
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กันยายน 2562 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล)  ของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน)  
และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท กรุ๊ปลีส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของ 
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู ้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเ งิน  
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย  การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขต 
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตส าหรับเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ของงบการเงินซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ

และดอกเบ้ียค้างรับ ตามท่ีได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ในงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีตรวจสอบแล้ว  
วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงั
บริษทัให้ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทั
ให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวน
คดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่าน
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดท้ า
การปรับปรุงงบการเงินปี 2560 และ 2559 โดยกลบัรายการดอกเบ้ียรับของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวด
ท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ในกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่
พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 ของงบการเงินซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัเงินลงทุนใน PT Bank 
JTrust Indonesia Tbk. ผู ้ถือหุ้นใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 97 ของหุ้น
ทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็นโจทก์ฟ้องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 18 ฝ่ายบริหารของบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวจากขอ้มูลท่ีไดรั้บล่าสุด โดยพิจารณา
วา่ไม่มีการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าว 
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3) ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ  18 ของงบการเงินซ่ึงได้อธิบายเก่ียวกับคดีความต่างๆ  
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
จริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการ
ผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องใหบ้ริษทัด าเนินการ
ฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้
และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสินท่ีจ าเป็นต่องบการเงินหรือการจดัประเภทรายการใหม่ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ี
จ าเป็นต่องบการเงิน  
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตต่อคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อ
บริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ี
เหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในขณะน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดีความต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการตดัสินของศาลยุติธรรมใน
ท่ีสุด ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 
  



4 

 
 
 
 

เร่ืองอ่ืน  
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และของเฉพาะบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตาม
รายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เน่ืองจากข้อจ ากัดโดยสถานการณ์ท่ีรอการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
รวมทั้งขั้นตอนทางกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ือง และขึ้นอยู่กบัผลของการเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษโดย 
ก.ล.ต. จึงท าให้ไม่สามารถสรุปความเหมาะสมของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ดอกเบ้ียรับ และส ารองเผื่อขาดทุน และไม่
สามารถสรุปวา่ควรมีการปรับปรุงงบการเงินในอดีตเพิ่มเติมมากกวา่น้ีหรือไม่ นอกจากน้ี งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และของเฉพาะบริษทั ตามล าดบั ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และของเฉพาะบริษทั 
ตามล าดบั ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน  
โดยใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 โดยเหตุผลเดียวกนักบัท่ีกล่าวถึงขา้งตน้ 
 
 
 
(โชคชยั งามวุฒิกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤศจิกายน 2562 
 



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,005,697           3,745,003           145,225              409,893              

เงินลงทุนชัว่คราว 116,826              18,049                -                      -                      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4 2,716,232           3,324,919           1,869,722           2,123,035           

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 222,783              230,733              -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 583,613              554,319              -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 5,361                  5,355                  -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 -                      -                      -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 41,146                42,123                -                      -                      

สินคา้คงเหลือ 408                     281                     -                      -                      

สินทรัพยร์อการขาย 57,871                61,284                8,784                  8,667                  

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 3 -                      -                      74,777                209,983              

ลูกหน้ีอ่ืน 134,716              89,327                63,821                42,181                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 146,537              141,576              50,539                37,143                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,031,190           8,212,969           2,212,868           2,830,902           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 5,418                  5,850                  343                     340                     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,955,006           1,976,903           -                      -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                      -                      3,590,302           3,590,302           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 11 670,996              670,996              -                      -                      

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 4 2,534,703           2,886,840           1,777,175           2,096,962           

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 5 60,227                64,554                -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 6 25,677                6,718                  -                      -                      

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 7 485                     19,311                -                      -                      

เงินใหกู้ย้ืมท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 3 -                      -                      4,803,181           5,307,792           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 97,912                118,880              53,828                60,849                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 109,037              116,810              70,757                79,031                

ค่าความนิยม 321,478              336,772              -                      -                      

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 121,819              122,464              45,815                44,194                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 71,736                75,065                33,378                34,475                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,974,494           6,401,163           10,374,779         11,213,945         

รวมสินทรัพย์ 13,005,684         14,614,132         12,587,647         14,044,847         

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 7,641                  10,208                5,282                  1,498                  

เงินรับฝากจากลูกคา้ 50,135                40,624                -                      -                      
เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12 18,477                19,603                -                      -                      
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 5,021                  22,387                -                      -                      
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 -                      1,486,811           -                      1,486,811           
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 1,497,996           -                      1,497,996           -                      

หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 599,198              -                      599,198              -                      

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,001                  84,401                -                      27,568                

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 4,396                  9,448                  2,488                  8,274                  

เจา้หน้ีอ่ืน 759,784              539,400              641,331              440,337              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 108,247              129,371              65,155                63,127                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,053,896           2,342,253           2,811,450           2,027,615           

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 14 3,966,063           5,794,581           3,966,063           5,794,581           
หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืน 14 -                      635,360              -                      635,360              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24,565                18,394                24,565                18,394                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 40,742                43,215                -                      -                      
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,063                  2,180                  2,063                  2,063                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,033,433           6,493,730           3,992,691           6,450,398           

รวมหนีสิ้น 7,087,329           8,835,983           6,804,141           8,478,013           

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,845,090,080 หุน้ หุน้ละ 0.50 บาท 922,545              922,545              922,545              922,545              

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้

      หุน้สามญั 1,525,538,158 หุน้ หุน้ละ 0.50 บาท 762,769              762,769              762,769              762,769              
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 5,192,673           5,192,673           5,192,673           5,192,673           
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

       จดัสรรแลว้

          ส ารองตามกฎหมาย 92,255                92,255                92,255                92,255                
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 245,827              131,911              (323,649)             (540,321)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (505,173)             (525,505)             59,458                59,458                
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,788,351           5,654,103           5,783,506           5,566,834           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 130,004              124,046              -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,918,355           5,778,149           5,783,506           5,566,834           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,005,684         14,614,132         12,587,647         14,044,847         

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 422,853             518,998             292,886             337,439             

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 26,211               39,607               -                    -                    
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 45,560               41,167               -                    -                    
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 632                    15,750               -                    -                    
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 570                    474                    -                    -                    
รายไดค้่าบริการสญัญาเช่าซ้ือ 22,165               24,384               -                    -                    
รายไดจ้ากการขาย 1,583                 1,901                 -                    -                    
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 3 19,480               16,759               91,694               95,115               

รายไดก้ารจดัการ 3 -                    -                    21,000               21,000               

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 62,813               55,725               34,457               32,354               

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 3,339                 2,816                 -                    -                    
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน (15,667)             -                    7,819                 32,373               

รายไดอ่ื้น 3 7,297                 11,975               2,560                 12,373               
รวมรำยได้ 596,836             729,556             450,416             530,654             

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร 3 308,620             318,895             168,878             168,014             
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 115,482             95,237               88,339               74,731               
ตน้ทนุขาย 1,364                 1,616                 -                    -                    
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 72,219               93,599               62,610               74,697               
รวมค่ำใช้จ่ำย 497,685             509,347             319,827             317,442             

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 27,218               10,855               -                    -                    

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 126,369             231,064             130,589             213,212             

ตน้ทนุทางการเงิน 3 (90,636)             (99,982)             (88,698)             (98,109)             

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 35,733               131,082             41,891               115,103             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (22,979)             (26,443)             (8,027)               (22,396)             
ก ำไรส ำหรับงวด 12,754               104,639             33,864               92,707               

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 15,236               (60,282)             -                    -                    
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (20,056)             (71,269)             -                    -                    
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง (4,820)               (131,551)           -                    -                    

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 -                    -                    -                    -                    
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง -                    -                    -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด (4,820)               (131,551)           -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 7,934                 (26,912)             33,864               92,707               

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนของบริษทัใหญ่                  9,514 102,406                            33,864 92,707               
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,240                 2,233                 -                    -                    
ก ำไรส ำหรับงวด 12,754               104,639             33,864               92,707               

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่                  5,547 (20,603)                            33,864 92,707               
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,387                 (6,309)               -                    -                    
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 7,934                 (26,912)             33,864               92,707               

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.0062 0.0671 0.0222 0.0608

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,355,200         1,572,249         939,580            996,211            

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 90,978              121,622            -                   -                   
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 131,287            119,343            -                   -                   
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 5,642                40,013              -                   -                   
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1,465                1,398                -                   -                   
รายไดค้่าบริการสญัญาเช่าซ้ือ 67,814              64,603              -                   -                   
รายไดจ้ากการขาย 4,526                5,039                -                   -                   
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 3 59,629              43,248              280,606            276,640            

รายไดก้ารจดัการ 3 -                   -                   63,000              63,000              

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 181,907            164,309            99,386              95,876              

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 8,087                7,847                -                   -                   
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 11,261              -                   81,465              14,408              

รายไดอ่ื้น 3 18,032              22,036              8,865                18,672              
รวมรำยได้ 1,935,828         2,161,707         1,472,902         1,464,807         

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร 3 903,619            985,905            485,749            483,645            
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 340,257            301,524            247,257            204,240            
ตน้ทนุขาย 3,852                4,327                -                   -                   
ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 221,340            232,995            192,436            191,743            
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,469,068         1,524,751         925,442            879,628            

ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 35,553              86,790              -                   -                   

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 502,313            723,746            547,460            585,179            

ตน้ทนุทางการเงิน 3 (283,272)          (296,382)          (277,822)          (289,922)          

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 219,041            427,364            269,638            295,257            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (96,279)            (90,209)            (52,966)            (45,849)            
ก ำไรส ำหรับงวด 122,762            337,155            216,672            249,408            

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 53,403              (108,129)          -                   -                   
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (36,685)            (82,725)            -                   -                   
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 16,718              (190,854)          -                   -                   

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 726                   (1,661)              -                   -                   
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง 726                   (1,661)              -                   -                   
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 17,444              (192,515)          -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 140,206            144,640            216,672            249,408            

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนของบริษทัใหญ่              113,264 328,855                         216,672              249,408 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 9,498                8,300                -                   -                   
ก ำไรส ำหรับงวด              122,762              337,155              216,672              249,408 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่              134,248 147,630                         216,672              249,408 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 5,958                (2,990)              -                   -                   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด              140,206              144,640              216,672              249,408 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.0742 0.2156 0.1420 0.1635

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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ก าไร (ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน
จากการเปล่ียน ส่วนเกินทุน ผลต่าง รวม

ทุนเรือนหุน้ แปลงมูลคา่ยติุธรรม จากการตีราคา จากการแปลงคา่ หุน้กูแ้ปลงสภาพ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผ่ือขาย ท่ีดิน และอาคาร งบการเงินท่ีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 762,769      5,192,673     92,255                   (144,390)         2,580                      352                  (365,520)                59,458                (303,130)          5,600,177       125,438     5,725,615       

ก าไรส าหรับงวด -              -                -                         328,855          -                         -                  -                         -                      -                   328,855          8,300         337,155          
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -              -                -                         (1,661)             (568)                       -                  (178,996)                -                      (179,564)          (181,225)         (11,290)     (192,515)         

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -              -                -                         327,194          (568)                       -                  (178,996)                -                      (179,564)          147,630          (2,990)       144,640          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 762,769      5,192,673     92,255                   182,804          2,012                      352                  (544,516)                59,458                (482,694)          5,747,807       122,448     5,870,255       

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 762,769      5,192,673     92,255                   131,911          2,027                      352                  (587,342)                59,458                (525,505)          5,654,103       124,046     5,778,149       

ก าไรส าหรับงวด -              -                -                         113,264          -                         -                  -                         -                      -                   113,264          9,498         122,762          
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -              -                -                         652                  426                         (352)                20,258                   -                      20,332             20,984            (3,540)       17,444             

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -              -                -                         113,916          426                         (352)                20,258                   -                      20,332             134,248          5,958         140,206          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 762,769      5,192,673     92,255                   245,827          2,453                      -                       (567,084)                59,458                (505,173)          5,788,351       130,004     5,918,355       

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบกำรเงนิรวม
ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้
ทนุเรือนหุน้ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) - องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุ ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 762,769               5,192,673                92,255               (774,897)                 59,458                                    5,332,258                
ก าไรและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                          -                     249,408                   -                                          249,408                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2561 762,769               5,192,673                92,255               (525,489)                 59,458                                    5,581,666                

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                 59,458                                    5,566,834                
ก าไรและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                          -                     216,672                   -                                          216,672                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2562 762,769               5,192,673                92,255               (323,649)                 59,458                                    5,783,506                

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 219,041         427,364         269,638         295,257       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 39,184           40,467           16,408           15,454         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 340,257         329,812         247,257         204,240       
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 221,340         232,995         192,436         191,743       
(ก าไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (1,741)           5,319             (606)               3,718           
กลบัรายการค่าเผ่ือลูกหน้ีอ่ืน (3,465)           (19,478)         -                     -                   
กลบัรายการค่าเผ่ือสินทรัพยอ่ื์น -                    (5,635)           -                     -                   
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ (180)              3,229             3                    (116)             
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจากการหกักลบลบหน้ีภายในกลุ่มบริษทั -                    -                    -                     (4,760)          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนจากการรับช าระเงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                    -                    23,719           -                   
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (56,528)         26,767           (105,130)        (9,293)          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,171             2,994             6,171             2,994           
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (35,553)         (86,790)         -                     -                   
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (59,629)         (43,248)         (280,611)        (276,640)      
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 268,367         281,925         262,917         275,496       
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้ืม -                    31                  -                     -                   
ตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้ 13,189           12,698           13,189           12,698         
ตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,716             1,728             1,716             1,728           

952,169         1,210,178      647,107         712,519       
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 637,264         (179,618)       325,842         (424,680)      
ลูกหน้ีสินเช่ือ 3,494             25,448           -                 -               
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (50,750)         (77,413)         -                 -               
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 18,969           29,147           -                 -               
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ 928                15,840           -                 -               
สินคา้คงเหลือ (127)              (1,754)           -                 -               
สินทรัพยร์อการขาย (216,174)       (233,396)       (191,947)        (199,704)      
ลูกหน้ีอ่ืน (33,811)         (1,252)           (20,997)          (15,687)        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (60,461)         42,028           (134)               7,195           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,035             2,250             802                1,017           
เจา้หน้ีการคา้ (2,569)           16,972           3,783             14,105         
เงินรับฝากจากลูกคา้ 9,512             15,767           -                 -               
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (5,052)           (3,103)           (5,787)            (961)             
เจา้หน้ีอ่ืน 56,374           59,839           36,861           160,130       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (6,226)           (33,085)         2,028             (11,337)        
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -                (606)              -                 -               
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ (116)              -                -                 -               
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,306,459      887,242         797,558         242,597       
ดอกเบ้ียจ่าย (75,750)         (63,083)         (70,287)          (56,486)        
ภาษีเงินไดจ่้าย (122,658)       (111,648)       (55,319)          (28,181)        
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,108,051      712,511         671,952         157,930       

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
 30 กนัยายน  30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (98,777)         47,800           -                 -               

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 432                5,797             (3)                   (3)                 

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานลดลง 31                  45                  31                  45                

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -                (450,000)        -               

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (5,640)           (18,985)         (327)               (3,686)          

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,964)           (21,765)         (791)               (16,490)        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 304                1,235             -                 131              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                -                    -                 1,231           

เงินสดรับการรรับช าระหน้ีจากในกลุ่ม -                -                    -                 111,889       

เงินสดรับการรรับช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                -                    692,625         -                   

เงินปันผลรับ 21,491           13,791           -                 -               

ดอกเบ้ียรับ 59,889 46,068           321,845 264              

เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (31,234)         73,986           563,380         93,381         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                (65,239)         -                 -               

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น -                18,739           -                 -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                -                -                 (40,000)        

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว 12 (17,278)         (100,824)       -                 -               

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุน้กู้ (1,500,000)    -                    (1,500,000)     -               

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (1,517,278)    (147,324)       (1,500,000)     (40,000)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (440,461)       639,173         (264,668)        211,311       

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (298,845)       (180,013)       -                     -               

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (739,306)       459,160         (264,668)        211,311       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,745,003      3,079,901      409,893         119,941       

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 3,005,697      3,539,061      145,225         331,252       

รำยกำรทีม่ิใช่เงนิสด

โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย 12                  115                -                 -               

โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ -                41                  -                 -               

ดอกเบ้ียรับระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                -                -                 270,322       

หน้ีสินหมุนเวียนระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                -                -                 99                

เจา้หน้ีอ่ืนระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                -                -                 174,069       

ลูกหน้ีอ่ืนระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                -                -                 10,774         

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 กนัยายน  30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
15
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หมำยเหตุ สำรบัญ                   หน้ำ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 17 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 17 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19 
4 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 24 
5 ลูกหน้ีสินเช่ือ 29 
6 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 32 
7 ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 34 
8 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ 40 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 43 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 44 
11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 46 
12 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 46 
13 หุน้กู ้ 47 
14 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 48 
15 ส่วนงานด าเนินงาน 50 
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 53 
17 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 54 
18 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 55 
19 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 66 
20 การจดัประเภทรายการใหม่ 68 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 
 

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ 
บริษทัย่อยในต่างประเทศด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบั การเป็นท่ีปรึกษาดา้นธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษทั 
การจดัการเงินลงทุน การใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมาย
เหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  
ดังนั้ นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2561  
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเดียวกนักบัท่ี
ใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เวน้แตก่ารรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใชว้ิจารณญาณเพิ่มเติม
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับ
ลูกค้า  (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้                 
(“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ  ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน   
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 19 
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(ค)  การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อ
บริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ี
เหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในปัจจุบนัผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดีต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กับการตดัสินของศาล
ยติุธรรมในท่ีสุด 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทร่วม และบริษัทย่อย  ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ  10 
ความสัมพนัธ์กับผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอย่างมี
สาระส าคญัและกลุ่มบริษทั มีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญัในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร 
ประเทศที่จัดตั้ง 

/ สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

PT Showa Rubber Indonesia  อินโดนีเซีย ผูถื้อหุน้ร่วมกนักบับริษทั 
  
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุป
ไดด้งัน้ี   
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  
    30 กันยำยน 

นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 5.50-7.00  
ต่อปี 

-  -  91,188  95,115 

รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  21,000  21,000 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา -  -  890  1,106 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.00 ต่อปี -  -  -  59 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  156  166 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่  
    30 กันยำยน 

นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 6.50 ต่อปี 2,868  3,080  -  - 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 276  1,483  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 69,412  74,235  69,412  74,235 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา 337  -  -  - 
         
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  15,893  20,037  4,923  8,484 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  -  9  -  9 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  15,893  20,046  4,923  8,493 

 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  
    30 กันยำยน 

นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 5.50-7.00  
ต่อปี 

-  -  279,329  276,376 

รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  63,000  63,000 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา -  -  2,741  3,133 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.00 ต่อปี -  -  -  1,273 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  473  488 
         
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 6.50 ต่อปี 8,675  8,910  -  - 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 879  4,339  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 211,889  218,072  211,889  218,072 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา 1,078  -  -  - 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  
    30 กันยำยน 

นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  48,435  57,199  15,455  21,009 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  -  27  -  27 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  48,435  57,226  15,455  21,036 

 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 
 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31ธันวาคม 

2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  -  49,300 
ดอกเบี้ยค้ำงรับจำกบุคคลหรือ 
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ย 5.50-7.00  7.00  -  -  74,777  160,683 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
74,777 

  
209,983 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยำว            
บริษทัยอ่ย 5.50-7.00  7.00  -  -  4,803,181  5,307,792 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคล 
 หรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,803,181 

  
5,307,792 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
แก่บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,877,958 

  
5,517,775 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  5,517,775  5,511,143 
เพิ่มขึ้น -  -  689,236  234,920 
ลดลง -  -  (1,013,836)  (270,499) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (315,217)  (45,311) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน -  -  4,877,958  5,430,253 

 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  33,696  37,431 
ผูบ้ริหารส าคญั 600  1,863  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 175,551  189,635  -  - 
 176,151  191,498  33,696  37,431 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (163,617)  (176,951)  -  - 
สุทธ ิ 12,534  14,547  33,696  37,431 

 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 92,292  76,470  -  - 
 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 607,220  607,220  -  - 
 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เจ้ำหนี้อื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  1,261  561 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 586,681  403,247  586,681  403,247 
รวม 586,681  403,247  587,942  403,808 
 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  337  562 
ผูบ้ริหารส าคญั 85  82  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,782  3,453  -  - 
รวม 5,867  3,535  337  562 

 

หุ้นกู้แปลงสภำพ - ก่อนต้นทุนทำงตรง  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,512,052  5,844,051  5,512,052  5,844,051 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

4.1     ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,443,479   4,657,577  3,486,798  3,710,979  6,930,277  8,368,556 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 161,667   172,899  -  -  161,667  172,899 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (862,886)   (1,473,049)  (926,935)  (792,063)  (1,789,821)  (2,265,112) 
รวมลูกหนีป้กติ 2,742,260   3,357,427  2,559,863  2,918,916  5,302,123  6,276,343 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 193,940   260,112  242,384  234,439  436,324  494,551 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 28,124   34,302  -  -  28,124  34,302 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (61,611)   (101,245)  (77,377)  (58,408)  (138,988)  (159,653) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 160,453   193,169  165,007  176,031  325,460  369,200 

รวมลูกหนี ้ 2,902,713   3,550,596  2,724,870  3,094,947  5,627,583  6,645,543 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (186,481)   (225,677)  (190,167)  (208,107)  (376,648)  (433,784) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,716,232   3,324,919  2,534,703  2,886,840  5,250,935  6,211,759 

 
 
 
 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,363,575  3,083,790  2,487,739  2,655,567  4,851,314  5,739,357 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 112,520   106,465  -  -  112,520  106,465 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
 ไม่ถือป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(602,817)  (1,064,723)  

 
(719,887)  (556,682)  

 
(1,322,704)  (1,621,405) 

รวมลูกหนีป้กติ 1,873,278  2,125,532  1,767,852  2,098,885  3,641,130  4,224,417 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 169,731   231,375  234,769  223,998  404,500  455,373 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 25,403   30,999  -  -  25,403  30,999 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(52,503)   (88,576)  

 
(76,169)  (56,758)  

 
(128,672)  (145,334) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 142,631   173,798  158,600  167,240  301,231  341,038 

รวมลูกหนี ้ 2,015,909  2,299,330  1,926,452  2,266,125  3,942,361  4,565,455 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (146,187)  (176,295)  (149,277)  (169,163)  (295,464)  (345,458) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,869,722  2,123,035  1,777,175  2,096,962  3,646,897  4,219,997 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
 รายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,533,901  5,436,103  36,905   42,689  4,496,996   5,393,414 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 446,379  416,296  32,850  29,866  413,529  386,430 
 2 - 3 เดือน 294,947  328,840  78,427  77,389  216,520  251,451 
 4 - 6 เดือน 146,068  204,656  75,878  98,317  70,190  106,339 
 7 - 9 เดือน 137,437  146,871  101,556  99,489  35,881  47,382 
 10 - 12 เดือน 59,750  106,097  42,988  79,679  16,762  26,418 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ้นไป 9,101  6,680  8,044  6,355  1,057  325 
รวม 5,627,583  6,645,543  376,648  433,784  5,250,935  6,211,759 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ- สุทธิ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,202,778  3,795,185  31,252  37,045  3,171,526  3,758,140 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 283,245  256,617  27,832  25,225  255,413  231,392 
 2 - 3 เดือน 216,725  208,980  63,956  61,644  152,769  147,336 
 4 - 6 เดือน 108,733  136,459  64,190  80,604  44,543  55,855 
 7 - 9 เดือน 89,310  93,075  70,486  73,613  18,824  19,462 
 10 - 12 เดือน 34,612  72,868  30,813  65,059  3,799  7,809 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ้นไป 6,958  2,271  6,935  2,268  23  3 
รวม 3,942,361  4,565,455  295,464  345,458  3,646,897  4,219,997 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 เงินลงทุนขั้น

ต ่าในสัญญา
เช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้น
ต ่าในสัญญา

เช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,827,210  2,902,713  5,124,890  3,550,596 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 3,729,182  2,724,870  3,945,418  3,094,947 
 7,556,392  5,627,583  9,070,308  6,645,543 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,928,809)    (2,424,765)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 5,627,583 

  
 6,645,543   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 เงินลงทุนขั้น

ต ่าในสัญญา
เช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้น
ต ่าในสัญญา

เช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 2,671,229  2,015,909  3,452,629  2,299,330 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,722,508  1,926,452  2,879,565  2,266,125 
 5,393,737  3,942,361  6,332,194  4,565,455 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,451,376)    (1,766,739)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 

 
3,942,361    4,565,455   

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่  
3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้
เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้ง
ช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีคงเหลือของ
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวดแต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 285 ลา้นบาท และ 
375 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษัท: 257 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
 นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้รายได้ ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.6 ลา้นบาท และ 7.8 ลา้นบาท ตามล าดบั 
(บริษัท: 9.0 ล้านบาท และ 7.1 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
4.5 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่าก าหนดใน
 อตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเช่า 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หกั ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น

รายได)้ จ านวนไม่เกิน 50 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 1,300 ล้านบาท) เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น หุ้นกู ้
และหนงัสือค ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 

5.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 277,737  314,213  74,040  85,831  351,777  400,044 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,850  13,381  -  -  8,850  13,381 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 

 เป็นรายได ้- สุทธิ (55,807)  (89,163)  (11,926)  (19,067)  (67,733)  (108,230) 
รวมลูกหนีป้กติ 230,780  238,431  62,114  66,764  292,894  305,195 
            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 17,820  20,485  2,037  2,506  19,857  22,991 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,079  2,547  -  -  2,079  2,547 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (5,073)  (5,971)  (377)  (491)  (5,450)  (6,462) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 14,826  17,061  1,660  2,015  16,486  19,076 

รวมลูกหนี ้ 245,606  255,492  63,774  68,779  309,380  324,271 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (22,823)  (24,759)  (3,547)  (4,225)  (26,370)  (28,984) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือ - สุทธิ 222,783  230,733  60,227  64,554  283,010  295,287 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2    ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และ
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ - สุทธิ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 229,453  234,081  2,291  2,325  227,162  231,756 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 37,408  41,462  3,732  4,072  33,676  37,390 
 2 - 3 เดือน 25,055  26,773  7,487  7,895  17,568  18,878 
 4 - 6 เดือน 6,236  9,405  3,648  5,224  2,588  4,181 
 7 - 9 เดือน 5,291  6,641  3,926  4,748  1,365  1,893 
 10 - 12 เดือน 5,102  5,551  4,470  4,406  632  1,145 
 มากกวา่ 12 เดือนขึ้นไป 835  358  816  314  19  44 
รวม 309,380  324,271  26,370  28,984  283,010  295,287 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 
  

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 เงินลง 

ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 เงินลง 
ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 306,486  245,606  350,626  255,492 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ 
 ไม่เกินหา้ปี 

 
76,077 

  
63,774 

 
88,337  68,779 

 382,563  309,380  438,963  324,271 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (73,183)    (114,692)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
309,380 

  
 324,271   

  

5.4 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหห้ยดุรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 
3 งวด อยา่งไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้หท้างเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นวา่แนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้
เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช้ ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหยุดรับรู้รายได้ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระ 
ค่างวดเกินกวา่ 4 งวด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ี
สินเช่ือและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 18 ลา้นบาท และ  
22 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าใหร้ายไดส้ าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

5.5     สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ใน
 อตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
 
 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 

6.1      ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ  ท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31ธันวาคม 

2561 
 
ลูกหนีป้กติ 

(พันบาท) 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 666,273  622,262  28,235  8,778  694,508  631,040 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,791  2,604  -  -  2,791  2,604 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงั 

 ไม่ถือเป็นรายได ้ (78,994)  (65,142)  (2,291)  (2,013)  (81,285)  (67,155) 
รวมลูกหนี ้ 590,070  559,724  25,944  6,765  616,014  566,489 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (6,457)  (5,405)  (267)  (47)  (6,724)  (5,452) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 583,613  554,319  25,677  6,718  609,290  561,037 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ 
และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าลูกหน้ี    มูลค่าลูกหน้ี 
 สินเช่ือรายยอ่ย  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 603,424  544,275  5,467  4,990  597,957  539,285 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 5,377  14,434  26  70  5,351  14,364 
 2 - 3 เดือน 3,982  6,055  89  136  3,893  5,919 
 4 - 6 เดือน 2,324  1,257  473  256  1,851  1,001 
 7 - 9 เดือน 708  468  511  -  197  468 
 10 - 12 เดือน 186  -  147  -  39  - 
  มากกวา่ 12 เดือนขึ้นไป 13  -  11  -  2  - 
รวม 616,014  566,489  6,724  5,452  609,290  561,037 
 

6.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายย่อยและมูลค่า
ปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 เงินลงทุนขั้นต ่า

ตามสัญญา
สินเช่ือรายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญา

สินเช่ือรายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 669,064  590,070  624,866  559,724 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 28,235  25,944  8,778  6,765 

 697,299  616,014  633,644  566,489 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (81,285)    (67,155)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
616,014 

  

 566,489 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.4 สัญญาสินเช่ือรายย่อยของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้
ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
 

7 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
 
7.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ

ร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 31 ธนัวาคม 

 2561  
 30 กนัยายน 

2562 
 31 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
       3331 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 17,498  85,748  1,560  44,373  19,058  130,121 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 802  4,037  -  -  802  4,037 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (1,051)  (15,965)  (7)  (7,519)  (1,058)  (23,484) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (11,946)  (68,382)  (1,065)  (17,599)  (13,011)  (85,981) 
รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 5,303  5,438  488  19,255  5,791  24,693 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (33)  (41)  (3)  (145)  (36)  (186) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธ ิ 5,270  5,397  485  19,110  5,755  24,507 

            

            



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 31 ธนัวาคม 

 2561  
 30 กนัยายน 

2562 
 31 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
       3331 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย            
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 464  906  -  431  464  1,337 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (88)  (297)  -  (75)  (88)  (372) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (284)  (653)  -  (147)  (284)  (800) 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 92  (44)  -  209  92  165 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1)  2  -  (8)  (1)  (6) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธ ิ 91  (42)  -  201  91  159 

            
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
 รำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธ ิ 5,361  5,355  485  19,311  5,846  24,666 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.2 ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายุหน้ีคา้งช าระ
ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ    มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อ 
 ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ    ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 

 
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
อำยุลูกหนี ้            
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,597  12,541  2  8  3,595  12,533 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 865  5,404  4  26  861  5,378 
 2 - 3 เดือน 1,329  6,748  30  152  1,299  6,596 
 4 - 6 เดือน -  -  -  -  -   - 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -  -  - 
รวม 5,791  24,693  36  186  5,755  24,507 
            

ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 58  93  -  -  58  93 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 8  23  -  -  8  23 
 2 - 3 เดือน 26  23  1  1  25  22 
 4 - 6 เดือน -  26  -  5  -  21 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -    -  - 
รวม 92  165  1  6  91  159 
            
รวมมูลค่ำลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 เพ่ือผู้บริโภคภำยใต้กำร 
 จัดกำรสินเช่ือร่วมทำง 
 กำรเงิน - สุทธิ 5,883  24,858  37  192  5,846  24,666 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7.3     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งไดรั้บในอนาคตภายใตส้ัญญาสินเช่ือเพื่อ
ผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  
เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 18,300  17,249  89,785  73,820 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี 1,560  1,553  44,373  36,854 

 19,860  18,802  134,158  110,674 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (1,058)  -  (23,484)  - 

หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคาร
พาณิชยภ์ายใตก้ารจดัการ 

 สินเช่ือร่วมทางการเงิน (13,011)  (13,011)  (85,981)  (85,981) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
   เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 5,791  5,791  24,693  24,693 
        
        
        
        
        
        
        
        
        



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย  
เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้ง

จ่าย 
 (พันบาท) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย        
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 464  376  906  609 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกินหา้ปี -  -  431  356 

 464  376  1,337  965 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได ้ (88)  -  (372)  - 

หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (284)  (284)  (800)  (800) 

มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
 เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 92  92  165  165 

        
รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงิน
ขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 5,883  5,883  24,858  24,858 

 
7.4     สัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืม

ตามสัญญาโดยประมาณ 2 - 4 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู ้
 
7.5     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัย่อยของบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญา

เช่าซ้ือภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได)้ จ านวน 5,914  ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 38,214 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพื่อค ้าประกนัวงเงิน
สินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในยอดลูกหน้ีสินเช่ือ
รายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จ านวน 129 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย และ 356 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

7.6  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกับธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกันแห่งหน่ึง 
เพื่อให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินหมุนเวียนจ านวน 100,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2560         
บริษัทย่อยมีการท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมเพิ่มเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือไม่หมุนเวียนทั้ งหมด      
200,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย วตัถุประสงคข์องสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าวเพื่อใชใ้นการปล่อยสินเช่ือ
ให้กับผูบ้ริโภครายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ แผงพลงังานแสงอาทิตย ์และ
เคร่ืองใช้ขนาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามีระยะเวลา 72 เดือนนับจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลง
เพื่อต่ออายสุัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการ
เงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีวงเงิน
สินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้ านวน 137,235 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย 

 
 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบัการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่ PT Group Lease Finance 
Indonesia (“GLFI”) เป็นการชัว่คราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่
ไม่กระทบต่อลูกหน้ีสินเช่ือรายเดิม ซ่ึงสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบังคบัใช้ และจะ
กลบัมาเร่ิมด าเนินงานตามปกติไดเ้ม่ือการด าเนินการทางกฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง นอกจากน้ี สินเช่ือร่วมทางการ
เงินดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายโดย JTrust Group ตามความในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
18 
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8 ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

8.1 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อยในสิงคโปร์ และบริษัทย่อยดังกล่าวได้ให้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษัทอ่ืนใน
ประเทศไซปรัสและประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 

ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้การช าระคืนส าหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยู่และ
ดอกเบ้ียคงคา้งท่ีถึงก าหนดช าระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยยงัไม่ไดรั้บการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  

 

จากผลของการผิดนัดช าระหน้ีของเ งินกู้ยืมและเ ร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้บริษัทไม่สามารถได้รับช าระ เ งิน  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ผูบ้ริหารเช่ือวา่การตั้งส ารองเผื่อขาดทุนส าหรับเงินใหกู้ย้มืกบักลุ่ม
ลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เตม็จ านวนนั้นเหมาะสมตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

กลุ่มบริษัทในประเทศ  30 กนัยายน 2562  31 ธนัวาคม 2561 

 (ร้อยละต่อปี)     (พัน) 

 
 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  บาท  

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  บาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  282,754  9,243  299,926 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,104,548  36,106  1,171,628 
อ่ืน ๆ 5.0 - 10.0 1,337  40,909  1,166  37,837 
รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,686  1,428,211  46,515  1,509,391 
ดอกเบ้ียคา้งรับ    43,767    50,461 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและ

ดอกเบีย้ค้ำงรับ    1,471,978    1,559,852 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาค
ธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ    (1,430,832)    (1,517,729) 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี    (41,146)    (42,123) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้

ค้ำงรับที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำ
หนึ่งปี    -    

 
- 
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ตามท่ีไดอ้ธิบายเพิ่มเติมไวใ้นงบการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีตรวจสอบแลว้ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัให้ด าเนินการแกไ้ขงบ
การเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 16 
ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ  (“ดีเอสไอ”) กรณี
ทุจริต เบียดบังทรัพย์สินของบริษัท  และท าบัญชีไม่ถูกต้อง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษัทท่ีเก่ียวข้องใน
ต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดท้ าการปรับปรุงงบ
การเงินปี 2560 และ 2559 โดยกลบัรายการดอกเบ้ียรับของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ 
ผูบ้ริหารรับรู้วา่การสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยูใ่นกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามี
เร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

8.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และ
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืนแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสแสดงไดด้งัน้ี 

  งบกำรเงินรวม 

 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
  (พันบาท) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท  552,987  586,571 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือ 

 ภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 
  

(552,987) 
 

(586,571) 
หัก  ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนด 
             ช าระในหน่ึงปี 

  
- 

 
- 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจภำยใต้ข้อพพิำทส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี  -  - 

     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  918,991  973,281 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุกิจ 
            และดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
(877,845) 

 
(931,158) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ี 
ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 

  
(41,146) 

 
(42,123) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับส่วนที่ 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี 

 
-  - 
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8.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และ
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืน จ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ    ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 และดอกเบ้ียคา้งรับ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  และดอกเบ้ียคา้งรับ  - สุทธิ 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561  
30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
 30 กนัยายน 

2562 
 31 ธนัวาคม 

2561 
อำยุหนี ้ (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 41,146  42,123  -  -  41,146  42,123 
คา้งช าระ            
 1 - 6 เดือน -  -  -  -  -   - 
 7 - 12 เดือน -  1,472,210  -  (1,472,210)  -  - 
 นานกวา่ 12 เดือน 1,430,832  45,519  (1,430,832)  (45,519)  -  - 
รวมลูกหนี ้ 1,471,978  1,559,852  (1,430,832)  (1,517,729)  41,146  42,123 

 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืนของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
อนัประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุน้
ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ  

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

        งบกำรเงินรวม 

 ประเภทธุรกิจ  
สถานท่ี 

จดทะเบียน 
สัดส่วน                   

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนที่ช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วิธีส่วนไดเ้สียสุทธิ 
    30 

กนัยายน 
2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม

2561 
    ร้อยละ    (พันบาท) 
บริษัทร่วม                           
Commercial 

Credit and 
Finance PLC  

ธุรกิจสินเช่ือ
รายยอ่ย 
สินเช่ือ และ
ธุรกิจเช่าซ้ือ 

    ศรีลงักา 29.99  29.99  318,074 
พนัรูปี
ศรีลงักา 

 318,074 
พนัรูปี
ศรีลงักา 

 2,492,602  2,492,602  2,535,907  
 
2,558,988  (582,085)  (582,085)  1,955,006  1,976,903 

 

Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักา (“CSE”) อยา่งไรก็ตามผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาทางการเงินภายนอกอื่นไดใ้ห้ขอ้สรุปว่า CSE เป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ต ่า และไม่ถือเป็นตลาดท่ีซ้ือขายคลอ่ง ราคาตลาดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ายติุธรรมของ CCF  
 
ในระหว่างปี 2561 กลุ่มบริษทัไดท้ าการทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน CCF ซ่ึงไม่ไดเ้กิดการดอ้ยค่าแต่อยา่งใด ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ี Gajma & Co ส านกังานที่ปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักาไดท้ าการ
ประเมินมูลค่าเงินลงทุนลงวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ใน CCF มากกว่ามูลค่าคงเหลือ ผูบ้ริหารไดติ้ดตามผลการด าเนินงานของ CCF อยา่งต่อเน่ือง 
 
บริษทัรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 จ านวน 16.04 ลา้นบาท และ 16.61 ลา้นบาท ตามล าดบั 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561  

30 
กนัยายน 

2562  

30 
กนัยายน 

2561 
  ร้อยละ  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                        
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

 
100.00  100.00  565,000 

พนับาท 
 565,000 

พนับาท 
 629,696  629,696  -  -  629,696  629,696  -  - 

Group Lease Holdings Pte. Ltd.  100.00  100.00  214,448  214,448  5,387,211  5,387,211  (2,426,818)  (2,426,818)  2,960,393  2,960,393  -  - 
         พนัเหรียญ  พนัเหรียญ                 
      สิงคโปร์  สิงคโปร์                 
GL Leasing (Lao) Company Limited 

 
0.12  0.12  41,840,720 

พนักีบลาว 
 41,840,720 

พนักีบลาว 
 213  213  -  -  213  213 

 
-  - 

รวม          6,017,120  6,017,120  (2,426,818)  (2,426,818)  3,590,302  3,590,302  -  - 

 
 
 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับงวด 
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

30 
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน  

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562  

31 
ธนัวาคม 

2561  

30  
กนัยายน 

2562  

30  
กนัยายน 

2561 
  ร้อยละ   (พันบาท) 
ถือหุ้นโดยบริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd.                       
GL Finance Plc.  100.00  100.00  10,300 พนั

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

 10,300 พนั
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 359,470  359,470  -  -  359,470  359,470  -  - 

GL Leasing (Lao) Company Limited   99.88  99.88  41,840,720 
พนักีบลาว 

 41,840,720 
พนักีบลาว 

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

PT Group Lease Finance Indonesia  65.00  65.00  100,000,000
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

 100,000,000
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

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

BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.  100.00  100.00  18,849,080 
พนัจตัพม่า 

 18,849,080 
พนัจตัพม่า 

 717,922  717,922  -  -  717,922  717,922  -  - 

GL-AMMK Co., Ltd.    57.00  57.00  4,080,000 
พนัจตัพม่า 

 4,080,000 
พนัจตัพม่า 

 59,350  59,350  -  -  59,350  59,350  575  - 

ถือหุ้นโดยบริษัท ธนบรรณ จ ำกัด                         
บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั  100.00  100.00  4,000 

พนับาท 
 4,000 

พนับาท 
 4,000  4,000  -  -  4,000  4,000  -  - 

รวม          1,489,070  1,489,070  -  -  1,489,070  1,489,070  575  - 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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11 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด       
เงินให้กูย้มืแปลงสภาพ 3  192,718  192,718 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   63,776  63,776 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 3  414,502  414,502 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน   478,278  478,278 
รวม   670,996  670,996 

 

เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 97 ของหุ้นทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่ม
เดียวกันกับผูท่ี้เป็นโจทก์ฟ้องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18 ฝ่าย
บริหารของบริษทัไดมี้การประเมินมูลค่าเงินลงทุนดงักล่าวจากขอ้มูลท่ีไดรั้บล่าสุด โดยพิจารณาว่าไม่มีการดอ้ยค่า
ของเงินลงทุนดงักล่าว 
 

12 กำรเปลี่ยนแปลงหนีสิ้นที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 
 

     งบกำรเงินรวม 

     เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

     (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562     41,990 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน     (18,620) 
รายการท่ีมิใช่เงินสด      
       เพิ่มขึ้น     1,330 
       ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ     (1,202) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 

  
  

23,498 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 หุ้นกู้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2559 -  1,500,000 
หัก  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย -  (13,189) 
หุ้นกู้ - สุทธ ิ -  1,486,811 

 
   รายละเอียดของหุน้กูข้องบริษทัมีดงัน้ี 
 

 1/2559 
จ านวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
วนัท่ีออกหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2559 
วนัท่ีครบก าหนด 29 กนัยายน 2562 
อายหุุน้กู ้ 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย วนัท่ี 29 มีนาคม และวนัท่ี 29 กนัยายน 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูค้ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2562 
การค ้าประกนั เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

 

บริษทัไดมี้การช าระเงินตน้เต็มจ านวนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัท่ี 12 กนัยายน 2562  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 หุ้นกู้แปลงสภำพ 
   

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 3,978,312  4,219,312 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,533,739  1,624,739 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 613,496  649,896 
รวม 6,125,547  6,493,947 
หัก   ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (2,832)  (4,548) 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - สุทธิ 6,122,714  6,489,399 
หัก  มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (59,458)  (59,458) 
มูลค่ำที่จัดประเภทเป็นส่วนของหนีสิ้น 6,063,257  6,429,941 

    
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี้    
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    
 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,497,996  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,966,063  5,794,581 

หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืน    
 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 599,198  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  635,360 

 6,063,257  6,429,941 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หูน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 
 

 1/2559 1/2560 2/2560 
ประเภท 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพประเภท
ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนั
และไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

จ านวนหน่วย 1,300 หน่วย 500 หน่วย 200 หน่วย 
ราคาหนา้ตัว๋/หน่วย 100,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 
100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

100,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 20 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 
วนัท่ีครบก าหนด 1 สิงหาคม 2564 20 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี 3 ปี 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย 1 สิงหาคม และ  

1 กุมภาพนัธ์ 
20 มีนาคม และ  
20 กนัยายน 

30 มีนาคม และ  
30 กนัยายน 

การไถ่ถอน ณ วนัท่ีครบ
ก าหนดหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนด้วยการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั
จ านวน 88,550  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั
จ านวน 49,507  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั
จ านวน 49,507  หุน้ 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 70 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 70 บาท ต่อ 1 หุน้สามญั 
วนัแปลงสภาพ  วนัท าการสุดทา้ย 

ของแต่ละไตรมาส 
วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 
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15 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน
ขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของกลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือ

เช่ำซ้ือ และสินเช่ือ  
ส่วนงำนธุรกิจกำรบริหำร
สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดกำร  

 
ส่วนงำนธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนธุรกิจ  

 
ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียังไม่ถูกจัดสรร  

 
รวม 

ส ำหรับงวดสำมเดอืน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  512,479  615,658  570  474  22,839  24,385  48,899  43,983  937       16,321  -  -  585,724  700,821 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 130,566  117,287  35,852  50,066  5,967  6,477  -  -  -  -  -  -  172,385  173,830 

รายไดอ้ื่น (10,608)  14,714  15,964  12,307  1,927  2,793  3,160  448  669  (1,526)  -  -  11,112  28,736 
รวมรำยได้ 632,437  747,659  52,386  62,847  30,733  33,655  52,059  44,431  1,606     14,795  -  -  769,221  903,387 
รายการปรบัปรุงและตดั 
รายการระหว่างกนั 

 
(130,566) 

 
 

(117,287) 
 

 
(35,852) 

 
 

(50,066) 
 

 
(5,967) 

 
 

(6,477) 
 

 
- 

 
 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

(172,385) 
 

 
(173,830) 

รวมรำยได้สุทธ ิ 501,871  630,372  16,534  12,781  24,766  27,178  52,059  44,431  1,606  14,795  -  -  596,836  729,556 

ก าไร (ขาดทุน) ของ                            
 ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี 85,522  217,484  (15,318)  (17,127)  11,646  16,423  30,870  29,884  (13,570)  (26,453)  (63,417)  (89,127)  35,733  131,082 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนธุรกิจให้บริกำรสินเช่ือเช่ำ

ซ้ือ และสินเช่ือ  
ส่วนงำนธุรกิจกำรบริหำร
สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดกำร  

 
ส่วนงำนธุรกิจท่ีปรึกษำด้ำนธุรกิจ  

 
ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนธุรกิจสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียังไม่ถูกจัดสรร  

 
รวม 

ส ำหรับงวดเก้ำเดอืน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,630,530     1,861,685  1,465  1,398  68,782  64,603  139,374  127,190  6,754  41,546  -  -  1,846,905  2,096,422 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 421,786  343,805  84,880  126,868  18,098  19,141  -  -  -  -  -  -  524,764  489,814 

รายไดอ้ื่น 16,978  21,895  56,189  32,983  4,766  8,457  6,760  1,783  4,230  167  -  -  88,923  65,285 
รวมรำยได้ 2,069,294  2,227,385  142,534  161,249  91,646  92,201  146,134  128,973  10,984  41,713  -  -  2,460,592  2,651,521 
รายการปรบัปรุงและตดั 
รายการระหว่างกนั 

 
(421,786) 

 
 

(343,805) 
 

 
(84,880) 

 
 
(126,868) 

 
 

(18,098) 
 

 
(19,141) 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

(524,764) 
 

 
(489,814) 

รวมรำยได้สุทธ ิ 1,647,508  1,883,580  57,654  34,381  73,548  73,060  146,134  128,973  10,984  41,713  -  -  1,935,828  2,161,707 

ก าไร (ขาดทุน) ของ                            
 ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี 421,887  650,871  (37,089)  (77,291)  37,061  40,347  92,477  89,509  (47,577)  (66,480)  (247,719)  (209,592)  219,041  427,364 
                            
สินทรัพยร์วมของส่วน
งาน ณ 30 กนัยายน /  
31 ธนัวาคม 6,117,495  7,160,199  358,529  101,668  80,780  13,917  663,888  797,349  116,743  105,809  5,667,067  6,435,190  13,004,500  14,614,132 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  
 ณ 30 กนัยายน /  

31 ธนัวาคม 6,910,330  8,661,850  58,919  75,689  8,538  7,471  71,602  76,708  37,941  14,265  -  -  7,087,329  8,835,983 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์  
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  384,333  463,373 
ประเทศกมัพูชา  92,583  133,649 
ประเทศสิงคโปร์  13,095  9,227 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  22,441  31,820 
ประเทศอินโดนีเซีย  14,815  24,598 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  69,569  66,889 
รวม  596,836  729,556 

 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน  2562  2561 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  1,266,487  1,350,182 
ประเทศกมัพูชา  299,893  423,689 
ประเทศสิงคโปร์  47,512  24,073 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  71,762  95,853 
ประเทศอินโดนีเซีย  50,431  87,704 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  199,743  180,206 
รวม  1,935,828  2,161,707 
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16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกล้เคียงกับราคาท่ีบนัทึกในบัญชี 
เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 
กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได ้มูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมิน
มูลค่าดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสังเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม
ท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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17 ภำระผูกพนักับกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 
30 กนัยายน

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน  
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ -  -  400  400 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า -  -  612  649 
รวม -  -  1,012  1,049 
        

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน        

 ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 23,106  29,819  5,003  7,606 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 21,163  40,271  462  2,877 
รวม 44,269  70,090  5,465  10,483 

 
กำรค ้ำประกัน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็นจ านวน 0.3 ลา้นบาท 
(31 ธันวาคม 2561: จ านวน 975.3 ล้านบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทั เพื่อค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและการใช้บริการไปรษณียจ์ านวน 0.3 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561:
ประกอบด้วยหนังสือค า้ประกันเพ่ือค า้ประกันหุ้นกู้จ านวน 975.0 ล้านบาท และเพ่ือค า้ประกันการใช้ไฟฟ้าและ
การใช้บริการไปรษณีย์จ านวน 0.3 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 หนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัหุ้นกูจ้  านวน 975.0 ลา้นบาท (30 กันยายน 2562: ไม่
มี) ค ้าประกนัโดยการท าสัญญาท่ีจะโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หกัดอกเบ้ีย เช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือ
เป็นรายได)้ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4  และสินทรัพยร์อการขาย 
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สัญญำสิทธิพเิศษ 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2560 GL Finance Plc. (“GLF”) ไดท้ าสัญญาสิทธิพิเศษ (Exclusive Referral Agreement) 
เป็นระยะเวลา 3 ปี (สามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกสองปี เวน้แต่ทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกนัเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรท่ีจะไม่ด าเนินการต่ออายสุัญญาภายในหกเดือนก่อนวนัหมดอายสุัญญา) กบับริษทัตวัแทนจ าหน่าย
รถจกัรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดา้แห่งหน่ึงในประเทศกัมพูชา โดยสัญญาระบุให้สิทธิพิเศษแก่ GLF ในการได้รับ
อนุญาตเป็นตวัแทนให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้แต่เพียงผูเ้ดียว GLF จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียม
ในอตัราร้อยละ 3.6 ต่อรถจกัรยานยนตข์องยอดสินเช่ือท่ีใหก้บัลูกคา้ 
 

18 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของบริษทั
ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่
ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดย
ไดเ้รียกร้องให้บริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการ
ฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสินท่ีจ าเป็นต่องบการเงินหรือ
การจดัประเภทรายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงิน  
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18.1 คดีควำมในประเทศไทย 

1) คดีแพ่ง 

ก)     คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 83/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”), 
กรรมการและอดีต
กรรมการของบริษทั 

 

- ละเมิด 
- บอกลา้งโมฆียกรรม
ของหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
- เรียกค่าเสียหาย 

8,020,132,483.88 
บาท 

- เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค าใหก้ารต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2561 GL ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้วินิจฉัย 

ช้ีขาดเบ้ืองตน้ในปัญหาขอ้กฎหมาย 
- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ไดย้ืน่ค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาล

แพ่งให้ JTA หาเงินประกนัมาให้เป็นจ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อเป็น
หลกัประกนัค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราว ท่ีให้ 
JTA หาเงินประกันจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงค าร้องท่ีขอให้ศาล
วินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมายและประเด็นขอ้พิพาทระหว่าง 
JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยาน
โ จ ท ก์ แ ล ะ จ า เ ล ย  ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี   20 สิ ง ห า ค ม  แ ล ะ  
9 ตุลาคม 2562 

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันัดพิจารณาเดิมทั้งหมดและ

ก าหนดวนันดัสืบพยานใหม่ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 
2563   

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 
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ข) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2313/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

JTrust Asia Pte. Ltd  
(“JTA”) 

- ละเมิด 
- เรียกค่าเสียหาย 
ค่าสินไหมทดแทน
พระราชบญัญติั
ลม้ละลาย พ.ศ. 2483 

880,000,000 บาท - เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 GL ยืน่ฟ้อง JTA ต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัท่ี 17 ธันวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องของ JTA ท่ีขอจ าหน่ายคดีชัว่คราว 

นอกจากน้ีศาลก าหนดประเด็นพิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดย
นดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ระหวา่งวนัท่ี 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 29 มกราคม 2563 
ค)  คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2399/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
1. J Trust Co., Ltd. 

(“JTrust”)  
2. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

- ละเมิด 
- หม่ินประมาท 
- เรียกค่าเสียหาย 

20,271,232.88 บาท - เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยืน่ฟ้อง GL ต่อศาลแพ่งในฐาน
ความผิดหม่ินประมาท 

- เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2561 GL ยืน่ค าร้องขอใหศ้าลจ าหน่ายคดีชัว่คราว เพื่อรอ
ศาลอาญามีค าพิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีเลขท่ี อ.1346/2561 ต่อมาโจทกไ์ดย้ื่น
ค าคดัคา้นค าร้องขอจ าหน่ายคดีชัว่คราว 

- เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2561 ศาลก าหนดวนันดัช้ีสองสถาน และก าหนดแนว
ทางการด าเนินคดีในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561  

- เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลก าหนดประเด็นในการพิจารณาและแจง้การ
นดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ระหวา่งวนัท่ี 16 และ 
28 มกราคม 2563 

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 
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2) คดีฟ้ืนฟูกิจกำร 
คดีฟ้ืนฟูกิจกำร หมำยเลขด ำที่ ฟ.1/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส 
จ ากดั (มหาชน) 
(“GL”) 

ร้องขอใหฟ้ื้นฟูกิจการ 180,000,000 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL 
ต่อศาลลม้ละลายกลาง 

- เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค าคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
ต่อศาล 

- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าสั่งยกค าร้อง
ขอฟ้ืนฟูกิจการท่ียืน่โดย JTA 

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการ และศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  

- เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 GL ยืน่ค าแกอุ้ทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องขอ
ฟ้ืนฟูกิจการ 

- ในวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2562 ศาลอุทธรณ์คดีช านาญพิ เศษมี 
ค าพิพากษายกค าสั่งของศาลลม้ละลายกลางท่ีงดไต่สวน และให้
ศาลลม้ละลายกลางไต่สวนค าร้องขอของ JTA แลว้มีค าสั่งใหม่ตาม
รูปคดี 

- ในวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ศาลไต่สวนพยานบางส่วนของ JTA และ
นดัไต่สวนต่อเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 

- ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการไต่สวนพยานของคู่ความทั้ ง
สองฝ่ายจนเสร็จส้ิน 

- ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- ศาลอนุญาตให้ JTA ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันท่ี   

15 พฤศจิกายน 2562 
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3) คดีอำญำ 

ก) คดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ. 6/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. 
Ltd. (“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 
Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi 
Asano 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 

ร่วมกนัยืน่ค าร้องขอ
ต่อศาลใหมี้การฟ้ืนฟู
กิจการอนัเป็นเทจ็ 

- - เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 GL ยืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  
- เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ศาลได้มีค าสั่งให้ก าหนดวนันัดถามค้าน

พยานโจทกแ์ละไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัท่ี 16 และ 17 มกราคม 2562 
- เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์
- เม่ือวนัท่ี 11 และ 18 มีนาคม 2562 ศาลไต่สวนมูลฟ้อง 
- เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 GL ถอนฟ้องจ าเลยท่ี 4 
- เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อรอฟังผลของคดี

ฟ้ืนฟูกิจการ  โดยศาลไดอ้อกเป็นหมายเลขแดงท่ี พ. 1082/2562 
 

ข) คดีอำญำหมำยเลขที่ อ. 1346/2561 (ศำลอำญำยกฟ้อง) 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 
(“JTrust”)  

2. JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส 
จ ากดั (มหาชน) 
(“GL”) 

หม่ินประมาท - - เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยืน่ฟ้อง GL ต่อศาลอาญา 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 ศาลอาญาด าเนินการไต่สวนมูลฟ้องของ

โจทกเ์สร็จส้ิน 
- เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาใหย้กฟ้องของ JTrust และ JTA 
- เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2562 JTrust และ JTA ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา 

ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการด าเนินกระบวนพิจารณาชั้นอุทธรณ์ 
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18.2 คดีควำมในสิงคโปร์ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
JTrust Asia Pte. 
Ltd. (“JTA”) 

Group Lease Holdings Ltd. 
(“GLH”), อดีตกรรมการ
ของบริษทัและจ าเลยอ่ืนๆ 

ร่วมกนัท าละเมิดโดย
การหลอกให้มา
ลงทุนในบริษทั กรุ๊ป
ลีส จ ากดั (มหาชน) 
(“GL”) 

- คา่เสียหาย 
- ดอกเบ้ีย 
- คา่ใชจ่้าย 
- การชดเชยอ่ืนๆตามท่ี
ศาลเห็นสมควร 

- เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH และจ าเลยอ่ืนๆ ต่อ
ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์  

- JTA ไดย้ืน่ค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียง
ฝ่ายเดียว (an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ไดมี้ค าสั่ง
อนุญาตตามค าร้องดงักล่าว โดยสั่ง GLH ไม่ให้ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นของตนท่ีอยู่ในประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการ
ธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 

- GLH ได้ปฎิเสธทุกข้อกล่าวหาของ JTA อีกทั้ ง GLH ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งทนายในประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี  

- เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค าสั่งยก
ค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวส าหรับ GLH นอกจากน้ี ศาลสูงแห่งประเทศ
สิงคโปร์ยงัไดย้กค าร้องของ JTA ท่ีไดย้ื่นขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราว
ดว้ย  

- JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าสั่งยกค าร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 
ศาลแห่งประเทศสิงคโปร์มีค าสั่งรับค าร้องอุทธรณ์ของ JTA บางค าร้อง 
และศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไดต้ดัสินกลบัค าสั่งของศาลสูงแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ โดยกลบัค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของ



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
ค าสั่งคุ ้มครองชั่วคราวส าหรับ GLH ให้ครอบคลุมทั้ งในประเทศ
สิงคโปร์และทัว่โลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
(รายการดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจตามปกติ และค่า
ทนายความ) ทั้ งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตค าร้อง
อุทธรณ์ของ JTA เพื่อขยายค าสั่งคุม้ครองชัว่คราว ให้รวมถึง “การขาย
ทรัพยสิ์น การลงทุน หรือการให้กูย้ืม” อนัเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
ธุรกิจปกติ 

- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีขึ้นระหวา่งวนัท่ี 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 
- การตดัสินคดีคาดวา่จะมีขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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18.3 คดีควำมในประเทศอินโดนีเซีย 

 ก)  คดีแพ่งหมำยเลข 542/PDT.G/2018/PN.JKT.PST 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
PT Bank JTrust 
Indonesia, TBK 
(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 
Indonesia (“GLFI”) 

ผิดสัญญาการ
จดัการสินเช่ือ
ร่วมทางการเงิน 

103,636,408,863  
รูเปียอินโดนีเซีย 
(ประมาณ 233.18  

ลา้นบาท) 

- เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยืน่ฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 
- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลได้ด าเนินกระบวน

พิจารณากระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 
- เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย้ืน่ค าใหก้ารแก่ศาล 
- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ยืน่ค าคดัคา้นค าใหก้ารแก่ศาล 
- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 
- วันท่ี 18 มิถุนายน 2562 GLFI ได้รับหนังสือแจ้งถึงการอุทธรณ์จาก BJTI 

ประกอบดว้ยค าร้องและหมายเรียกให ้GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 
- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งค าแกอุ้ทธรณ์ ต่อศาลสูง 
- ขณะน้ียงัไม่มีความคืบหน้าใดๆ เน่ืองจากกระบวนพิจารณาในศาลสูงใช้เวลา

ค่อนขา้งนาน เม่ือเทียบกบัศาลแขวง  

 

 

 

 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 ข)  คดีหมำยเลขที่ 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST (แก้ไขจำก 542/PDT.G/2018/PN.JKT.PST) 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
PT Group Lease 
Finance 
Indonesia 
(“GLFI”) 
 

PT Bank JTrust Indonesia, 
TBK (“BJTI”) 

เรียกค่าเสียหาย 21,690,420,090 
รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 
เท่ากบั 48 ลา้นบาท 

 
 

แกไ้ขเป็น 
 
 

20,735,749,549 
รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 
เท่ากบั 45 ลา้นบาท 

 

- วนัท่ี 29 เมษายน 2562, GLFI ยื่นฟ้อง BJTI เป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวง
กรุงจาการ์ตากลาง 

- วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวินิจฉัยเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่าย
ว่าชดัเจนและสมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียส าหรับคดีน้ีและนัดวนัไกล่
เกล่ียวนัแรกในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 BJTI ไม่ไดเ้ดินทางมาเพื่อไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจึง
นดัวนัไกล่เกล่ียใหม่เป็นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  

- วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 GLFI ไดย้ืน่ค าฟ้องฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คดีถูก
บนัทึกและเปล่ียนแปลงเลขคดีเป็นคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT. 
PST. 

- วนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 BJTI ไม่ไดเ้ขา้ไกล่เกล่ียเน่ืองจากความเขา้ใจผิด ผู ้
ไกล่เกล่ียก าหนดวนัไกล่เกล่ียใหม่ 

- วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 การไกล่เกล่ียถูกระงบัไวช้ัว่คราว คู่ความตกลงท่ีจะ
เชิญผูม้อบฉันทะเขา้มาในการไกล่เกล่ียคร้ังถดัไปเพื่อความพยายามท่ีจะ
แก้ไขขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ียก าหนดวนัไกล่เกล่ียถดัไป วนัท่ี 4 กรกฎาคม 
2562 

- วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 GLFI ไดรั้บหมายแจง้คดีท่ีมีการแกไ้ข การสืบพยาน
นดัแรกส าหรับคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST จะมีขึ้นในวนัท่ี 
9 กรกฎาคม 2562 
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- วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนักงานไกล่
เกล่ียขอถอนฟ้องคดีเลขท่ี 254/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ีย
จึงยุติการไกล่เกล่ีย คณะผูพ้ิพากษาประกาศยุติการด าเนินการเก่ียวกบัคดี
หมายเลขน้ี 

- วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของ
ตวัแทนคู่ความในคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST ตวัแทนของ
ฝ่าย BJTI ไม่สามารถส่งหนงัสือมอบอ านาจไดเ้น่ืองจากเพิ่งไดรั้บหนังสือ
แจง้ส าหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ศาลตรวจสอบเอกสารของ BJTI เสร็จส้ิน 
- มีการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 
- วันท่ี 22 ตุลาคม 2562 ผู ้ไกล่เกล่ียเล่ือนการไกล่เกล่ียไปเป็นวันท่ี 5 

พฤศจิกายน 2562 เน่ืองจากคู่ความทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันให้มีการเจรจา
เก่ียวกบัขอ้เสนอเพื่อยติุขอ้พิพาท 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 18.1 18.2 และ 18.3 กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของ
สถานการณ์ดังกล่าวขา้งต้นและได้พิจารณาร่วมกับท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกับความ
เป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน  สัญญาเก่ียวกบั
หุ้นกูต้่างๆ และสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้งคดีความท่ีไดฟ้้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฏหมาย เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทาง
เจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ไดท้ าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด นอกจากนั้นบริษทัยงั
เช่ือวา่ตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียุติ การท่ีบริษทัไม่ช าระดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นไม่ถือวา่บริษทัผิดเง่ือนไข
หรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
19 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2563 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16* 

การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงาน
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้
ในปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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20 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด 
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลปี 2562 เพื่อวตัถุประสงค์
ในการเปรียบเทียบ ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลปี 2562 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561      
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี 
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

  
 230,733 

  
 (230,733) 

   
 - 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -   230,733   230,733 
ลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  42,123   (42,123)   - 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -   42,123   42,123 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ีถึง 
 ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 

 
 64,554 

   
 (64,554) 

   
 - 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  -    64,554   64,554 
    -   

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยำยน 2561 

     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 39,607  (39,607)  - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ -  39,607  39,607 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูยื้ม 474  (474)  - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ -  474  474 
รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 515,985  3,013  518,998 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 42,031  (864)  41,167 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ย 
 ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
17,899 

  
(2,149) 

  
15,750 

รายไดอ้ื่นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 80,109  (24,384)  55,725 
รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ -   24,384  24,384 
    -   
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 งบกำรเงินรวม 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยำยน 2561 

     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั 121,622  (121,622)  - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ -  121,622  121,622 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูยื้ม 1,398  (1,398)  - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ -  1,398  1,398 
รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,554,029  18,220  1,572,249 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 122,267  (2,924)  119,343 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ย 
 ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
55,309 

  
(15,296) 

  
40,013 

รายไดอ้ื่นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 228,912  (64,603)  164,309 
รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซ้ือ -  64,603  64,603 
    -   

 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทเงินให้กูย้ืมภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เป็นลูกหน้ีสินเช่ือ
ภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นว่ามี
ความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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