ปี ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

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

ราคาแปลงสภาพ 40 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละไตรมาส  
ขอ้มูลเพิ่มเติม บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํหนงัสือแนบทา้ยสัญญากบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง

กนัเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินตน้และ
ดอกเบ้ียจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯได้
ยกเลิกหนงัสือแนบทา้ยสญัญาดงักล่าว 
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เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯคร้ังท่ี 2/2559 ไดมี้มติอนุมติัให้
บริษทัฯออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ มูลค่าไม่เกิน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือในเงิน
สกลุอ่ืนในจาํนวนเทียบเท่า โดยอนุมติัใหแ้ก่ JTrust Asia Pte. Ltd. ในจาํนวนไม่เกิน 50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกาและอนุมติให้แก่ Creation Investments Sri Lanka LLC. ในจาํนวนไม่เกิน 20 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกาตามลาํดบั นอกจากน้ีท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ
เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว  

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

จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 500 หน่วย 
ประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพ หุน้กูแ้ปลงสภาพประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่มี 

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

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

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกับวนัหยุดราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข)  ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ    
   เป็นหุน้สามญั 

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

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 
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เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว ให้แก่ผูล้งทุนในต่างประเทศ
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซ่ึงได้แก่  Creation Investments Sri Lanka LLC. ตามท่ี
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดอ้นุญาตใหบ้ริษทัฯเสนอขายหุน้
กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2560 โดยมีขอ้กาํหนดและเง่ือนไขหลกัของหุน้กูแ้ปลง
สภาพดงัน้ี  

จาํนวนหน่วยหุน้กูแ้ปลงสภาพ 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 
การชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ังในวนัท่ี 30 มีนาคม และวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

ตลอดอายหุุน้กูต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสิทธิ 
ในกรณีท่ีตรงกบัวนัหยดุราชการ จะเล่ือนไปเป็นวนัทาํการ
ถดัไป 

การไถ่ถอน ณ วนัหมดอาย ุหุน้กู ้
   แปลงสภาพ 

ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพมีทางเลือก 2 ทางคือ 
ก)  ไถ่ถอนเป็นเงินสดทั้งจาํนวน 
ข) ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ 
   เป็นหุน้สามญั 

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

ราคาแปลงสภาพ 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ ในวนัทาํการสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

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

หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นหน้ีสินแสดงดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายจนกว่ามีการแปลงสภาพเป็นหุ้น
สามญั หรือครบอายุการชาํระคืนของหุ้นกู ้หุ้นกูแ้ปลงสภาพส่วนท่ีเป็นทุนซ่ึงกาํหนดข้ึน ณ วนัท่ี
ออกหุน้กูจ้ะไม่มีการเปล่ียนแปลงในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 

เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจะถูกแบ่งส่วนระหว่างส่วนของหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของ ส่วนของหน้ีสินจะถูกแสดงรายการดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัเร่ิมแรกของหน้ีสินท่ีไม่รวม
สิทธิในการแปลงสภาพหน้ีสินเป็นส่วนของเจา้ของของบริษทั 

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม/งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 4,516,330 

มูลค่าจากการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,425,351
ตน้ทุนทางตรง (3,409)
เงินสดรับสุทธิ 2,421,942 

ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 2,064
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (407,422)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,532,914
ตน้ทุนทางตรงตดัจ่าย 572 

กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (287,339)
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 6,246,147 
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หุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะทางการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
 2561 2560
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 5,575,430 5,833,885
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน 611,259 639,571
หุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 59,458 59,458 

ยอดคงเหลือปลายงวด 6,246,147 6,532,914 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของสถานการณ์สําคญัใน
ปัจจุบนัและไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทั เก่ียวกบัความเป็นไป
ไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงินและ
สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูต่้างๆ ในทนัทีรวมทั้งคดีความท่ีไดฟ้้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของ   
กลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ
ในสญัญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และไม่ไดท้าํผดิกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

นอกจากน้ีในส่วนของสัญญาหุ้นกูแ้ปลงสภาพกบั JTA นั้น แมว้่า JTA จะขอยกเลิกสัญญาหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยออกจดหมายแจง้ยกเลิกสัญญาหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยอา้งเหตุการเขา้ใจผิดและขอ
เรียกเงินคืนทนัทีทาง JTA ไดฟ้้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาในชั้นศาลตามท่ี
ไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น บริษทัฯ โดยคาํแนะนาํของท่ีปรึกษาภายนอกมีความเช่ือมัน่วา่ บริษทัฯ ไม่ไดท้าํ
ผดิกฎหมายตามท่ี JTA กล่าวอา้ง และบริษทัฯ จะยงัคงจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา อยา่งไรก็
ดี ในส่วนของดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายตามรายงวดให้แก่ JTA นั้น หลงัจาก
การพิจารณาผลกระทบในดา้นต่างๆกบัท่ีปรึกษากฎหมายแลว้พบว่ามีความเส่ียงในดา้นกฎหมายทั้ง
ในเร่ืองของคดีและการเรียกเงินคืนในอนาคต ดงันั้น จึงเห็นควรท่ีจะรอผลของคาํพิพากษาในคดี
แพ่งก่อนการดาํเนินการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ JTA ต่อไป อย่างไรก็ดี บริษทัฯ จะยงัคงบนัทึกรายการ
เป็นรายการดอกเบ้ียคา้งจ่ายตามสญัญา ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑค์งคา้งตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดอกเบ้ียคา้งจ่ายของหุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลคิด
เป็นจาํนวนเงิน 176.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 111.5 ลา้นบาท) แสดงเป็นส่วนหน่ึงในบญัชี
เจา้หน้ีอ่ืนตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 และ 22 นอกจากน้ีบริษทัฯจดัประเภทบญัชี “หุ้นกูแ้ปลง
สภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นหน้ีสิน” ดงักล่าว เป็นบญัชี “หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีใน
ชั้นศาล” ยงัคงแสดงเป็นหน้ีสินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งน้ีบริษทัฯเช่ือมัน่ว่าใน
ขณะท่ีมีคดีฟ้องร้องกนัอยู ่การไม่จ่ายดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพน้ีไม่เป็นการผิดเง่ือนไขหุ้นกูแ้ปลง
สภาพแต่อยา่งใด 
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26. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ยอดคงเหลือของใบสาํคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญัซ่ึงออกโดยบริษทัฯมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีออกในคร้ังแรก ราคาเสนอขาย 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

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

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

ประเภท จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ใบสาํคญั สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการออก สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2561 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2561 

GL-W4 164,946,081 - - 164,946,081

27. รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ 

รายไดอ่ื้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือประกอบดว้ยค่าปรับจากการชาํระค่างวดล่าชา้ 
รายได้หน้ีสูญท่ีได้รับคืน รายได้จากการขายหน้ีสูญและค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการ
ใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ 

28. รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อย 

รายได้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการให้บริการสินเช่ือรายย่อยประกอบด้วยค่าจดัการด้านเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

29. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณอตัราภาษีเฉล่ีย
ต่อปี 
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 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:  
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 45,622 26,692 24,948 11,389
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:  
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด  
   ผลแตกต่างชัว่คราว (11,031) (6,254) (7,747) (6,106)
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในกําไร  

    หรือขาดทุน 34,591 20,438 17,201 5,283 

30. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

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

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลด แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท)   104,820 328,131 134,818 45,805 
จาํนวนหุน้สามญั (พนัหุน้) 1,525,538 1,525,527 1,525,538 1,525,527 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.0687 0.2151 0.0884 0.0300 

 อย่างไรก็ตาม ไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับ GL-W4 และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสําหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 เน่ืองจากกาํไรต่อหุ้นปรับลดกลบัเป็นปรับ
เพิ่ม 
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31. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน ยกเวน้การเพิ่มข้ึนของส่วนงานธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือรายยอ่ย 

 ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ใหบ้ริการสินเช่ือ    
เช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี

สินทรัพย ์

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหารสินเช่ือ
แก่ธุรกิจและ

จดัการ ส่วนงานธุรกิจ

 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการ

สินเช่ือร่วม รายการท่ี
 คํ้าประกนั เงินลงทุนอ่ืน ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ สินเช่ือรายยอ่ย ทางการเงิน ไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 
รายได้  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 610,423 458 17,452 38,876 19,333 - 686,542
รายไดอ่ื้น 2,535 9,572 2,808 919 762 - 16,596
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 111,596 38,760 6,380 - - - 156,736 
รวมรายได ้ 724,554 48,790 26,640 39,795 20,095 - 859,874
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (111,596) (38,760) (6,380) 
 

- - - (156,736) 
รวมรายได้-สุทธิ 612,958 10,030 20,260 39,795 20,095 - 703,138
ค่าใชจ่้ายในการบริการและ

บริหาร (248,504) (34,916) (11,203)
 

(11,829) (32,535) - (338,987)
ตน้ทุนขาย (944) - - - - - (944)
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (92,713) - - (923) 77 - (93,559)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์

รอการขาย (67,235) - -
 

- (4,067) - (71,302)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      

ในบริษทัร่วม - - -
 

- - 40,072 40,072
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (97,295) (97,295)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (34,591) (34,591)
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 203,562 (24,886) 9,057 27,043 (16,430) (91,814) 106,532 
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  (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 
 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ใหบ้ริการสินเช่ือ    
เช่าซ้ือ และสินเช่ือ
แก่ผูบ้ริโภคโดยมี

สินทรัพย ์

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหารสินเช่ือ
แก่ธุรกิจและ

จดัการ ส่วนงานธุรกิจ

 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อ

ผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการ

สินเช่ือร่วม รายการท่ี
 คํ้าประกนั เงินลงทุนอ่ืน ท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ สินเช่ือรายยอ่ย ทางการเงิน ไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 
รายได้  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 598,470 143,020 7,031 4,661 7,040 - 760,222
รายไดอ่ื้น 19,736 1,370 1,154 1,449 4,151 - 27,860
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 33,779 (78,705) 4,178 - 139 - (40,609) 
รวมรายได ้ 651,985 65,685 12,363 6,110 11,330 - 747,473
รายการปรับปรุงและตดัรายการ

ระหวา่งกนั (33,779) 78,705 (4,178) 
 

- (139) - 40,609 
รวมรายได้-สุทธิ 618,206 144,390 8,185 6,110 11,191 - 788,082
ค่าใชจ่้ายในการบริการและ

บริหาร (221,121) (20,683) (2,554)
 

(2,550) (10,103) - (257,011)
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ (76,844) - - (146) - - (76,990)
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์   

รอการขาย (58,653) - -
 

- - - (58,653)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน      

ในบริษทัร่วม - - -
- 

- 55,489 55,489
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน - - - - - (103,123) (103,123)
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ - - - - - (20,438) (20,438)
กําไรของส่วนงาน 261,588 123,707 5,631 3,414 1,088 (68,072) 327,356 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
 
 
 

ส่วนงานธุรกิจ
ใหบ้ริการสินเช่ือ
เช่าซ้ือ และ
สินเช่ือแก่

ผูบ้ริโภคโดยมี
สินทรัพย ์

ส่วนงานธุรกิจ
การบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจ
และจดัการ 

ส่วนงานธุรกิจท่ี
ปรึกษาดา้น ส่วนงานธุรกิจ 

ส่วนงานธุรกิจ
สินเช่ือเพ่ือ

ผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการ

สินเช่ือร่วม รายการท่ี  
 คํ้าประกนั เงินลงทุนอ่ืน ธุรกิจ สินเช่ือรายยอ่ย ทางการเงิน ไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 
สินทรัพยข์องส่วนงาน        

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 7,518,325 142,950 19,139 703,469 96,864 5,667,902 14,148,649 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 7,595,900 137,172 9,047 697,286 120,584 5,822,002 14,381,991 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

รายได้จากลูกคา้ภายนอกกาํหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2561 และ 2560 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 2561 2560 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 437,635 406,852 
ประเทศกมัพชูา 145,039 180,536 
ประเทศสิงคโปร์ 6,690 87,835 
ประเทศไซปรัส - 53,635 
ประเทศลกัเซมเบิร์ก - 3,422 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 31,717 30,740 
ประเทศอินโดนีเซีย 31,849 11,761 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 50,208 6,322 
ประเทศญ่ีปุ่น - 6,979 
รวม 703,138 788,082 

32. ภาระผูกพนั 

32.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 0.02 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือระบบคอมพิวเตอร์ และจาํนวน 0.40 ลา้นบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนปรับปรุง
อาคารและสถานท่ีเช่า (31 ธันวาคม 2560: 0.02 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.40 ล้านบาท 
ตามลาํดบั) 

32.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและพื้นท่ีในอาคาร 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 จ่ายชาํระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับาท 18,512 12,740 20,178 15,616
พนัเหรียญสหรัฐอเมริกา 132 389 114 411
พนัรูเปียอินโดนีเซีย 506,930 2,575,440 811,087 2,943,360
พนัเหรียญสิงคโปร์ 74 27 126 -
พนัจ๊าดพม่า 73,560 10,920 - -

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

 จ่ายชาํระ 

  มากกวา่ 1 ปี  มากกวา่ 1 ปี 

 ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 
พนับาท 8,541 7,003 9,185 8,117

32.3 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาให้บริการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระท่ีตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาการลงทุนในต่างประเทศ
ให้กบับุคคลท่ีเป็นพนักงานของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นจาํนวนเงิน 0.01 ลา้นเหรียญสิงคโปร์      
0.60 ลา้นเยน และ 0.20 ลา้นบาทต่อเดือน (31 ธนัวาคม 2560: 0.01 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 0.60 
ลา้นเยน และ 0.20 ลา้นบาทต่อเดือน) 

32.4 การคํา้ประกัน 

1)  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีหนังสือคํ้ าประกันวงเงินกู้ยืมระยะสั้ นในรูปแบบของ
หนงัสือแสตนดบ์ายเลตเตอร์ออฟเครดิตซ่ึงออกโดยธนาคารใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในวงเงิน 4.0 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา (31 มีนาคม 2561: ไม่มี) 
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2)  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ
เหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 975.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 975.3 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระ
ผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ย หนงัสือคํ้าประกนั
เพื่อคํ้าประกนัหุน้กูจ้าํนวน 975.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 975.0 ลา้นบาท) เพื่อค ํ้าประกนั
การใชไ้ฟฟ้าและการใชบ้ริการไปรษณียจ์าํนวน 0.3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 0.3 ลา้นบาท) 

ณ  วันท่ี  31 มีนาคม 2561 หนังสือคํ้ าประกันเพื่อคํ้ าประกันหุ้นกู้จ ํานวน  975.0 ล้านบาท           
คํ้าประกนัโดยการทาํสัญญาท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หักดอกผล     
เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และสินทรัพยร์อการขายตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 และ 10 

32.5 สัญญาสิทธิพเิศษ (Exclusive Refer ral Agreement) 

 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 GLF ได้ทําสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive Referral Agreement) เป็น
ระยะเวลา 3 ปี (สามารถต่ออายสุัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ดาํเนินการต่ออายุสัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา) กบั
บริษทัตวัแทนจาํหน่ายรถจกัรยานยนตย์ีห่้อฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกมัพูชา โดยสัญญาระบุให้
สิทธิพิเศษแก่ GLF ในการไดรั้บอนุญาตเป็นตวัแทนใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้
แต่เพียงผูเ้ดียว GLF จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อรถจักรยานยนต์ของยอด
สินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้ 

33. การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

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

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรง
หรือทางออ้ม 

ระดบั 3  ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (0.2) - (0.2)

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ตราสารอนุพนัธ์  
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - (0.6) - (0.6)

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

34. การช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินการทางกฏหมาย 

เม่ือตน้เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 บริษทั เจทรัสต์ เอเชีย พีทีอี จาํกดั (“JTA”) ซ่ึงเป็นบริษทัจาํกดั     
จดทะเบียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ได้ดาํเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยและในประเทศ
สิงคโปร์ต่อบริษัทฯ โดยยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง และยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ และบริษัทฯก็ได้
ดําเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยต่อ JTA โดยยื่นฟ้องเป็นคดีแพ่ง และคดีอาญา ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี  
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34.1 คดีความในประเทศไทย 

1) คดีแพง่ 

ก)  เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ อดีตผูบ้ริหารของบริษทัฯ และ
กรรมการปัจจุบนัของบริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี พ.83/2561 
และศาลแพ่งไดก้าํหนดวนันดัพิจารณาคร้ังแรก (วนันดัช้ีสองสถาน) ในวนัท่ี 23 เมษายน 
พ.ศ. 2561  

บริษทัฯไดรั้บหมายเรียกและสําเนาคาํฟ้องจากศาลแพ่งแลว้ โดยวิธีปิดหมาย เม่ือวนัท่ี     
11 กุมภาพันธ์  พ .ศ . 2561 ในการน้ี  บริษัทฯได้ดําเนินการแต่งตั้ งทนายความเพื่อ
ดาํเนินการต่อสูค้ดีน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ตามคาํฟ้องของ JTA (ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2561) JTA ได้
กล่าวอา้งวา่ บริษทัฯ และจาํเลยอ่ืนๆไดร่้วมกนักระทาํการอนัเป็นการฉอ้ฉล JTA เก่ียวกบั
สถานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ เพื่อจูงใจให้ JTA เขา้มาลงทุนใน
บริษทัฯ ดงันั้น นิติกรรมต่างๆ ท่ี JTA ไดท้าํข้ึนกบับริษทัฯ เพื่อเขา้ลงทุนในบริษทัฯ จึง
เกิดจากการแสดงเจตนาท่ีเกิดจากการฉ้อฉล หรือดว้ยความสําคญัผิดในสาระสําคญัใน
ฐานะทางการเงินและผลประกอบการของบริษทัฯ นิติกรรมเหล่านั้นทั้งหมดจึงตกเป็น
โมฆียะ และ JTA ไดแ้สดงเจตนาบอกลา้งโมฆียกรรมในนิติกรรมเก่ียวกบัการลงทุนใน
บริษทัฯ ทั้งหมด และเรียกเงินลงทุนคืน ทั้งน้ี JTA ยงัไดก้ล่าวอา้งว่า การกระทาํการของ
บริษทัฯ และจาํเลยอ่ืนๆ ยงัถือไดว้า่เป็นการร่วมกนักระทาํละเมิดต่อ JTA อีกดว้ย ดว้ยขอ้
กล่าวอา้งเหล่านั้น JTA จึงไดย้ื่นฟ้องเรียกร้องบริษทัฯ และจาํเลยอ่ืนๆ ทั้งหมดร่วมกนั
หรือแทนกนัชาํระเงินค่าเสียหายใหแ้ก่ JTA โดยทุนทรัพยใ์นคดีน้ีคิดคาํนวณเป็นเงินไทย
ทั้งส้ินจาํนวน 8,020,132,483.88 บาท 

ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํให้การและฟ้องแยง้เฉพาะส่วน
ของบริษทัฯต่อสู้คดีต่อศาลแพ่ง และในวนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลแพ่งมีคาํสั่งรับ
คําให้การ แต่ทั้ งน้ี มีค ําสั่งไม่รับคําฟ้องแย้งของบริษัทฯ  และในวันท่ี  21 มีนาคม           
พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นคาํให้การในส่วนของกรรมการสองท่านของบริษทัฯ ต่อศาล
แพ่ง โดยศาลแพ่งมีคาํสั่งรับเป็นคาํให้การในวนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทั้งน้ี บริษทัฯ 
จะยืน่คาํใหก้ารในส่วนของจาํเลยท่ี 5 ภายในวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
ในวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯ (จาํเลยท่ี 2) ไดย้ื่นคาํร้องต่อศาลแพ่งขอให้มีคาํ
วินิจฉยัไม่รับฟ้องในส่วนของจาํเลยท่ี 2 ทั้งน้ี ศาลแพง่มีคาํสัง่ไม่รับคาํร้องดงักล่าว  
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ในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561  บริษทัฯ (จาํเลยท่ี 2) จาํเลยท่ี 3 และจาํเลยท่ี 4 ไดย้ื่นคาํ
ร้องต่อศาลแพ่งขอใหศ้าลแพ่งวินิจฉยัเบ้ืองตน้ในปัญหาขอ้กฎหมายเน่ืองจากการฟ้องคดี
แพ่งของ JTA ต่อบริษทัฯ ไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และศาลแพ่งมีคาํสั่งรับคาํร้องดงักล่าว
แลว้ในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561 แต่ทั้งน้ีศาลแพ่งยงัไม่ไดก้าํหนดวนันดัไต่สวนคาํร้อง
ดงักล่าวของบริษทัฯ  
ในวันท่ี  23 เมษายน  พ .ศ. 2561 เน่ืองจากศาลแพ่งมีค ําสั่งอนุญาตให้จ ําเลยท่ี  1 ยื่น
คาํให้การถึงวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และในวนัเดียวกนันั้น JTA ไดย้ื่นคาํแถลง
คดัคา้นคาํร้องของจาํเลยท่ี 3 และ 4 ต่อศาลแพ่ง จึงไม่อาจดาํเนินกระบวนพิจารณาได ้
และให้เล่ือนการพิจารณาไปนัดช้ีสองสถานหรือนัดสืบพยานในวนัท่ี 4 กรกฎาคม     
พ.ศ. 2561  

ข)  ในวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัฯไดย้ื่นฟ้อง JTA เป็นจาํเลยต่อศาลแพ่ง เป็นคดี
ใหม่หมายเลขดาํท่ี พ.2313/2561 และศาลแพ่งไดก้าํหนดวนันดัพิจารณาคร้ังแรก ในวนัท่ี 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

ตามคาํฟ้องกล่าวว่า จาํเลยยืน่คาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาลโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมาย และ
เป็นเทจ็ในสาระสาํคญัทาํให้โจทกไ์ดรั้บความเสียหาย การกระทาํของ JTA ถือไดว้่าเป็น
การกระทาํละเมิดต่อบริษัทฯ ดังนั้ นบริษทัฯจึงได้ยื่นฟ้องเรียกร้องให้ JTA ชาํระเงิน
ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนใหแ้ก่บริษทัฯ โดยทุนทรัพยใ์นคดีน้ีคิดคาํนวณเป็นเงิน
ไทยทั้งส้ินจาํนวน 880,000,000 บาท  

2) คดีฟ้ืนฟูกิจการ 

 เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ (“คาํร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการฯ”) ต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี ฟ.1/2561 และศาลลม้ละลาย
กลางไดมี้คาํสั่งรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ ไวพ้ิจารณาเม่ือวนัท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ในการ
น้ี ศาลล้มละลายกลางได้กําหนดวนันัดไต่สวนคาํร้องฟ้ืนฟูกิจการฯในวนัท่ี 19 มีนาคม       
พ.ศ. 2561 
บริษัทฯได้รับหมายเรียกและสําเนาคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ จากศาลล้มละลายกลางแล้ว        
ในการน้ีบริษทัฯ ไดด้าํเนินการแต่งตั้งทนายความเพื่อดาํเนินการต่อสู้คดีน้ีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ และเจา้หน้ีรายอ่ืนๆ ทุกรายของบริษทัฯ ท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ของบริษทัฯ มีสิทธิยื่นคาํคดัคา้น โตแ้ยง้ต่อศาลลม้ละลายกลางได้ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม   
พ.ศ. 2561  
ตามคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ JTA ไดก้ล่าวอา้งว่า ตนเองเป็นเจา้หน้ีของบริษทัฯในหน้ีเงินซ่ึง
เกิดจากการบอกลา้งโมฆียกรรมของสัญญาลงทุนและการเขา้ซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นจาํนวน
เงิน  180,000,000 เห รี ยญ สห รัฐ  ห รือ คิด เป็ น เงิน ไท ยป ระม าณ  5,831,298,000 บ าท               
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และกล่าวอา้งว่า บริษทัฯ อยู่ในสภาวะท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั แต่ถึงกระนั้นก็ตาม เม่ือพิจารณา
ปัจจยัต่างๆ แลว้พบว่า กรณียงัมีเหตุผลอนัสมควรท่ีบริษทัฯจะเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ 
ตลอดจนมีช่องทางท่ีจะสามารถฟ้ืนฟูกิจการของบริษัทฯได้ ในการน้ี  JTA จึงขอให้ศาล
ลม้ละลายกลางมีคาํสั่งให้ฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ และ JTA ไดเ้สนอบริษทั พีซีแอล แพลน
เนอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯ 
อน่ึง เม่ือศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งรับคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของบริษทัฯไวพ้ิจารณาแลว้ 
กรณีดังกล่าวส่งผลให้เกิดสภาวะการพักชําระหน้ี (Automatic Stay) ต่อบริษัทฯนับตั้ งแต่      
วนัดงักล่าวเป็นตน้ไป จนกว่าศาลลม้ละลายกลางจะมีคาํสั่งอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีกาํหนดไว้
ในมาตรา 90/12 แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ. 2483 ทั้งน้ี สภาวะการพกัชาํระหน้ีไม่ได้
ส่งผลให้บริษทัฯจะตอ้งหยดุการประกอบธุรกิจ บริษทัฯยงัสามารถท่ีจะประกอบธุรกิจการคา้
ต่อไปได้ โดยสามารถดําเนินการใดๆ ท่ีจาํเป็นเพื่อให้ธุรกิจการค้าตามปกติของบริษัทฯ
สามารถดาํเนินต่อไปได ้(Ordinary Course of Business) 
โดยผลทางกฎหมายประการสาํคญัของสภาวะการพกัชาํระหน้ี คือ ในช่วงระยะเวลาท่ีสภาวะ
การพกัชาํระหน้ียงัมีผลใชบ้งัคบัอยู ่เจา้หน้ีทั้งหลายของบริษทัฯ ถูกห้ามมิให้ฟ้องร้องบริษทัฯ 
เป็นคดีแพ่งเก่ียวกับทรัพยสิ์นของบริษัทฯ หรือยื่นคาํเสนอขอ้พิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ 
(สาํหรับมูลหน้ีทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ีศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟู
กิจการ) ทั้งน้ี หากมีคดีแพ่งท่ียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาล หรือขอ้พิพาทใดๆ ท่ียงัอยู่
ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ กระบวนการพิจารณาเหล่านั้นจะถูกงดไวเ้ป็น
การชัว่คราว เวน้แต่ศาลลม้ละลายกลางจะมีคาํสั่งเป็นอย่างอ่ืน นอกจากนั้น บริษทัฯ ถูกห้าม   
มิให้จาํหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า ชําระหน้ี ก่อหน้ี หรือกระทาํการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดภาระใน
ทรัพยสิ์นของบริษทัฯ เวน้แต่การกระทาํเหล่านั้นมีความจาํเป็นเพื่อให้ธุรกิจการคา้ตามปกติ
ของบริษทัฯ ยงัสามารถดาํเนินต่อไปได ้หรือศาลลม้ละลายกลางจะมีคาํสั่งอนุญาตใหบ้ริษทัฯ 
กระทําได้เป็นกรณีๆ  ไป  ตามมาตรา 90/12 (4) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย        
พ.ศ. 2483 
ในวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องขออนุญาตทาํธุรกรรมของบริษทัฯต่อ   
ศาลลม้ละลายกลาง และศาลลม้ละลายกลางได้มีคาํสั่งให้บริษทัฯสามารถประกอบกิจการ
ให้บริการทางการเงิน และอนุญาตให้ชาํระหน้ีค่าดอกเบ้ียหุ้นกูข้องบริษทัฯในจาํนวนตามท่ี
กําหนดในข้อกําหนดสิทธิของหุ้นกู้ท่ีมีอยู่เดิม รวมทั้ งลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับ        
การดาํเนินการดังกล่าวนั้ น โดยถือว่าเป็นการกระทาํท่ีจาํเป็นในการบริหารเงินทุนเพื่อให ้   
การดาํเนินการคา้ตามปกติของบริษทัฯสามารถดาํเนินไปได ้โดยไม่ตอ้งขออนุญาตจากศาล
ลม้ละลายกลาง 
ในวนัท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯไดย้ื่นคาํร้องของดการส่งเอกสารตามคาํสั่งเรียกพยาน
เอกสารหรือพยานวตัถุในคดีฟ้ืนฟูกิจการ โดยศาลลม้ละลายกลางมีคาํสัง่อนุญาตตามคาํร้องขอ
ของบริษทัฯ 
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ในวนัท่ี 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการยื่นคาํคดัคา้นขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล
ลม้ละลายกลาง โดยในคาํคดัคา้นขอให้ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ
ในทนัทีโดยมิตอ้งดาํเนินการไต่สวนอีกต่อไป เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ได้มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
ไม่ไดข้าดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความสามารถท่ีจะชาํระหน้ีไดต้ามกาํหนดเวลา  อีกทั้ง 
ไม่มีเหตุผลใดท่ีบริษทัฯสมควรจะตอ้งเขา้สู่กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ  
ทั้งน้ี ในวนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ศาลลม้ละลายกลางมีคาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ
บริษทัฯ ท่ีร้องขอโดย JTA  
การท่ีศาลลม้ละกลายกลางมีคาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการฯ นั้น ส่งผลให้บริษทัฯไม่ตกอยู่
ภายใตส้ภาวะการพกัชาํระหน้ีอีกต่อไป และบริษทัฯจะสามารถทาํธุรกรรมไดทุ้กประเภทโดย
ปราศจากเง่ือนไขและขอ้จาํกดัใดๆ ต่อไปอีก โดย JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการของศาลลม้ละลายกลางดงักล่าวในวนัท่ี 17 เมษายน พ.ศ. 2561 และศาลลม้ละลายกลาง
มีคาํสั่งรับอุทธรณ์ในวนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยบริษทัฯ ได้รับหมายศาลโดยวิธีการ           
ปิดหมายเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  

3) คดีอาญา 

ก) เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษทัฯ ไดย้ื่นฟ้อง JTA นายโนบุโยชิ ฟุจิซาวะ นายชิเกะ
โยชิ อาซาโนะ และท่ีปรึกษากฎหมาย เป็นจาํเลยท่ี 1 จาํเลยท่ี 2 จาํเลยท่ี 3 และจาํเลยท่ี 4 
ตามลาํดบั ต่อศาลลม้ละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดาํท่ี อ.6/2561 และศาลไดก้าํหนดวนันดั
พิจารณาคร้ังแรก (วนันดัไต่สวนมูลฟ้อง) ในวนัท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  
คาํฟ้องระบุว่า JTA และพวกร่วมกนัยื่นคาํร้องขอต่อศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการอนัเป็นเท็จ 
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่ไดเ้ป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัและไม่เคยผดินดัชาํระหน้ีกบัเจา้หน้ีรายอ่ืน 
และปัจจุบนัก็ยงัประกอบกิจการเป็นไปไดด้ว้ยดี ถือไดว้่าการกระทาํของ JTA อาจทาํให ้
บริษทัฯ เจา้หน้ีของบริษทัฯ ผูอ่ื้นหรือประชาชนเสียหาย 

ข) บริษทั เจทรัสต ์จาํกดั โจทก์ท่ี 1 และ JTA โจทก์ท่ี 2 ไดย้ื่นฟ้องบริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาล
อาญา เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยบริษทัฯไดรั้บหมายเรียกและสาํเนาคาํฟ้องจาก
ศาลอาญาโดยวิธีปิดหมาย เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นคดีอาญาหมายเลขดาํท่ี    
อ.1346/2561 ในขอ้หาหม่ินประมาทโดยศาลอาญาไดมี้คาํสั่งนัดไต่สวนมูลฟ้อง ในวนัท่ี      
9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ตามคาํฟ้องกล่าววา่ บริษทัฯ หม่ินประมาท JTA ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  
ทั้งน้ี คดีอาญาดงักล่าวไม่ไดมี้การเรียกร้องค่าเสียหายเป็นตวัเงิน 
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34.2 คดีความในประเทศสิงคโปร์ 

เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 JTA ไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อย Group Lease Holdings Pte. Ltd. 
(“GLH”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงของ   
บริษทัฯ เป็นจาํเลยต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกล่าวหาวา่ GLH ร่วมกบัจาํเลยอ่ืนๆ ทาํให ้
JTA ไดรั้บความเสียหาย โดยการหลอกลวงให้ JTA มาลงทุนท่ีบริษทั โดยการแสดงสถานะ
ทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง จึงส่งผลให ้JTA ขาดทุนจากการลงทุน 
จากคาํฟ้องขา้งตน้ ในวนัท่ี 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 JTA ไดย้ื่นคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อ
ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว (an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้
มีค ําสั่งอนุญาตตามคําร้องดังกล่าว  โดยสั่ง GLH (และอดีตผู ้บริหารของ GLH) ไม่ให้
ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนท่ีอยูใ่นประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐ (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในชีวิตประจาํวนั การดําเนินการธุรกิจ
ตามปกติ และค่าทนายความ)  
ต่อมา JTA ไดย้ืน่คาํร้องขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราวใหค้รอบคลุมถึงทรัพยสิ์นของ GLH และ
อดีตผูบ้ริหารของ GLH ทัว่โลกแทนท่ีจะเป็นเพียงแค่ทรัพยสิ์นในประเทศสิงคโปร์ และไม่ให้
ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นในการดาํเนินธุรกิจตามปกติ 
ทั้ งน้ี GLH ได้ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหาของ JTA อีกทั้ ง GLH ได้ดําเนินการแต่งตั้ งทนายใน
ประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี และยื่นคาํร้องขอให้ศาลยกคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวฝ่ายเดียว
ดงักล่าวเรียบร้อยแลว้   
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้คาํสั่งยกคาํร้องขอคุม้ครอง
ชัว่คราวขา้งตน้ อีกทั้งยกคาํร้องขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราวของ JTA  ส่งผลให้ไม่มีขอ้จาํกดั
ในการดาํเนินธุรกิจของ GLH และของอดีตผูบ้ริหารอีกต่อไป 
ในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 JTA ไดย้ื่นคาํร้องเพื่อขออนุญาตยื่นอุทธรณ์คาํสั่งของศาล 
(Leave to Appeal) ต่อศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ โดย JTA ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากศาล
ก่อนถึงจะสามารถอุทธรณ์ไดเ้น่ืองจาก JTA ไม่มีสิทธิในการยืน่อุทธรณ์คาํสั่งของศาลดงักล่าว 
และในวนัท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 JTA ไดรั้บอนุญาตจากศาลให้ยื่นอุทธรณ์คาํสั่งของศาลได ้
และ JTA ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ในวนัท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 ต่อมา JTA ไดย้ืน่คาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวระหว่างคดีอยูใ่นช่วงระยะเวลาการขอยืน่อุทธรณ์ 
โดยศาลไดย้กคาํร้องขอดงักล่าว ส่งผลให้ไม่มีขอ้จาํกดัในการใช ้หรือจดัการทรัพยสิ์นของ 
GLH และอดีตผูบ้ริหารแมจ้ะอยูใ่นระหวา่งชั้นอุทธรณ์กต็าม  
ในวนัท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2561 ศาลอุทธรณ์แห่งประเทศสิงคโปร์ได้ดาํเนินกระบวนการ
พิจารณาแลว้ โดยในขณะน้ีคู่ความทั้งสองฝ่ายกาํลงัรอฟังคาํพิพากษาถึงท่ีสุด 
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ในระหว่างน้ี คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายได้รับคาํแนะนําจากศาลแห่งประเทศสิงคโปร์โดยวาจา              
ให้ดาํเนินการพิจารณาคดีหลกัต่อไปโดยการขอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งจากคู่ความอีก
ฝ่าย (Further Request for Further and Better Particulars) 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 34.1 และ 34.2 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของสถานการณ์
ดงักล่าวขา้งตน้และได้พิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกับ
ความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทาง
การเงินและสัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูต่้างๆ ในทนัทีรวมทั้งคดีความท่ีไดฟ้้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่าย
บริหารของกลุ่มบริษทั และท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกเช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ดิเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกับทางเจา้หน้ี และไม่ได้ทาํผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหา      
แต่อยา่งใด 

นอกจากน้ีในส่วนของสัญญาหุ้นกูแ้ปลงสภาพกบั JTA นั้น แมว้่า JTA จะขอยกเลิกสัญญาหุ้นกู้
แปลงสภาพโดยออกจดหมายแจง้ยกเลิกสัญญาหุ้นกูแ้ปลงสภาพโดยอา้งเหตุการณ์เขา้ใจผิดและ  
ขอเรียกเงินคืนทนัทีทาง JTA ไดฟ้้องร้องเป็นคดีแพ่งและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล
ตามท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้นั้น บริษทัฯโดยคาํแนะนาํของท่ีปรึกษาภายนอกมีความเช่ือมัน่ว่าบริษทัฯ
ไม่ไดท้าํผิดกฎหมายตามท่ี JTA กล่าวอา้ง และบริษทัฯจะยงัคงจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดในสัญญา 
อยา่งไรก็ดี ในส่วนของดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีบริษทัฯจะตอ้งจ่ายตามรายงวดให้แก่ JTA นั้น 
หลงัจากการพิจารณาผลกระทบในดา้นต่างๆกบัท่ีปรึกษากฎหมายแลว้พบว่ามีความเส่ียงในดา้น
กฎหมายทั้ งในเร่ืองของคดีและการเรียกเงินคืนในอนาคต ดังนั้ น จึงเห็นควรท่ีจะรอผลของ          
คาํพิพากษาในคดีแพ่งก่อนการดาํเนินการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ JTA ต่อไป อย่างไรก็ดี บริษทัฯจะ
ยงัคงบันทึกรายการเป็นรายการดอกเบ้ียค้างจ่ายตามสัญญา ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์คงค้างตาม
หลกัการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป ทั้งน้ี บริษทัฯเช่ือมัน่ว่าในขณะท่ีมีคดีฟ้องร้องกันอยู่การไม่จ่าย
ดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ีไม่เป็นการผดิเง่ือนไขหุน้กูแ้ปลงสภาพแต่อยา่งใด 

35. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2561 
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