
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) และของเฉพาะบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ 
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ย
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค                       
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจ้า 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
• ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 ของงบการเงินรวมซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลูกหน้ีสินเช่ือภาค

ธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ 
(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัให้ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และ
รายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัให้ถูกต้อง เน่ืองจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ได้เปิดเผยถึงการกล่าวโทษ 
อดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั และท าบญัชี 
ไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผลประกอบการของกลุ่ม
บริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ
เต็มจ านวน และจะบันทึกรายการท่ีจะได้รับคืนในงวดท่ีได้รับ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีต
ผูบ้ริหารยงัอยูใ่นกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

• ขา้พเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  34 ของงบการเงินรวมซ่ึงได้อธิบายเก่ียวกับคดีความต่างๆ  
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง
กนักบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตาม
จริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการ 
ผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องใหบ้ริษทัด าเนินการ
ฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้
และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหาร
พิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภทรายการใหม่ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ี
จ าเป็นต่องบการเงินเพิ่มเติม  
 

ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองเหล่าน้ี 
 
ความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง 
 
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตต่อคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อ
บริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ี
เหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในขณะน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบการด าเนินงานต่อเน่ือง
ของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดีความต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยู่กบัการตดัสินของศาลยุติธรรมใน
ท่ีสุด ทั้งน้ีความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี นอกจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคัญท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานต่อเน่ือง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเร่ืองท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ
เพื่อส่ือสารในรายงานของขา้พเจา้ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 6 7 และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีตามสัญญา
เช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเป็น
จ านวน 6,050 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของยอด
สินทรัพยร์วมของกลุ่มบริษทั  
 
ธุรกิจเช่าซ้ือ สินเช่ือ และสินเช่ือรายย่อยถือเป็นธุรกิจ
หลกัของกลุ่มบริษทั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี
ดงักล่าวตอ้งใช้วิจารณญาณของผูบ้ริหารต่อสมมติฐาน
ต่างๆ ซ่ึงรวมถึงความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ี 
และประมาณการมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินทรัพยย์ึด
คืน 
 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจวิธีการประมาณการ และนโยบายบญัชี

ของค่ า เผื่ อหน้ีสงสัยจะสูญ และประเ มินความ
สมเหตุสมผลของของเร่ืองดงักล่าว 

• ประเมินความสามารถในการช าระเงินของลูกหน้ีโดย
การพิจารณาการช าระเงินในอดีต และช่วงเวลา
หลงัจากท่ีรายงาน 

• ประเมินประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับของ
สินทรัพยย์ึดคืนโดยการพิจารณาความเป็นไปไดใ้น
การยึดคืนสินทรัพยใ์นอดีต และมูลค่าท่ีไดรั้บคืนจาก
สินทรัพยย์ดึคืน 

• ทดสอบการค านวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการค านวณซ่ึงรวมถึงรายงานอายลูุกหน้ี 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานรายการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา 
อา้งถึงหมายเหตุ 3 และ 12 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าสุทธิของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมเท่ากบั 1,767 ลา้นบาท ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่า
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจ านวน 2,349 ลา้นบาท (ซ่ึง
รวมค่าความนิยมจากการซ้ือกิจการจ านวน 1,322 ล้าน
บาท) และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจ านวน 
582 ลา้นบาท 
 
ผูบ้ริหารท าการประมาณการมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมโดยวิธีก าไรคงเหลือ 
 
ในการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัร่วมผูบ้ริหารตอ้ง
ใชว้ิจารณญาณอยา่งสูงในการประมาณการก าไรคงเหลือ
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับ  และการก าหนด
ต้นทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น (cost of equity) และอตัรา
การเติบโตในระยะยาว 
 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงพิจารณาเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 
 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
• ท าความเขา้ใจวิธีการประมาณการ และนโยบายบญัชี

ของการด้อยค่าของเงินลงทุน และประเมินความ
สมเหตุสมผลของเร่ืองดงักล่าว 

• ประเมินความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีใช้ในการ
ประมาณการก าไรคงเหลือในอนาคตท่ีกิจการคาดว่า
จะไดรั้บ โดยเปรียบเทียบกบัขอ้มูลภายนอกและแผน
ธุรกิจ 

• ประเมินความเหมาะสมของค่าตวัแปรทางการเงินท่ี
เป็นตวัก าหนดต้นทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น  (cost of 
equity) และอตัราการเติบโตในระยะยาว  

• ทดสอบความถูกตอ้งของวิธีการค านวณของวิธีก าไร
คงเหลือ และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติท่ี
ส าคญั  

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานรายการทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทั และของเฉพาะบริษทั ตามล าดบั ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตามรายงานลง
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 เน่ืองจากขอ้จ ากดัโดยสถานการณ์ท่ีรอการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ รวมทั้งขั้นตอน
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวเน่ือง และขึ้นอยู่กบัผลของการเรียกคืนสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัท่ีถูกกล่าวโทษโดย ก.ล.ต. จึงท าให้ไม่
สามารถสรุปความเหมาะสมของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ดอกเบ้ียรับ และส ารองเผื่อขาดทุน และไม่สามารถสรุปว่าควรมี
การปรับปรุงงบการเงินในอดีตเพิ่มเติมมากกวา่น้ีหรือไม่  
 
ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า  หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
  
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน รวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน  
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ              
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
(โชคชยั งามวุฒิกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
28 กุมภาพนัธ์ 2563 
 



บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 3,091,515           3,745,003           365,980              409,893              

เงินลงทุนชวัคราว 105,646              18,049                -                     -                     

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 6 2,942,550           3,535,365           1,979,097           2,206,919           

ลูกหนีสินเชือทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 232,754              282,243              -                     -                     

ลูกหนีสินเชือรายยอ่ยทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 626,833              554,319              -                     -                     

ลูกหนีสินเชือเพอืผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชือร่วม

    ทางการเงินทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 6,086                  5,355                  -                     -                     

ลูกหนีสินเชือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาททีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 -                     -                     -                     -                     

ลูกหนีสินเชือภาคธุรกิจและดอกเบยีคา้งรับทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10 41,055                42,123                -                     -                     

สินคา้คงเหลือ 305                     281                     -                     -                     

สินทรัพยร์อการขาย 11 59,555                61,284                16,201                8,667                  

เงินให้กูย้มืระยะสันและดอกเบยีคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     144,127              209,983              

ลูกหนีอืน 4 120,361              89,327                71,707                42,181                

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 4 219,580              141,576              35,381                37,143                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,446,240           8,474,925           2,612,493           2,914,786           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํทีมีภาระคาํประกนั 343                     5,850                  343                     340                     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,766,759           1,976,903           -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     3,590,302           3,590,302           

เงินลงทุนระยะยาวอืน 4, 15 535,509              670,996              -                     -                     

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 6 2,162,135           2,676,394           1,544,400           2,013,078           

ลูกหนีสินเชือทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 7 64,200                13,044                -                     -                     

ลูกหนีสินเชือรายยอ่ยทีถึงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 8 21,707                6,718                  -                     -                     

ลูกหนีสินเชือเพอืผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชือร่วม

    ทางการเงินทถึีงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปี 9 322                     19,311                -                     -                     

เงินให้กูย้มืทถึีงกาํหนดชาํระเกินกวา่หนึงปีจากบริษทัยอ่ย 4 -                     -                     4,646,075           5,307,792           

ทดิีน อาคารและอุปกรณ์ 16 91,344                118,880              52,622                60,849                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 103,991              116,810              67,865                79,031                

ค่าความนิยม 18 317,868              336,772              -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 134,623              122,464              57,578                44,194                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 79,451                75,065                34,399                34,475                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,278,252           6,139,207           9,993,584           11,130,061         

รวมสินทรัพย์ 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้ 6,936                  10,208                1,176                  1,498                  

เงินรับฝากจากลูกคา้ 19 57,362                40,624                -                     -                     

เงินกูย้มืระยะสันและดอกเบยีคา้งจา่ย 20 18,216                19,603                -                     -                     

เงินกูย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 -                     22,387                -                     -                     

หุ้นกูท้ถึีงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 22 -                     1,486,811           -                     1,486,811           

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชนัศาลทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4, 23 1,476,772           -                     1,476,772           -                     

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอืนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 23 590,700              -                     590,700              -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย 27,191                84,401                -                     27,568                

เจา้หนีค่าเบยีประกนั 10,664                9,448                  5,189                  8,274                  

เจา้หนีอืน 4, 21 834,858              539,400              710,644              440,337              

หนีสินหมุนเวยีนอืน 4 114,192              129,371              59,811                63,127                

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,136,891           2,342,253           2,844,292           2,027,615           

หนีสินไม่หมุนเวียน

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชนัศาล 4, 23 3,909,559           5,794,581           3,909,559           5,794,581           

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอืน 23 -                     635,360              -                     635,360              

ประมาณการหนีสินสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 21,213                18,394                21,213                18,394                

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 47,923                43,215                -                     -                     

เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซือ 2,064                  2,180                  2,064                  2,063                  

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 3,980,759           6,493,730           3,932,836           6,450,398           

รวมหนีสิน 7,117,650           8,835,983           6,777,128           8,478,013           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

      หุ้นสามญั 1,525,538,158 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 762,769              762,769              762,769              762,769              

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 5,192,673           5,192,673           5,192,673           5,192,673           

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

       จดัสรรแลว้

          สาํรองตามกฎหมาย 25 92,255                92,255                92,255                92,255                

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) 99,683                131,911              (278,206)             (540,321)             

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (666,134)             (525,505)             59,458                59,458                

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,481,246           5,654,103           5,828,949           5,566,834           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 125,596              124,046                                - -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,606,842           5,778,149           5,828,949           5,566,834           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,724,492         14,614,132         12,606,077         14,044,847         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดด้อกเบียเช่าซือ 1,766,060        2,055,274        1,229,272        1,330,316        

รายไดด้อกเบียจากสินเชือ 114,746           160,589           -                  -                  

รายไดด้อกเบียจากสินเชือรายยอ่ย 179,216           159,210           -                  -                  

รายไดด้อกเบียจากสินเชือเพอืผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเชือร่วมทางการเงิน 4,372               44,916             -                  -                  

รายไดด้อกเบียจากสินเชือภาคธุรกิจ 1,966               1,870               -                  -                  

รายไดค้่าบริการสัญญาเช่าซือ 89,923             86,020             -                  -                  

รายไดจ้ากการขาย 5,462               8,442               -                  -                  

รายไดด้อกเบียอืน 4 76,158             60,629             363,676           372,393           

รายไดก้ารจดัการ 4 -                  -                  102,000           84,000             

รายไดอื้นจากกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซือ 240,126           232,017           129,565           128,048           

รายไดอื้นจากกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบัสินเชือรายยอ่ย 11,709             10,754             -                  -                  

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                  -                  104,801           13,352             

รายไดอื้น 4 23,082             32,995             11,768             21,837             

รวมรายได้ 2,512,820        2,852,716        1,941,082        1,949,946        

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 4, 27 1,256,091        1,218,851        689,716           596,508           

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 428,253           560,314           318,862           366,224           

ตน้ทุนขาย 4,693               7,643               -                  -                  

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอืน 15 135,487           -                  -                  -                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 286,829           329,158           250,841           271,823           

รวมค่าใช้จ่าย 2,111,353        2,115,966        1,259,419        1,234,555        

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 63,664             110,936           -                  -                  

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 465,131           847,686           681,663           715,391           

ตน้ทุนทางการเงิน 4, 28 (361,743)          (396,477)          (354,339)          (388,440)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 103,388           451,209           327,324           326,951           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (124,995)          (161,673)          (65,209)            (88,544)            

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (21,607)            289,536           262,115           238,407           

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที สาํหรับปีสินสุดวนัที

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(พันบาท)
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บริษทั กรุ๊ปลสี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน 

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 29 (96,832)            (93,189)            -                  -                  

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 12 (45,395)            (138,321)          -                  -                  

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (142,227)          (231,510)          -                  -                  

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนในบริษทัร่วม 12 750                  (1,661)              -                  -                  

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

   ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ -                  (3,832)              -                  (3,832)              

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 750                  (5,493)              -                  (3,832)              

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (141,477)          (237,003)          -                  (3,832)              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (163,084)          52,533             262,115           234,575           

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนของบริษทัใหญ่             (32,880) 281,794                       262,115             238,407 

    ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 14 11,273             7,742               -                  -                  

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี             (21,607)             289,536             262,115             238,407 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

    ส่วนของบริษทัใหญ่           (172,857) 53,926                         262,115             234,575 

    ส่วนของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,773               (1,393)              -                  -                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี           (163,084)              52,533             262,115             234,575 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพนืฐาน (บาท) 31 (0.022) 0.185 0.172 0.156

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  สาํหรับปีสินสุดวนัที

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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กาํไร (ขาดทุน) 

ทียงัไม่เกิดขึน

จากการเปลียน ส่วนเกินทุน ผลต่าง รวม

ทุนเรือนหุ้น แปลงมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา จากการแปลงค่า หุ้นกูแ้ปลงสภาพ องคป์ระกอบอืน ส่วนไดเ้สีย รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผือขาย ทีดิน และอาคาร งบการเงินทีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ทีไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เงินตราต่างประเทศ ทีเป็นทุน ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 762,769    5,192,673     92,255                 (144,390)         2,581                      352                  (365,521)                59,458              (303,130)         5,600,177   125,439     5,725,616       

กาํไรสาํหรับปี -            -                -                       281,794           -                          -                   -                         -                    -                   281,794      7,742         289,536           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -            -                -                       (5,493)             (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         (227,868)     (9,135)       (237,003)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -            -                -                       276,301           (554)                       -                   (221,821)                -                    (222,375)         53,926        (1,393)       52,533             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 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       

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 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       

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -            -                -                       (32,880)           -                          -                   -                         -                    -                   (32,880)       11,273       (21,607)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -            -                -                       652                  450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (139,977)     (1,500)       (141,477)         

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -            -                -                       (32,228)           450                         (352)                (140,727)                -                    (140,629)         (172,857)     9,773         (163,084)         

     เงินปันผลจ่าย 14 -            -                -                       -                   -                          -                   -                         -                    -                   -              (8,223)       (8,223)             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                 99,683             2,477                      -                       (728,069)                59,458              (666,134)         5,481,246   125,596     5,606,842       

(พันบาท)

บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม

กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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งบการเงินเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ รวม

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ

ชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบทีเป็นทุน ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 762,769               5,192,672                92,255               (774,896)                  59,458                                     5,332,258                

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                       -                           -                     234,575                   -                                          234,575                   

หุน้สามญัทีออกระหวา่งปีจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                       1                              -                     -                           -                                          1                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                

สําหรับปีสินสุดท ี31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                

กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี -                       -                           -                     262,115                   -                                          262,115                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (278,206)                  59,458                                     5,828,949                

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พนับาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 103,388         451,209         327,324          326,951        

ปรับรายการทกีระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 51,417           54,659           21,316            21,993          

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 428,253         574,526         318,862          371,158        

ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 286,829         329,158         250,841          271,823        

(กาํไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 6,740             (2,023)            6,360              (1,150)          

กลบัรายการค่าเผอืลูกหนีอนื (7,396)            (20,374)          -                  -                

กลบัรายการค่าเผอืสินทรัพยอ์นื -                 (38,825)          -                  -                

ค่าใชจ่้ายจากการประมาณการค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอนื 135,487         -                 -                  -                

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 59                  2,821              3                     (116)              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                 9,075              -                  7,769            

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน (54,498)          14,072           (107,718)        (13,190)        

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 8,228             3,992              8,228              3,992            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (63,664)          (110,936)        -                  -                

รายไดด้อกเบยีอนื (76,158)          (60,629)          (363,676)        (372,393)      

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 346,233         376,916         338,829          368,910        

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกูย้มื -                 31                   -                  -                

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู้ 13,190           17,220           13,190            17,220          

ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,320             2,309              2,320              2,309            

1,180,428      1,603,201      815,879          1,005,276     

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 688,559         (173,502)        377,638          (466,884)      

ลูกหนีสินเชือ (14,929)          30,110           -                  -                

ลูกหนีสินเชือรายยอ่ย (95,611)          (156,692)        -                  -                

ลูกหนีสินเชือเพอืผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเชือร่วมทางการเงิน 18,390           30,685           -                  -                

ลูกหนีสินเชือภาคธุรกิจและดอกเบยีคา้งรับ 1,007             11,916           -                  -                

สินคา้คงเหลือ (24)                 (238)               -                  -                

สินทรัพยร์อการขาย (291,828)        (300,400)        (264,735)        (267,031)      

ลูกหนีอนื (32,362)          9,913              (28,883)          (31,568)        

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื (130,481)        85,739           3,433              53,650          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอนื (4,368)            (10,645)          88                   (4,322)          

เจา้หนีการคา้ (3,274)            5,283              (322)                9                   

เงินรับฝากจากลูกคา้ 16,738           17,718           -                  -                

เจา้หนีค่าเบยีประกนั 1,216             285                 (3,085)            3,480            

เจา้หนีอนื 64,927           (19,233)          39,146            68,696          

หนีสินหมุนเวียนอนื 962                (9,052)            (3,316)            (13,172)        

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ -                 (605)               -                  -                

เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซือ (116)               -                 -                  -                

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,399,234      1,124,483      935,843          348,134        

เงินสดจ่ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน (5,409)            (2,156)            (5,409)            (2,156)          

ดอกเบียจ่าย (77,702)          (84,448)          (70,287)          (76,274)        

ภาษีเงินไดจ่้าย (136,404)        (120,304)        (55,366)          (28,864)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 1,179,719      917,575         804,781          240,840        

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

(พันบาท)

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  สาํหรับปีสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุน (เพิมขึน) ลดลง  (89,949)          29,751           -                  -                

เงินฝากประจาํทมีีภาระคาํประกนั (เพิมขึน) ลดลง 5,507             5,797              (3)                    (3)                  

ลูกหนีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน (เพิมขึน) ลดลง (224)               40                   (224)                40                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 (450,000)        -                

เงินสดจ่ายเพือซืออุปกรณ์ (7,161)            (30,126)          (1,126)            (3,840)          

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (8,974)            (25,297)          (800)                (19,847)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 321                1,985              -                  131               

เงินสดรับการรับชาํระหนีจากในกลุ่ม -                 -                 -                  111,889        

เงินสดรับการรับชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากบริษทัยอ่ย -                 -                 780,994          -                

เงินปันผลรับ 16,040           13,791           -                  -                

เงินปันผลจ่ายใหผู้แ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (8,223)            -                 -                  -                

ดอกเบียรับ 70,992           58,976           322,465          741               

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (21,671)          54,917           651,306          89,111          

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงินลดลง -                 (65,239)          -                  -                

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสัน -                 18,739           -                  -                

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากบริษทัยอ่ย -                 -                 -                  (40,000)        

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (22,155)          (107,049)        -                  -                

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนหุน้กู้ (1,500,000)     -                 (1,500,000)     -                

เงินสดรับจากการใชสิ้ทธิซือหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ -                 1                     -                  1                   

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (1,522,155)     (153,548)        (1,500,000)     (39,999)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (364,107)        818,944         (43,913)          289,952        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลยีนทมีีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (289,381)        (153,842)        -                  -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน (ลดลง) สุทธิ (653,488)        665,102         (43,913)          289,952        

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันท ี31 ธันวาคม 3,091,515      3,745,003      365,980          409,893        

รายการทมิีใช่เงนิสด

โอนอุปกรณเ์ป็นสินทรัพยร์อการขาย 13                  115                 -                  -                

โอนสินทรัพยร์อการขายเป็นอุปกรณ์ -                 41                   -                  -                

ดอกเบียรับระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  270,322        

หนีสินหมุนเวียนระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  94                 

เจา้หนีอนืระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  174,069        

ลูกหนีอนืระหว่างบริษทัและบริษทัในกลุ่ม -                 -                 -                  11,777          

 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท กรุ๊ปลีส จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

 สาํหรับปีสินสุดวนัที  สาํหรับปีสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563  
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ Wedge Holdings 
Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่ น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 

 
บริษัทและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ บริษัทย่อยใน
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษัท การจัดการเงินลงทุน  
การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลังวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น มีผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรก
แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้(“TAS 18”)  และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง รายละเอียด
ของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบัติในการจัดท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับ 
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 35 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้บางรายการเปิดเผยในนโยบายบญัชี 
 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง)        การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบันทึก
โดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
(1) การใชว้ิจารณญาณ  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบ
การเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้ 6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญั
ท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ได้เปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 
หมายเหตุขอ้ 6 ถึง 10 การวดัมูลค่าค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
หมายเหตุขอ้ 12 13 และ 18 การทดสอบการดอ้ยค่า  
หมายเหตุขอ้ 24 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
หมายเหตุขอ้ 34 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยท์างการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน  
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(จ)  การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 

ตามท่ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  34 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายหลกัได้ด าเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพ่ิมทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต 
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอน
ในผลของคดีต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด 
 

3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 
การรวมธุรกิจ  
 
กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย) ถูกโอนไปยงั 
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 
ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป  หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพ่ือจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม 
และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดขึ้นจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าท่ีปรึกษาอื่นๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
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หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดขึ้น 
กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงข้อมูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง 
หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบั
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
ผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอื่นในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูล ค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 
 
การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการ  
ท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงถูกตดั
รายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดขึ้น    
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น แต่ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพย์และหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ือ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่รายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่
เกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัรแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม 
 

(ค) การป้องกันความเส่ียง   
 

การบัญชีป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัจะน าการบญัชีส าหรับการป้องกนัความเส่ียงมาใชเ้ม่ือการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวสามารถระบุความเส่ียงไดอ้ยา่ง
ชดัเจน และสามารถวดัผลของการป้องกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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หน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศถูกน ามาใชเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศรวมถึง
ป้องกนัความเส่ียงของรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในการป้องกนัความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศท่ีเกิด
จากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศบนงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั  ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน
ของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะ
ไม่ถูกจดัประเภทไปยงังบก าไรขาดทุนจนกระทัง่จ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนรวมทนัที 
 
อยา่งไรก็ตามถา้ไม่เขา้เง่ือนไขการบนัทึกบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป ก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนของการแปลงค่าหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ จะรับรู้ในงบก าไรหรือขาดทุนรวมทนัที 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัที่ไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 
 

(จ) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ และลูกหนี้สินเช่ือ  
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีสินเช่ือ โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดย
พิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
จริงในอดีต 

 

(ฉ) ลูกหนี้สินเช่ือรายย่อย  
 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหกัดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 
บริษทัย่อยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้  
โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 
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(ช) ลูกหนี้สินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  
 
ส าหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน สัดส่วนการให้สินเช่ือของผูใ้ห้
วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย และสัดส่วนการให้สินเช่ือของบริษทัยอ่ย
ประมาณร้อยละ 5 หรือจ านวนสินเช่ือคงเหลือ บริษทัย่อยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและภาระผูกพนัตามรายละเอียดในสัญญาการให้
สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายยอ่ย บริษทัยอ่ยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครายยอ่ยในอตัราท่ีสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลง
ในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัย่อยท ากบัผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือดงักล่าว ส าหรับการเขา้ท าสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัย่อย  
จะแสดงจ านวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภครายย่อยในส่วนท่ีบริษทัย่อยไดใ้ห้สินเช่ือเงินกูเ้ท่านั้นในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดงวิธีสุทธิ
จากสินเช่ือร่วมทางการเงิน) 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ 
 
บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ี
ไม่ได้ โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความ
เสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 720 วนันบัจากวนัครบก าหนดช าระค่างวดจะถูกพิจารณาตดัจ าหน่าย 
โดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัยอ่ย รายไดจ้ากลูกหน้ีตดัจ าหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ้ื่นเม่ือไดรั้บช าระเงิน 

 

(ซ) ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบี้ยค้างรับ 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนในอนาคตโดยเทียบกบั
มูลค่าหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ประกอบกบัประมาณจากจ านวนท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
 

(ฌ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน (ตามวิธีราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า   
 

 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
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(ญ) สินทรัพย์รอการขาย 
 
สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซ่ึงได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ และได้แสดงไวใ้นราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวด 
ท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ฎ) เงินลงทุน 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงิน
ลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย 
 
ส่วนได้เสียในบริษทัร่วม บนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ 
ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนได้เสีย
ขอ งบ ริษัท  จะถู กบัน ทึ ก ในงบกา ร เ งิน เฉพาะ กิ จกา รจน ถึ ง วัน ท่ีบ ริษัท สูญ เ สี ยคว าม มีอิท ธิพลอย่ า ง มีนั ยส าคัญ  
 
เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสมจาก  
การตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยงัถืออยู่
ใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
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(ฏ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจากการจ าหน่ายกบัมูลค่า 
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
อาคาร   20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า              5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10 ปี 
 
ค่าเส่ือมราคาของคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีผลรวมจ านวนปีตามระยะเวลา 
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์คือ 3 ถึง 5 ปี 
 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ฐ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตุขอ้ 3 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม 
ส าหรับเงินลงทุนที่บนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน  และผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนให้สินทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื่นๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอื่นที่ใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  
ในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิม 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
สัญญาสิทธิพิเศษ 5  ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง 
ตามความเหมาะสม  
 

(ฑ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี 
ท่ีมีข้อบ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและ 
มีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงิน
สดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ 
จากสินทรัพยอ์ื่น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอื่นๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย  เสมือนหน่ึง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฒ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุน 

 

(ณ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นแสดงในราคาทุน 
 

(ด) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงาน  
ไดท้ างานให้กบักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดขึ้น ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนั
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทนัที  กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดย 
ใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ 
ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ  
การบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของ
พนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดค้ิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิกขอ้เสนอการ
ให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอ้ีกต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้ างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ี
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ต) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนั อนัเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว   
 

(ถ) การวัดมูลค่ายุติธรรม  
 
เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าดงัน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2  เป็นขอ้มูลอื่นท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือ

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่าสุด 
ท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

(ท) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามัญ 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น รับรู้เป็นรายการหักจากส่วน
ของทุน  
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(ธ) รายได้ 
 

รายได้ดอกเบีย้เช่าซื้อ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเช่าซ้ือโดยการปันส่วนดอกเบ้ียเช่าซ้ือตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอัตราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัที่ถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัและบริษทัยอ่ยจะหยุดรับรู้รายได้
เม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือ 
  
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากสินเช่ือ โดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อย 
จะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด 
 
รายได้ดอกเบีย้จากลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 
 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการช าระเงิน
ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินได้หรือไม่ รายได้ดอกเบ้ียจาก
สินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยแสดงในงบก าไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหักส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ของลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็นส่วนต่างของจ านวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะได้รับจาก
ผูบ้ริโภครายย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ โดยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจาก
สินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
 
รายได้ดอกเบีย้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
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การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้ ส าหรับสัญญา
ท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายได้จะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการ
อยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการให้บริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

(น) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 
ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการให้เช่าซ้ือส าหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเช่าซ้ือ 
  
รายไดด้อกเบ้ียจากการให้เช่าซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดขึ้นเม่ือเร่ิมแรกจากการให้เช่าซ้ือ 
 

(บ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ 
ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินได้คา้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี 
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตัดสินใจ
เก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินได ้
คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระ
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละ
บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง  
 

(ป) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหว่างปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน 
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(ผ) บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษทัหรือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรง 
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ฝ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการ 
 

4 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัย่อย  ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  12 และ 13 บุคคลหรือกิจการอื่นท่ี
เก่ียวขอ้งกนัที่มีรายการระหว่างกนัที่มีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหว่างปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกิจกำร 
ประเทศท่ีจัดตั้ง 

/ สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

Asia Partnership Fund Pte. Ltd. สิงคโปร์ กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
และกรรมการร่วมกนั 

A.P.F. Group Co., Ltd. หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน 

กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
 และกรรมการร่วมกนั 

APF Trading Plc. กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่  
และกรรมการร่วมกนั 

Cambodian People Micro Insurance Plc. กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

JTrust Co.,Ltd. ญ่ีปุ่ น บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

JTrust Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. อินโดนีเซีย ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
Wedge Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

ร่วมกนั 
Showa Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่ น กรรมการของบริษทัเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

ร่วมกนั 
Century Finance Co., Ltd พม่า กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ช่ือกิจกำร 
ประเทศท่ีจัดตั้ง 

/ สัญชำติ 
ลักษณะควำมสัมพันธ์ 

PT Showa Rubber Indonesia อินโดนีเซีย กรรมการร่วมกนักบับริษทั 

 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี   
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         

รายไดด้อกเบ้ียอื่น ร้อยละ 5.50-7.00 ต่อปี -  -  361,773  371,652 
รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  102,000  84,000 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  -  3,520  4,189 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.00 ต่อปี -  -  -  1,273 
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  628  655 
         
กิจการอื่นที่เก่ียวข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอื่น ร้อยละ 6.50 ต่อปี 11,503  11,974  -  - 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา 1,152  5,816  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 280,210  292,428  280,210  292,428 
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา 1,483  -  -  - 
         
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  62,829  72,628  19,719  25,914 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  -  2,685  -  2,685 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  62,829  75,313  19,719  28,599 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 
 กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

     

อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  -  49,300 
ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลหรือ 
กิจการที่เก่ียวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ย 5.50 - 7.00  7.00  -  -  144,127  160,683 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
144,127 

  
209,983 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 5.50-7.00  7.00  -  -  4,646,075  5,307,792 

            

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคล 
 หรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,646,075 

  
5,307,792 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
แก่บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 

 
- 

  
- 

  
4,790,202 

  
5,517,775 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย -  -     
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  5,517,775  5,511,143 
เพ่ิมขึ้น -  -  759,313  315,904 
ลดลง -  -  (1,102,205)  (273,771) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (384,681)  (35,501) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  4,790,202  5,517,775 

 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 

ลูกหนีอ่ื้น  

บริษทัยอ่ย -  -  65,169  37,431 
ผูบ้ริหารส าคญั 558  1,863  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 173,262  189,635  -  - 
 173,820  191,498  65,169  37,431 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  (157,718)  (176,951)  -  - 
สุทธิ 16,102  14,547  65,169  37,431 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 171,520  76,470  -  - 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 607,220  607,220  -  - 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (135,487)  -  -  - 
รวม 471,733  607,220  -  - 

 
เจ้าหนี้อ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  401  561 
บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 646,136  403,247  646,136  403,247 
รวม 646,136  403,247  646,537  403,808 

 
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  289  562 
ผูบ้ริหารส าคญั 84  82  -  - 
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 6,310  3,453  -  - 
รวม 6,394  3,535  289  562 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง  
กิจการอื่นที่เก่ียวขอ้งกนั 5,433,801  5,844,051  5,433,801  5,844,051 
 

  
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 2,946  4,880  265  229 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 631,195  1,077,276  113,979  36,289 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 336,340  526,174  251,736  373,375 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 2,121,034  2,136,673  -  - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,091,515  3,745,003  365,980  409,893 

 

6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

6.1   ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,889,734   4,903,625  2,762,698  3,466,378  6,652,432  8,370,003 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 154,433   173,066  -  -  154,433  173,066 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,150,574)   (1,550,085)  (542,102)  (713,452)  (1,692,676)  (2,263,537) 
รวมลูกหนีป้กติ 2,893,593   3,526,606  2,220,596  2,752,926  5,114,189  6,279,532 
            

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 561,916   493,104  -  -  561,916  493,104 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 36,054   34,135  -  -  36,054  34,135 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (177,634)   (161,228)  -  -  (177,634)  (161,228) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 420,336   366,011  -  -  420,336  366,011 

รวมลูกหนี ้ 3,313,929     3,892,617  2,220,596  2,752,926  5,534,525  6,645,543 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (371,379)   (357,252)  (58,461)  (76,532)  (429,840)  (433,784) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,942,550   3,535,365  2,162,135  2,676,394  5,104,685  6,211,759 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,666,874  3,150,762  1,974,139  2,588,595  4,641,013  5,739,357 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 110,215  106,465  -  -  110,215  106,465 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
 ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(864,486)  (1,094,530)  

 
(390,965)  (524,910)  

 
(1,255,451)  (1,619,440) 

รวมลูกหนีป้กติ 1,912,603  2,162,697  1,583,174  2,063,685  3,495,777  4,226,382 

            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 527,873  455,373  -  -  527,873  455,373 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 33,213  30,999  -  -  33,213  30,999 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(166,298)  (147,299)  

 
-  

 
-  

 
(166,298)  (147,299) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 394,788  339,073  -  -  394,788  339,073 

รวมลูกหนี ้ 2,307,391  2,501,770  1,583,174  2,063,685  3,890,565  4,565,455 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (328,294)  (294,851)  (38,774)  (50,607)  (367,068)  (345,458) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,979,097  2,206,919  1,544,400  2,013,078  3,523,497  4,219,997 
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6.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ-สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,417,742   5,436,103  35,413  42,689  4,382,329   5,393,414 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 410,002  416,296  33,361  29,866  376,641  386,430 
 2 - 3 เดือน 296,966  328,840  81,017  77,389  215,949  251,451 
 4 - 6 เดือน 158,963  204,656  80,069  98,317  78,894  106,339 
 7 - 9 เดือน 105,917  146,871  76,226  99,489  29,691  47,382 
 10 - 12 เดือน 104,529  106,097  84,805  79,679  19,724  26,418 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 40,406  6,680  38,949  6,355  1,457  325 
รวม 5,534,525  6,645,543  429,840  433,784  5,104,685  6,211,759 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ- สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,059,061  3,795,185  29,751  37,045  3,029,310  3,758,140 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 289,525  256,617  28,308  25,225  261,217  231,392 
 2 - 3 เดือน 225,398  208,980  66,187  61,644  159,211  147,336 
 4 - 6 เดือน 112,175  136,459  65,938  80,604  46,237  55,855 
 7 - 9 เดือน 81,940  93,075  64,405  73,613  17,535  19,462 
 10 - 12 เดือน 84,123  72,868  74,583  65,059  9,540  7,809 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 38,343  2,271  37,896  2,268  447  3 
รวม 3,890,565  4,565,455  367,068  345,458  3,523,497  4,219,997 
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6.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้ง
จ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่า
ในสัญญาเช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

  
เงินลงทุนขั้นต ่า
ในสัญญาเช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 4,642,137  3,313,929  5,603,930  3,892,617 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,762,698  2,220,596  3,466,378  2,752,926 
 7,404,835  5,534,525  9,070,308  6,645,543 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,870,310)    (2,424,765)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 5,534,525    6,645,543   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 เงินลงทุน 

ขั้นต ่าในสัญญา
เช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุน 
ขั้นต ่าในสัญญา

เช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 3,338,175  2,307,391  3,743,599  2,501,770 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,974,139  1,583,174  2,588,595  2,063,685 
 5,312,314  3,890,565  6,332,194  4,565,455 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,421,749)    (1,766,739)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ 
 ที่ต้องจ่ำย 

 
3,890,565    4,565,455   

 
6.4 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวได้ให้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการหยุด
รับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอด
ลูกหน้ีคงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 459 ลา้นบาท และ 
375 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษัท: 423 ล้านบาท และ 339 ล้านบาท ตามล าดับ) 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
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 นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยุดรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้รายได้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 13 ลา้นบาท และ 8 ลา้นบาท ตามล าดบั (บริษัท: 12 ล้านบาท และ 7 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
6.5 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายุ

สัญญาเช่า 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไม่ได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้)  

(31 ธันวาคม 2561: 1,300 ล้านบาท) เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น หุ้นกู ้และหนงัสือค ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
 

7 ลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 

7.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561   2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กติ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 287,702  383,414  77,930  17,570  365,632  400,984 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,391  13,506  -  -  8,391  13,506 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (54,535)  (104,497)  (11,200)  (3,972)  (65,735)  (108,469) 

รวมลูกหนีป้กติ 241,558  292,423  66,730  13,598  308,288  306,021 

            
ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 18,301  22,052  -  -  18,301  22,052 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,770  2,421  -  -  1,770  2,421 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (4,475)  (6,223)  -  -  (4,475)  (6,223) 
รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญำ 15,596  18,250  -  -  15,596  18,250 

รวมลูกหนี ้ 257,154  310,673  66,730  13,598  323,884  324,271 

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (24,400)  (28,430)  (2,530)  (554)  (26,930)  (28,984) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือ - สุทธิ 232,754  282,243  64,200  13,044  296,954  295,287 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
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7.2    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนก
ตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 239,738  234,081  2,348  2,325  237,390  231,756 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 40,066  41,462  4,002  4,072  36,064  37,390 
 2 - 3 เดือน 27,019  26,773  8,095  7,895  18,924  18,878 
 4 - 6 เดือน 7,387  9,405  4,403  5,224  2,984  4,181 
 7 - 9 เดือน 3,985  6,641  3,016  4,748  969  1,893 
 10 - 12 เดือน 4,579  5,551  3,956  4,406  623  1,145 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,110  358  1,110  314  -  44 
รวม 323,884  324,271  26,930  28,984  296,954  295,287 

 
7.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 

  งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 เงินลง 

ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลง 
ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 

  
มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 316,164  257,154  421,393  310,673 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ 
 ไม่เกินห้าปี 

 
77,930 

  
66,730 

 
17,570  13,598 

 394,094  323,884  438,963  324,271 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (70,210)    (114,692)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
323,884 

  
 324,271   

   



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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7.4 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2547 สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค  
(Consumer Finance) โดยให้หยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 3 งวด อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบติัดงักล่าวไดใ้ห้
ทางเลือกไวโ้ดยหากบริษทัใดเห็นว่าแนวทางปฏิบติัน้ีไม่เหมาะสมให้เปิดเผยแนวทางท่ีบริษทัใช ้ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัมีนโยบายในการ
หยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีสินเช่ือท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 4 งวด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมียอดลูกหน้ี
คงเหลือของลูกหน้ีสินเช่ือและท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด แต่กลุ่มบริษทัยงัคงรับรู้รายไดเ้ป็นจ านวนเงินประมาณ 16 ลา้นบาท และ  
22 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
นอกจากน้ีหากกลุ่มบริษทัตอ้งหยดุรับรู้รายไดต้ามแนวทางปฏิบติัดงักล่าว จะมีผลท าให้รายไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 2561 ลดลงเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.4 ลา้นบาท และ 0.5 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

7.5   สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ใน อตัราคงท่ีตลอด
อายสุัญญาเงินกู ้

 

8 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 
8.1    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ  ท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 
ลูกหนีป้กติ 

(พันบาท) 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 722,314  622,262  23,530  8,778  745,844  631,040 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,349  2,604  -  -  3,349  2,604 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงั 

 ไม่ถือเป็นรายได ้ (86,560)  (65,142)  (1,602)  (2,013)  (88,162)  (67,155) 
รวมลูกหนี ้ 639,103  559,724  21,928  6,765  661,031  566,489 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (12,270)  (5,405)  (221)  (47)  (12,491)  (5,452) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 626,833  554,319  21,707  6,718  648,540  561,037 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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8.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนก
ตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ี    มูลค่าลูกหน้ี 
 สินเช่ือรายยอ่ย  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือรายยอ่ย - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
อำยุหนี ้            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 636,676  544,275  5,389  4,990  631,287  539,285 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 2,760  14,434  166  70  2,594  14,364 
 2 - 3 เดือน 4,711  6,055  1,077  136  3,634  5,919 
 4 - 6 เดือน 13,235  1,257  3,031  256  10,204  1,001 
 7 - 9 เดือน 1,748  468  1,227  -  521  468 
 10 - 12 เดือน 1,020  -  820  -  200  - 
  มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 881  -  781  -  100  - 
รวม 661,031  566,489  12,491  5,452  648,540  561,037 
 

8.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายย่อยและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 เงินลงทุนขั้นต ่า

ตามสัญญาสินเช่ือ
รายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นต ่า 
ตามสัญญาสินเช่ือ 

รายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 725,663  639,103  624,866  559,724 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 23,530  21,928  8,778  6,765 

 749,193  661,031  633,644  566,489 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (88,162)    (67,155)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
661,031 

  

 566,489 
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8.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด
อายสุัญญาเงินกู ้
 

9 ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน 
 
9.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 14,923  85,748  1,173  44,373  16,096  130,121 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,050  4,037  -  -  2,050  4,037 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (1,943)  (15,965)  (143)  (7,519)  (2,086)  (23,484) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (8,967)  (68,382)  (705)  (17,599)  (9,672)  (85,981) 
รวมลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 6,063  5,438  325  19,255  6,388  24,693 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (52)  (41)  (3)  (145)  (55)  (186) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 6,011  5,397  322  19,110  6,333  24,507 
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 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค  ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภค   
 รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ  รายยอ่ยภายใตก้ารจดัการ   
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  สินเช่ือร่วมทางการเงิน   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
 ภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน 335  906  -  431  335  1,337 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (52)  (297)  -  (75)  (52)  (372) 
หัก ส่วนร่วมท่ีลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้าร 
 จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (208)  (653)  -  (147)  (208)  (800) 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 75  (44)  -  209  75  165 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -  2  -  (8)  -  (6) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 ภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 75  (42)  -  201  75  159 

            
ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภค 
 รำยย่อยภำยใต้กำรจัดกำร 
 สินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน - สุทธิ 6,086  5,355  322  19,311  6,408  24,666 
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9.2 ณ  วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยอดลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน (สุทธิจาก
ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 

 มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ    มูลค่าลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือ 
 ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ    ผูบ้ริโภคภายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  สินเช่ือร่วมทางการเงิน - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
อำยุลูกหนี ้            
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5,636  12,541  28  8  5,608  12,533 
คา้งช าระ            
 1 เดือน 752  5,404  27  26  725  5,378 
 2 - 3 เดือน -  6,748  -  152  -  6,596 
 4 - 6 เดือน -  -  -  -  -   - 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -  -  - 
รวม 6,388  24,693  55  186  6,333  24,507 

            
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย            
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 75  93  -  -  75  93 
คา้งช าระ            
 1 เดือน -  23  -  -  -  23 
 2 - 3 เดือน -  23  -  1  -  22 
 4 - 6 เดือน -  26  -  5  -  21 
 7 - 9 เดือน -  -  -  -  -  - 
 10 - 12 เดือน -  -  -  -  -  - 
รวม 75  165  -  6  75  159 

            
รวมมูลค่ำลูกหนี้สินเช่ือ 

 เพ่ือผู้บริโภคภำยใต้กำร 
 จัดกำรสินเช่ือร่วมทำง 
 กำรเงิน - สุทธิ 6,463  24,858  55  192  6,408  24,666 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

50 

9.3     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งไดรั้บในอนาคตภายใตส้ัญญาสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้าร
จดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใต้
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 
 

เงินลงทุนขั้นต ่าตาม
สัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

เงินลงทุนขั้นต ่าตาม
สัญญา  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ  
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 16,973  15,030  89,785  73,820 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี 1,173  1,030  44,373  36,854 
 18,146  16,060  134,158  110,674 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (2,086)  -  (23,484)  - 
หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคาร

พาณิชยภ์ายใตก้ารจดัการ 
 สินเช่ือร่วมทางการเงิน (9,672)  (9,672)  (85,981)  (85,981) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
   เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 6,388  6,388  24,693  24,693 
        
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย        
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 335  283  906  609 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินห้าปี -  -  431  356 
 335  283  1,337  965 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (52)  -  (372)  - 
หัก ส่วนท่ีร่วมลงทุนโดย 
 ธนาคารพาณิชยภ์ายใตก้ารจดัการ

สินเช่ือร่วมทางการเงิน (208)  (208)  (800)  (800) 
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวน 
 เงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 75  75  165  165 

        
รวมมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำ
ที่ต้องจ่ำย 6,463  6,463  24,858  24,858 
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9.4     สัญญาสินเช่ือเพื่อผู ้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกู้ยืมตามสัญญา
โดยประมาณ 2 - 4 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอดอายสุัญญาเงินกู้ 

 
9.5     ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัยอ่ยของบริษทัไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือภายใตก้ารจดัการสินเช่ือ

ร่วมทางการเงินส่วนท่ีร่วมลงทุนโดยธนาคารพาณิชย ์(หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 4,397 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย และ 
38,214 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ตามล าดบั เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัย่อยของบริษทัได้โอนสิทธิเรียกร้องในยอดลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยภายใตก้ารจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน (หักดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้) จ านวน 95 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย และ 356 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย 
ตามล าดบั เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์
 

9.6  บริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินกบัธนาคารพาณิชยท่ี์เก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง เพื่อให้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมทางการเงินหมุนเวียนจ านวน 100,000 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย ในระหว่างปี 2560 บริษทัย่อยมีการท าสัญญาการให้วงเงินสินเช่ือ
ร่วมเพ่ิมเติม โดยมียอดวงเงินสินเช่ือไม่หมุนเวียนทั้งหมด 200,000 ล้านรูเปียอินโดนีเซีย วตัถุประสงค์ของสัญญาสินเช่ือร่วม
ทางการเงินดงักล่าวเพ่ือใชใ้นการปล่อยสินเช่ือให้กบัผูบ้ริโภครายย่อยซ้ือเคร่ืองมือและเคร่ืองจกัรทางการเกษตร ยานพาหนะ แผง
พลงังานแสงอาทิตย ์และเคร่ืองใชข้นาดใหญ่ในครัวเรือน สัญญามีระยะเวลา 72 เดือนนบัจากวนัท่ีท่ีเบิกเงิน หรือตามท่ีทั้งสองฝ่าย
ตกลงเพ่ือต่ออายสุัญญาออกไป อตัราดอกเบ้ียตามสัญญาสินเช่ือร่วมน้ีเท่ากบัร้อยละ 13 ต่อปี สัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าว
ค ้าประกนัโดยสินทรัพยข์องผูข้อสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีวงเงินสินเช่ือร่วมตามสัญญาสินเช่ือท่ียงัมิไดเ้บิกใช้
จ านวน 137,235 ลา้นรูเปียอินโดนีเซีย 

 
 ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2560 JTrust Group ไดร้ะงบัการให้สินเช่ือร่วมทางการเงินแก่ PT Group Lease Finance Indonesia (“GLFI”) 
เป็นการชัว่คราว ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการปล่อยสินเช่ือแก่ผูข้อสินเช่ือรายใหม่ของ GLFI แต่ไม่กระทบต่อลูกหน้ีสินเช่ือรายเดิม ซ่ึง
สัญญาการให้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงินน้ียงัมีผลบงัคบัใช้ และจะกลบัมาเร่ิมด าเนินงานตามปกติได้เม่ือการด าเนินการทาง
กฎหมายเป็นอนัส้ินสุดลง นอกจากน้ี สินเช่ือร่วมทางการเงินดงักล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายโดย JTrust Group ตาม
ความในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
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10 ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

10.1 บริษทัได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ และบริษทัย่อยดงักล่าวได้ให้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษทัอื่นในประเทศไซปรัสและ
ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 

 
ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้การช าระคืนส าหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ี
ถึงก าหนดช าระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัย่อยยงั
ไม่ไดรั้บการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  

 
จากผลของการผิดนดัช าระหน้ีของเงินกูยื้มและเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงท าให้บริษทัไม่สามารถไดรั้บช าระเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 ผูบ้ริหารเช่ือว่าการตั้งส ารองเผ่ือขาดทุนส าหรับเงินให้กู้ยืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เต็มจ านวนนั้นเหมาะสมตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

  

 อัตรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

กลุ่มบริษัทในประเทศ  2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี)     (พัน) 
 

 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท 
ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  278,706  9,243  299,926 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,088,736  36,106  1,171,628 
อื่น ๆ 5.0 1,313  39,586  1,166  37,837 
รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,662  1,407,028  46,515  1,509,391 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    43,585    50,461 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้

ค้ำงรับ    1,450,613    1,559,852 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ    (1,409,558)    (1,517,729) 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี    (41,055)    (42,123) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำง

รับที่ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี    -    
 

- 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัให้
ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 
16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงั
ทรัพย์สินของบริษทั และท าบัญชีไม่ถูกต้อง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศหลายแห่ง  เพื่อให้ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้ง
รับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ใน
กระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีเร่ืองอื่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

10.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นแก่ผูกู้ ้
กลุ่มสิงคโปร์ ไซปรัสและอื่น ๆ แสดงไดด้งัน้ี 

  

  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 

  (พันบาท) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท  545,071  586,571 
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือ 

 ภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 
  

(545,071) 
 

(586,571) 
หัก  ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนด 
             ช าระในหน่ึงปี 

  
- 

 
- 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจภำยใต้ข้อพิพำทส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี  -  - 
     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  905,542  973,281 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุกิจ 
            และดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
(864,487) 

 
(931,158) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ี 
ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 

  
(41,055) 

 
(42,123) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกิจและดอกเบีย้ค้ำงรับส่วนท่ี 
ถึงก ำหนดช ำระเกินกว่ำหนึ่งปี 

  
-  - 
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10.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่น 
จ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ    ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 และดอกเบ้ียคา้งรับ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  และดอกเบ้ียคา้งรับ  - สุทธิ 
 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
อำยุหนี ้ (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  42,123  -  -  -  42,123 
คา้งช าระ            
 1 - 6 เดือน -  -  -  -  -  - 
 7 - 12 เดือน 41,055  1,472,210  -  (1,472,210)  41,055  - 
 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,409,558  45,519  (1,409,558)  (45,519)  -  - 
รวมลูกหนี ้ 1,450,613  1,559,852  (1,409,558)  (1,517,729)  41,055  42,123 

 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั อนัประกอบดว้ย 
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุ้นในบริษทัอื่นในต่างประเทศ  
 

11 สินทรัพย์รอกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยย์ึดคืน 80,192  75,664  29,799  15,905 
หกั: ค่าเผื่อการลดมูลค่าของ        
          สินทรัพยร์อการขาย (20,637)  (14,380)  (13,598)  (7,238) 
สินทรัพย์รอกำรขำย - สุทธิ 59,555  61,284  16,201  8,667 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 

        งบกำรเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ  

ประเทศท่ี
ด าเนิน
ธุรกิจ 

สัดส่วน                   
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนที่ช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วิธีส่วนไดเ้สียสุทธิ 
    2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  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  2,348,844  
 
2,558,988  (582,085)  (582,085)  1,766,759  1,976,903 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 16.04 ลา้นบาท และ 16.61 ลา้นบาท ตามล าดบั
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การทดสอบการด้อยค่า 
 
Commercial Credit and Finance PLC (“CCF”) เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยป์ระเทศศรีลงักา (“CSE”) อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษาทางการเงินภายนอกอื่นไดใ้ห้ขอ้สรุปว่า CSE เป็นตลาดท่ีมีสภาพคล่องต ่า และไม่ถือเป็นตลาดท่ีซ้ือขายคล่อง 
ราคาตลาดของ CCF จึงไม่ถือเป็นมูลค่ายติุธรรมของ CCF  
 
ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษทัได้พิจารณาตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนของเงินลงทุนใน CCF เป็นจ านวน 582 ลา้นบาท เน่ืองมาจากในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวเกิดเหตุการณ์น ้ าท่วมอนัเป็นปัจจยัท่ีอยู่เหนือการควบคุมซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศศรีลงักาซ่ึงพ่ึงพาเกษตรกรรมเป็นพ้ืนฐาน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าเงินลงทุนใน CCF ตามวิธีส่วนได้เสียหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนมีมูลค่าเท่ากับ 1,974 ล้านบาท           
กลุ่มบริษทัได้ทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนใน CCF โดยใช้รายงานการประเมินมูลค่าเงินลงทุนของ Gajma & Co ส านักงานท่ี
ปรึกษาและผูป้ระเมินอิสระในประเทศศรีลงักาลงวนัท่ี 22 มกราคม 2563 มูลค่าท่ีคาดว่าจะรับตามวิธีมูลค่าจากการใชมี้มูลค่าเท่ากบั  
1,767 ลา้นบาท เน่ืองจากการลดลงของมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนของสกุลเงินที่ใชใ้นการ
ด าเนินงานของ CCF ต่อสกุลเงินที่ใชใ้นการเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัจึงรับรู้การลดลงของมูลค่าดงักล่ าวในผลจาก
การแปลงค่างบการเงินในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม 
 

ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ 

ที่มีนัยส ำคัญ อัตรำที่ใช้ ควำมอ่อนไหวท่ีมีต่อกำรเปล่ียนแปลงในข้อมูล 

ตน้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้น  ร้อยละ 14.04 หากใชต้น้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 13.04 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ

จะเพ่ิมขึ้น 231 ลา้นบาท และหากใชต้น้ทุนของส่วนของผูถื้อหุ้นเท่ากบัร้อยละ 

15.04 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะลดลง 185 ลา้นบาท 

อตัราการเติบโต ณ ส้ินปี  ร้อยละ 4.50 หากใชอ้ตัราการเติบโต ณ ส้ินปีเท่ากบัร้อยละ 3.50 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะ

ลดลง 67 ลา้นบาท และหากใชอ้ตัราการเติบโต ณ ส้ินปีเท่ากบั ร้อยละ 5.50    

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะเพ่ิมขึ้น 83 ลา้นบาท 
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบั
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 

 
   Commercial Credit and 

Finance PLC 
     2562  2561 
     (ล้านบาท) 
  
รายได ้     1,872  2,233 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     212  370 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     3  (7) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)     215  363 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั     64  109 
การตดัก าไรระหว่างกนัที่ยงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream     -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     64  109 
        
สินทรัพยร์วม     15,335  15,913 
หน้ีสินรวม     (12,878)  (13,448) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)     2,457  2,465 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั     737  739 
การตดัรายการ     (55)  (55) 
รับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     523  523 
ค่าความนิยม     1,322  1,322 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ     30  30 
ผลต่างจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ     (208)  - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน     (582)  (582) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     1,767  1,977 
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13     เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                        
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  -  - 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
  (ร้อยละ)   (พันบาท) 
ถือหุ้นโดยบริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd.                       
GL Finance Plc.  100.00  100.00  10,300 

พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

 10,300 
พนัเหรียญ 

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  9,816  - 

ถือหุ้นโดยบริษัท ธนบรรณ จ ากัด                         
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  9,816  - 
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14 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  

 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหว่างกนั 

 31 ธันวำคม 2562 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวียน 200,062  133,289   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 35,022  3,550   
หน้ีสินหมุนเวียน (79,194)  (9,722)   
สินทรัพย์สุทธิ 155,890  127,117   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 70,926  54,671   

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั          - 
ตดัรายการระหว่างกนั          - 
รวม     125,597 

      
รายได ้ 61,259  95,552   
ก าไร (ขาดทุน) (17,374)  34,297   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (17,374)  34,297   
      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (3,475)  14,748   

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั         - 
ตดัรายการระหว่างกนั         - 
รวม     11,273 

      
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมด าเนินงาน (13,826)  (35,254)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน               (241)  (1,447)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (เงินปันผลท่ีจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม : 8.2 ลา้นบาท) 

 
- 

  
(19,123) 

  

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (14,067)  (55,824)   
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 31 ธันวำคม 2561 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวียน 176,649  119,247   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 84,717  3,570   
หน้ีสินหมุนเวียน (84,291)  (9,077)   
สินทรัพย์สุทธิ 177,075  113,740   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 75,138  48,908   

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหว่างกนั     - 
รวม     124,046 

      
รายได ้ 100,178  91,425   
ก าไร (ขาดทุน) (32,797)  33,258   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (32,797)  33,258   
      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (6,599)  14,301   

บริษทัยอ่ยอื่นที่ไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหว่างกนั     - 
รวม     7,702 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,630  16,651   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (3,724)  (3,146)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึน้สุทธิ 906  13,505   

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

62 

15  เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 
 หมายเหตุ  2562  2561 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก าหนด       
เงินให้กูย้ืมแปลงสภาพ 4  192,718  192,718 
      
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน      

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   63,776  63,776 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  414,502  414,502 

หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - PT Bank JTrust Indonesia Tbk.   (135,487)  - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัอื่น   342,791  478,278 
รวม   535,509  670,996 

 
เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
 
ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 97 ของหุ้นทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็น
โจทกฟ้์องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
 
หุ้นของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ไดก้ลบัมาซ้ือขายอีกคร้ังในวนัท่ี 8 มกราคม 2563 ใน Indonesian Stock Exchange กลุ่มบริษทั
ไดป้ระเมินการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. ตามมูลค่าตลาดในวนัเดียวกนั ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่า
กว่ามูลค่าตามบญัชี กลุ่มบริษทัจึงบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าจ านวน 135 ลา้นบาท 
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16 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
1 มกราคม 2561 35,983  45,553  38,884  50,859  116,200  44,007  300  331,786 
ซ้ือเพ่ิม -  -  950  3,968  8,529  16,679  -  30,126 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (392)  (4,837)  (4,954)  -  (10,183) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (185)  (172)  (2,452)  (483)  -  (3,292) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 35,983  45,553  39,649  54,263  117,440  55,249  300  348,437 
ซ้ือเพ่ิม -  -  705  780  3,793  1,883  -  7,161 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (26)  (3,570)  (3,029)  (336)  -  (6,961) 
โอนเขา้ (ออก) -  -  -  -  -  -  -  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (1,535)  (707)  (4,938)  (1,583)  -  (8,763) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  45,553  38,793  50,766  113,266  55,213  300  339,874 
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 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 

 (พันบาท) 
                
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2561 -  41,187  17,497  33,640  69,948  33,994  -  196,266 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  4,615  7,765  20,996  5,801  -  39,531 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  -  (352)  (1,644)  (3,307)  -  (5,303) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (69)  (57)  (501)  (310)  -  (937) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  41,541  22,043  40,996  88,799  36,178  -  229,557 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี         -  354  4,342  6,254  14,813  6,336  -  32,099 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย         -  -  (17)  (3,234)  (3,005)  (312)  -  (6,568) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน         -  -  (850)  (533)  (4,195)  (980)  -  (6,558) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562         -  41,895  25,518  43,483  96,412  41,222  -  248,530 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 35,983  4,012  17,606  13,267  28,641  19,071  300  118,880 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  3,658  13,275  7,283  16,854  13,991  300  91,344 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน                
1 มกราคม 2561 35,983  45,553  16,871  25,314  50,911  26,567  300  201,498 
ซ้ือเพ่ิม -  -  933  1,346  1,505  56  -  3,840 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (10)  -  (1,020)  -  (1,030) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 35,983  45,553  17,804  26,650  52,416  25,602  300  204,308 
ซ้ือเพ่ิม -  -  695  177  255  -  -  1,127 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (918)  (2,856)  -  -  (3,774) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  45,553  18,499  25,909  49,815  25,602  300  201,661 

                

                

                

                

                

                

                

 
 

 

               



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

66 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2561 -  41,187  9,502  19,803  38,631  20,888  -  130,011 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  1,597  2,336  7,551  2,625  -  14,463 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (4)  -  (1,011)  -  (1,015) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 -  41,541  11,099  22,135  46,182  22,502  -  143,459 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  1,454  1,749  4,100  1,694  -  9,351 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (915)  (2,856)  -  -  (3,771) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 -  41,895  12,553  22,969  47,426  24,196  -  149,039 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ ์  ยานพาหนะ  ระหว่างท า  รวม 
  (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 35,983  4,012  6,705  4,515  6,234  3,100  300  60,849 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 35,983  3,658  5,946  2,940  2,389  1,406  300  52,622 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 158.66 ลา้นบาท และ 105.52 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั: 106.16 ลา้นบาท และ 92.49 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
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17 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 
 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 19,961  56,368  40  64,555  140,924 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  -  1,950  20  23,326  25,296 
ตดัจ าหน่าย -  (429)  -  (8,688)  (9,117) 
โอนเขา้ (ออก) -  75,760  -  (75,760)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (141)  (201)  -  (56)  (398) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 19,820  133,448  60  3,377  156,705 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  -  177  -  8,797  8,974 
โอนเขา้ (ออก) -  12,160  -  (12,160)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,402)  (3,116)  -  (14)  (4,532) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,418  142,669  60  -  161,147 
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 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหว่าง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
การตัดจ าหน่าย 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 15,526  9,369  28  -  24,923 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 3,289  11,824  15  -  15,128 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  (43)  -  -  (43) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (96)  (17)  -  -  (113) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 18,719  21,133  43  -  39,895 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,075  18,233  11  -  19,318 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,376)  (681)  -  -  (2,057) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,418  38,684  54  -  57,156 

          
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 1,101  112,316  16  3,377  116,810 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  103,985  6  -  103,991 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 คอมพิวเตอร์  ซอฟตแ์วร์   
 ซอฟตแ์วร์  ระหว่างพฒันา  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 22,870  56,796  79,666 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  660  19,188  19,848 
ตดัจ าหน่าย -  (7,769)  (7,769) 
โอนเขา้ (ออก) 65,443  (65,443)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 88,973  2,772  91,745 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างปี  177  623  800 
โอนเขา้ (ออก) 3,395  (3,395)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 92,545  -  92,545 

      
การตัดจ าหน่าย      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 5,183   -  5,183 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 7,531  -  7,531 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562 12,714  -  12,714 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 11,966  -  11,966 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 24,680  -  24,680 

      
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 76,259  2,772  79,031 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 67,865  -  67,865 
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18 ค่ำควำมนิยม 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษทั 
(แผนกท่ีมีการด าเนินงาน) ดงัต่อไปน้ี  

 

  งบกำรเงินรวม 
  2562  2561 
  (พันบาท) 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  71,872  71,872 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั GL Finance Plc.  42,318  45,540 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.  203,678  219,360 
รวม  317,868  336,772 

 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซื้อของบริษัท ธนบรรณ จ ากัดและบริษัท GL Finance Plc. 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสดของ  ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือของ 
บริษทัธนบรรณ จ ากดัและบริษทั GL Finance Plc. ซ่ึงค านวณจากมูลค่ายุติธรรม โดยวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยด์้วยวิธีสัมพทัธ์ 
(relative valuation approach) โดยการค านวณใชอ้ตัราส่วนราคาต่อก าไรและอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชีของบริษทัเปรียบเทียบ
ท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อใช้ในการประเมินหามูลค่ายุติธรรมของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารของกลุ่ม
บริษทัไดร้วบรวมขอ้มูลเปรียบเทียบจากสินทรัพยใ์นตลาด ท่ีมีลกัษณะความคลา้ยคลึงกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดในดา้น
ต่างๆมากท่ีสุด และท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยด์งักล่าว  
 
บริษทัใชว้ิธีการประเมินมูลค่าดว้ยวิธีสัมพทัธ์ส าหรับการประเมินมูลค่าของบริษทัย่อยสองแห่ง ซ่ึงเป็นการเปล่ียนจากวิธีมูลค่าจาก
การใชสิ้นทรัพยท่ี์ใชใ้นปีก่อนหนา้ เน่ืองจากวิธีการท่ีอิงกบัตลาดสะทอ้นถึงมูลค่าทางธุรกิจท่ีแทจ้ริงและอาศยัสมมติฐานที่นอ้ยกว่า 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากวิธีการประเมินมูลค่าสินทรัพยด์ว้ยวิธีสัมพทัธ์ สรุปไดด้งัน้ี 
 

  ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือ  
บริษัท ธนบรรณ จ ำกัด 

 ส่วนงำนธุรกิจเช่ำซ้ือบริษัท GL 
Finance Plc. 

  2562  2561  2562  2561 
  (เท่า) 

อตัราส่วนราคาต่อก าไร  17.42x  13.89x  11.44x  8.13x 
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ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย บริษัท BG Microfinance Myanmar Co., Ltd. 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
โดยวิธีก าไรคงเหลือในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทางการเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการ
กระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์ส าหรับส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  บริษทั BG 
Microfinance Myanmar Co., Ltd สรุปไดด้งัน้ี 
 
    ธุรกิจสินเช่ือรำยย่อย บริษัท  

BG Microfinance Myanmar  
Co., Ltd. 

      2562  2561 
      (ร้อยละต่อปี) 

อตัราการเติบโต      4.5  4.5 
อตัราคิดลดก่อนภาษ ี      15.0  16.0 

 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากงบประมาณโดยอา้งอิงจากผลประกอบการในอดีตท่ีผ่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การ
เติบโตของตลาดและอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้นๆ 

 

19 เงินรับฝำกจำกลูกค้ำ 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 
โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อย โดยประกาศน้ีได้ใช้กบั BGMM ในฐานะสถาบนั
การเงินระดบัฐานราก (microfinance institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   
 

จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมีการจ่ายเงินค่างวด โดยจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพ่ิมเติมดว้ยความสมคัร
ใจ ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียให้กบัลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยใน
อตัราร้อยละ  15 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากจากการออมโดยสมคัรใจโดยอตัราดงักล่าว
ถูกก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM มีจ านวน 2,826 ลา้นจ๊าดพม่า 
(หรือเท่ากบัประมาณ 57.4 ลา้นบาท) (2561: 1,944 ล้านจ๊าดพม่า (หรือเท่ากับประมาณ 40.6 ล้านบาท)) และมีระยะเวลาคงเหลืออยู่ใน
ระหว่าง 6 เดือนถึง 1 ปี  
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20 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

  ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

 ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 ส่วนท่ีมี
หลกัประกนั 

 ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

  (พันบาท) 
เงินกูยื้มระยะสั้น  -  18,216  18,216  -  19,603  19,603 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

 
-  -  - 

 
22,387         -  22,387 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้  -  18,216  18,216  22,387  19,603  41,990 

 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียส่วนท่ีมีหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซ่ึงเป็นสินทรัพยด์งัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 

   2562  2561 

   (พันบาท) 
เงินฝากประจ า   -  5,510 
รวม   -  5,510 

  
 การเปลี่ยนแปลงหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

 งบกำรเงินรวม 

 เงินกูยื้มและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 41,990 
การเปล่ียนแปลงจากกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (23,929) 
รายการที่มิใช่เงินสด  
       เพ่ิมขึ้น 1,764 
       ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (1,609) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 18,216 
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21 เจ้ำหนีห้นีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2019  2018  2019  2018 
 (พันบาท) 
        
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุ 4 และ 28) 

 
645,675 

  
402,786 

  
645,675 

  
402,786 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 7,539  19,260  7,539  19,260 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 16,947  12,559  5,694  3,634 
โบนสัคา้งจ่าย 37,249  12,262  30,644   - 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (หมายเหตุ 4 และ 28) 

 
461 

  
461 

  
862 

  
1,022 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 126,987  92,072  20,230  13,635 

รวม 834,858  539,400  710,644  440,337 

 
22 หุ้นกู้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2559 -  1,500,000 
หัก  ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย -  (13,189) 
หุ้นกู้ - สุทธิ -  1,486,811 
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รายละเอียดของหุ้นกูข้องบริษทัมีดงัน้ี 
 

 1/2559 
จ านวนเงิน  1,500 ลา้นบาท  
วนัที่ออกหุ้นกู ้ 29 กนัยายน 2559 
วนัที่ครบก าหนด 29 กนัยายน 2562 
อายหุุ้นกู ้ 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 2.84 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย วนัที่ 29 มีนาคม และวนัที่ 29 กนัยายน 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกูค้ือวนัที่ 29 กนัยายน 2562 
การค ้าประกนั เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 

บริษทัไดมี้การช าระเงินตน้เตม็จ านวนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกูใ้นวนัที่ 12 กนัยายน 2562 
 

23  หุ้นกู้แปลงสภำพ 
 งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 (พันบาท) 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 3,921,510  4,219,312 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,512,291  1,624,739 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 604,916  649,896 
รวม 6,038,717  6,493,947 
หัก   ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (2,228)  (4,548) 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - สุทธิ 6,036,489  6,489,399 
หัก  มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (59,458)  (59,458) 
มูลค่ำท่ีจัดประเภทเป็นส่วนของหนี้สิน 5,977,031  6,429,941 

    
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี ้    
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    

 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,476,772  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 3,909,559  5,794,581 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอื่น    
 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 590,700  - 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  635,360 

 5,977,031  6,429,941 
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หู้นกูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 

 1/2559 1/2560 2/2560 
ประเภท 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

จ านวนหน่วย 1,300 หน่วย 500 หน่วย 200 หน่วย 
ราคาหนา้ตัว๋/หน่วย 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
วนัที่ออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 20 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 
วนัที่ครบก าหนด 1 สิงหาคม 2564 20 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 
อายหุุ้นกูแ้ปลงสภาพ 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 วนัที่ครบก าหนด
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุ้นสามญั 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
88,550  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
49,507  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 
49,507  หุ้น 

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

ของแต่ละไตรมาส 
วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 
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24 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561 
   (พันบาท) 

ณ วนัที่ 1 มกราคม   18,394  11,768 
      
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   5,937  3,748 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์   1,803  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   488  244 
   8,228  3,992 
      
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   -  4,790 
      
อ่ืน ๆ      
ผลประโยชน์จ่าย   (5,409)  (2,156) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   21,213  18,394 
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ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก 
 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 
     (พันบาท) 

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์     -  1,468 
ขอ้สมมติทางการเงิน     -  354 
การปรับปรุงจากประสบการณ์     -  2,968 
รวม     -  4,790 

 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     2562  2561 
     (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     8,228  3,992 
 
บริษัท คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ านวนประมาณ 2.0 ล้านบาท (2561:  
4.7 ล้านบาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กลุ่มบริษทัจึงแกไ้ข
โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จาก
การแก้ไขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ
ตน้ทุนบริการในอดีตเพ่ิมขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 1.8 ลา้นบาท   
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

     2562 และ 2561 
     (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด     2.8 
อตัราการขึ้นเงินเดือน     4.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     8.0 - 18.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12 ปี 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอื่นๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)  (1,828)    2,107    (1,244)      1,424  
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1)    2,369    (2,081)  1,471     (1,311) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10)  (1,832)     2,113    (1,232)   1,409 

 
แมว่้าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ได้แสดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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25    ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั
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26    ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานที่รายงาน ขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของ
กลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช้ือเช่ำซ้ือ 

และสินเช่ือ  
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจัดกำรเงินลงทุนอ่ืน  

ส่วนงำนให้บริกำรท่ีปรึกษำและ
จัดกำรด้ำนธุรกิจ  

 
ส่วนงำนให้บริกำร 
สินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียังไม่ถูกจัดสรร  

 
รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
 31 ธันวาคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  2,123,455  2,454,275  1,965  1,870  91,534  86,092  190,925  169,964  5,700  46,890  -  -  2,413,579  2,759,091 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 467,323  461,146  111,023  161,137  23,735  25,424  -  -  -  -  -  -  602,081  647,707 
รายไดอ้ื่น 19,823  30,444  59,398  45,200  6,908  11,221  8,923  5,474  4,189  1,286  -  -  99,241  93,625 
รวมรำยได้ 2,610,601  2,945,865  172,386  208,207  122,177  122,737  199,848  175,438  9,889  48,176  -  -  3,114,901  3,500,423 
รายการปรบัปรุงและตดั 
รายการระหว่างกนั 

 
(467,323) 

  
(461,146) 

  
(111,023) 

  
(161,137) 

  
(23,735) 

  
(25,424) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(602,081) 

  
(647,707) 

รวมรำยได้สุทธ ิ 2,143,278  2,484,719  61,363  47,070  98,442  97,313  199,848  175,438  9,889  48,176  -  -  2,512,820  2,852,716 

ก าไร (ขาดทุน) ของ                            
ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี       494,224  819,336  (199,660)  (156,478)  47,464       50,245  124,900  117,226   (65,461)  (93,579)  (298,079)  (285,541)  103,388  451,209 
                            
สินทรัพยร์วมของส่วน
งาน ณ 31 ธนัวาคม 

 
6,067,000 

 
7,160,199 

  
325,583 

 
101,668 

  
83,852 

 
13,917 

  
702,753 

 
797,349 

  
121,499 

 
105,809 

  
5,423,805 

 
6,435,190 

  
12,724,492 

 
14,614,132 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  
 ณ 31 ธนัวาคม 

 
6,911,777 

 
8,661,850 

  
80,711 

 
75,689 

  
9,953 

 
7,471 

  
72,082 

 
76,708 

  
43,127 

 
14,265 

  
- 

  
- 

  
7,117,650 

 
8,835,983 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศำสตร์  
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2562  2561 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  1,655,574  1,801,908 
ประเทศกมัพูชา  387,242  539,654 
ประเทศสิงคโปร์  47,892  33,225 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  89,989  128,277 
ประเทศอินโดนีเซีย  61,268  102,023 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  270,855  247,629 
รวม  2,512,820  2,852,716 

 
27   ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ

พนกังาน  
 

659,021 
  

722,387 
  

380,714 
  

385,560 
ค่าบริการท าสัญญา  2,253  2,454  1,225  1,398 
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี  24,623  22,497  20,513  18,416 
ค่าเส่ือมราคา  32,099  39,531  9,351  14,463 
ค่าตดัจ าหน่าย  19,318  15,128  11,966  7,531 
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน  8,037  9,824  1,248  1,400 
ค่าเช่า  44,386  47,667  3,203  4,935 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  232,177  104,385  180,908  68,480 
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28    ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
หุ้นกู้แปลงสภาพ         
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 280,210  292,428  280,210  292,428 

    อื่นๆ  31,135  32,492  31,135  32,492 
หุ้นกู้         
อื่นๆ  27,484  42,718  27,484  42,718 

เงินกู้ยืม         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4         -          -          -  1,273 

    อื่นๆ  7,404  9,279          -          - 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  346,233  376,917  338,829  368,911 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการ  15,510  19,560  15,510  19,529 
สุทธิ  361,743  396,477  354,339  388,440 

 
29 กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 
 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั มีเงินให้กูยื้มแก่ GLH จ านวน 154.1 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเงินกูย้ืมระยะยาว (equity loans) 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ รวมเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศจ านวนทั้งหมด 273.3 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษทัน ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบัการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือ
ปฎิบติั ทั้งน้ีบริษทัป้องกนัความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงเป็น
หน่วยงานในต่างประเทศโดยใช้หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั หลกัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเงิน
ลงทุนสุทธิท่ีน ามาปฎิบติันั้น บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ป้องกนัความเส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการวดัมูลค่าหุ้นกูแ้ปลงสภาพใชว้ิธี dollar-offset method เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงจะ
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบก าไรขาดทุนจนกว่าจะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงมีมูลค่า 200.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 5,979 ลา้นบาทซ่ึงใช้
อัตราปิด ณ วัน ท่ี  31 ธันวาคม 2562  มีการบันทึกก าไรท่ีย ังไม่ เ กิดขึ้ นจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 455.2 ล้านบาท  
(2561 : ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 45.8 ล้านบาท) ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เพื่อป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศ ในระหว่างงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่
มีประสิทธิผลส าหรับการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศดงักล่าว โดยค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวกบัหุ้นกู้
แปลงสภาพจ านวน 311.3 ลา้นบาทไดบ้นัทึกภายใตบ้ญัชีค่าใชจ่้ายทางการเงินในงบการเงินรวม 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

84 

30     ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  132,447  191,085  78,593  99,845 
         
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (7,452)  (29,412)  (13,384)  (11,301) 
รวมภำษีเงินได้  124,995  161,673  65,209  88,544 

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2562  2561 

 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้

 รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจากภาษี

เงินได ้

  
ก่อน 

ภาษีเงินได ้

 รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้

  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  -  (4,790)  958  (3,832) 

รวม -  -  -  (4,790)  958  (3,832) 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   103,388    451,209 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  20,678  20  90,242 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (2,135)    (2,132) 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (7,452)    (29,412) 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีส าหรับกิจการ

ในต่างประเทศ 

   
(13,480) 

    
(13,866) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (1,170)    (857) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   12,701    61,989 

ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชี 

 

 
  

70,480 
    

8,908 

อื่นๆ   45,373    46,801 

รวม 120.90  124,995  35.83  161,673 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2562  2561 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   327,324    326,951 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  65,465  20  65,390 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   (2,086)    (2,132) 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (13,384)    (11,302) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   15,214    36,588 

รวม 19.92  65,209  27.08  88,544 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที ่
1 มกรำคม 

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  83,596  4,375  (8)  87,963 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย  2,376  1,351  (47)  3,680 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  3,679  564  -  4,243 
ขาดทุนสะสมยกมา  19,233  -  (428)  18,805 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอื่น  48,937  108  (3,350)  45,695 
อื่น ๆ  960  5,456  (67)  6,349 
รวม  158,781  11,854  (3,900)  166,735 

         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

       
ค่านายหนา้รอตดับญัชี  11,733  1,312  -  13,045 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย  896  (518)  (34)  344 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 

894  (464)  (1)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

17  -  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้  2,638  (2,638)  -  - 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs  4,506  (2,245)  (314)  1,947 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย  8,673  (6,267)  6,124  8,530 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  6,960  6,960  (6,120)  7,800 
รายไดจ้ากต่างประเทศคา้งรับ  43,215  7,782  (3,074)  47,923 
รวม  79,532  3,922  (3,419)  80,035 

         
สุทธิ  79,249  7,932  (481)  86,700 

 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที ่
1 มกรำคม 

2561  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2561 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  57,897  25,686  13  83,596 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย  3,279  (909)  6  2,376 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  2,357  1,322  -  3,679 
ขาดทุนสะสมยกมา  11,208  8,096  (71)  19,233 
ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของลูกหน้ีอื่น  -  49,325  (388)  48,937 
อื่น ๆ  640  320  -  960 
รวม  75,381  83,840  (440)  158,781 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี  11,676  57  -  11,733 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย  2,191  (1,306)  11  896 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
-องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

  
1,355 

 
 

(462) 
 

 
1 

 
 

894 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

  
17 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้  6,015  (3,377)  -  2,638 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs  4,219  289  (2)  4,506 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย  -  8,674  (1)  8,673 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  -  6,960  -  6,960 
รายไดจ้ากต่างประเทศคา้งรับ  -  43,556  (341)  43,215 
อื่น ๆ  71  (71)  -  - 
รวม  25,544  54,320  (332)  79,532 

         
สุทธิ  49,837  29,520  (108)  79,249 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

88 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    69,983  4,324  74,307 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย    1,448  1,272  2,720 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน    3,679  564  4,243 
อื่น ๆ    -  6,129  6,129 
รวม    75,110  12,289  87,399 

         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    11,733  1,312  13,045 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 

  894  (465)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

  17  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้    2,638  (2,638)  - 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย    8,673  (143)  8,530 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ    6,961  839  7,800 
รวม    30,916  (1,095)  29,821 

         
สุทธิ    44,194  13,384  57,578 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

89 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2561  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2561 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    47,993  21,990  69,983 
ค่าเผื่อมูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย    1,677  (229)  1,448 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน    2,357  1,322  3,679 
รวม    52,027  23,083  75,110 

         
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    11,676  57  11,733 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 - องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 

  1,355  (461)  894 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

  17  -  17 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุ้นกู ้    6,015  (3,377)  2,638 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินให้กูยื้มและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย    -  8,673  8,673 
การแปลงมูลค่าของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ    -  6,961  6,961 
อื่น ๆ    71  (71)  - 
รวม    19,134  11,782  30,916 

         
สุทธิ    32,893  11,301  44,194 

 

 งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 166,735  158,781  (80,035)  (79,532) 
การหกักลบรายการของภาษี (32,112)  (36,317)  32,112  36,317 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  134,623  122,464  (47,923)  (43,215) 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนีสิ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
รวม 87,399  75,110  (29,821)  (30,916) 
การหกักลบรายการของภาษี (29,821)  (30,916)  29,821  30,916 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  57,578  44,194  -  - 

 

31 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั (32,880)  281,794  262,115  238,407 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้   1,525,538  1,525,538  1,525,538  1,525,538 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บาท) (0.022)  0.185  0.172  0.156 

 
32   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า
ซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย
ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินมดั
จ า เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงินรับฝาก เงินกูยื้มระยะสั้นและเงินกูยื้มระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกู้
แปลงสภาพ หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายใน
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
 
การบริหารจัดการทุน   
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 
1.27:1  (2561: 1.53:1) และเฉพาะบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.16:1  (2561: 1.52:1) 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

91 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 

บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ี
สินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ เงิน
ฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอื่น เงินลงทุนระยะยาวอื่น เงินมดัจ า เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น เงินรับฝากจากลูกคา้ เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและเงินกูยื้มระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัย่อยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้
แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูยื้ม 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 

2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,121,034  -  336,340  634,141  3,091,515 
เงินลงทุนชัว่คราว 105,646  -  -  -  105,646 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,942,550  2,162,135  -  -  5,104,685 
ลูกหน้ีสินเช่ือ 232,754  64,200  -  -  296,954 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 626,833  21,707  -  -  648,540 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย 
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือทางการเงิน 

 
6,086 

  
322 

  
- 

 
 

- 
  

6,408 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 41,055  -  -  -  41,055 
ลูกหน้ีอื่น -  -  -  120,361  120,361 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น -  192,718  -  342,791  535,509 
เงินมดัจ า -  -  -  51,783  51,783 

 6,075,958  2,441,425  336,340  1,149,076  10,002,799 
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 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  852,458  852,458 
เงินรับฝาก 57,362  -  -  -  57,362 
เงินกูยื้มระยะสั้น 18,216  -  -  -  18,216 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
 2,143,050  3,909,559  -  852,458  6,905,067 

          
2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,136,673  -  526,174  1,082,156  3,745,003 
เงินลงทุนชัว่คราว 18,049  -  -  -  18,049 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,535,365  2,676,394  -  -  6,211,759 
ลูกหน้ีสินเช่ือ 282,243  13,044  -  -  295,287 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 554,319  6,718  -  -  561,037 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย 
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือทางการเงิน 

 
5,355 

 
 

19,311 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
24,666 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 42,123  -  -  -  42,123 
ลูกหน้ีอื่น -  -  -  89,327  89,327 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  5,850  -  -  5,850 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น -  192,718  -  478,278  670,996 
เงินมดัจ า -  -  -  41,215  41,215 
 6,574,127  2,914,035  526,174  1,690,976  11,705,312 
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 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  559,056  559,056 
เงินมดัจ าจากลูกคา้ 19,603  -  -  -  19,603 
เงินกูยื้มระยะสั้น 22,386  -  -  -  22,386 
เงินกูย้ืมระยะยาว 1,486,811  -  -  -  1,486,811 
หุ้นกู ้ -  6,429,941  -  -  6,429,941 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  40,624  -  -  40,624 
 1,528,800  6,470,565  -  559,056  8,558,421 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 

2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  251,736  114,244  365,980 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,979,097  1,544,400  -  -  3,523,497 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

144,127 
 

- 
 

- 
 

- 
 

144,127 

ลูกหน้ีอื่น -  -  -  71,707  71,707 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ียคา้ง 
   รับจากบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
4,646,075 

  
- 

  
- 

  
4,646,075 

เงินมดัจ า -  -  -  8,145  8,145 
 2,123,224  6,190,818  251,736  194,096  8,759,874 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  717,009  717,009 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
 2,067,472  3,909,559  -  717,009  6,694,040 

          

2561          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  373,375  36,518  409,893 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,206,919  2,013,078  -  -  4,219,997 
เงินให้กูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 
209,983 

 
 

- 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
209,983 

ลูกหน้ีอื่น -  -  -  42,181  42,181 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  340  -  -  340 
เงินให้กูยื้มระยะยาวและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 

 
- 

 
 

5,307,792 
 

 
- 

 
 

- 
 

 
5,307,792 

เงินมดัจ า -  -  -  1,674  1,674 
 2,416,902  7,321,210  373,375  80,373  10,191,860 

          
หนีสิ้นทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น -  -  -  450,109  450,109 
หุ้นกู ้ 1,486,811  -  -  -  1,486,811 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ -  6,429,941  -  -  6,429,941 
 1,486,811  6,429,941  -  450,109  8,366,861 

 
ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและการกูยื้มหรือให้กูยื้มเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

95 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 
   งบกำรเงินรวม 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
สกุลเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   384  2,372  219,951  210,951 
เหรียญสิงคโปร์   586  114  -  - 
รูปีศรีลงักา   107,468  111,403  -  - 
เรียลกมัพูชา   14  239  -  - 
บาทไทย   41,060  30,407  -  22,386 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2562  2561  2562  2561 
   (พันบาท) 
สกุลเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   158,840  168,477  219,964  210,961 

 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัและลูกหน้ีเงินให้กูยื้ม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ านวน
มากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือและลูกหน้ี
สินเช่ือภาคธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเ ส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเ งินสดและรายการ เ ทียบ เท่ า  
เงินสดให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน 
 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะสั้นมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินระยะยาวเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของ
เคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราตลาด 
 
การโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล าดับช้ันมูลค่ายุติธรรม 
 
ในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีดงักล่าวผูบ้ริหารใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใช้ขอ้มูลท่ีมีนัยส าคัญทั้งหมดอยู่บน
พ้ืนฐานของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้ทั้งน้ีไม่มีการโอนจากระดบั 2 ไประดบั 1 ของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในปี 2562 และไม่มีการ
โอนระหว่างระดบั 1 และระดบั 2 ในปี 2561 

 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562  
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ 
ถือจนครบก าหนด 

 
192,718  -  -  171,878  

 
171,878 

เงินลงทุนในบริษทัอืน่ 342,791  -  93,234  279,015  372,249 
          
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645               -  4,213,645 
          
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ 
 ถือจนครบก าหนด 

 
192,718  -  -  

 
184,964  

 
184,964 

เงินลงทุนในบริษทัอืน่ 478,278  -  62,203  376,633  437,836 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 

หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429,941     -  7,081,453  -  7,081,453 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

  
มูลค่ำยุติธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2562          
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645  -  4,213,645 
          
31 ธันวำคม 2561          
หนี้สินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
หนี้สินทางการเงิน          
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 6,429,941  -  7,081,453  -  7,081,453 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม
ระยะสั้ น ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ลูกหน้ีอื่น เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น และเงินกู้ยืมระยะสั้ น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินให้สินเช่ือหกัดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดโ้ดยหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ค) เงินลงทุนในตราสารท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วย
อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงั 

ง) หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับหุ้นกูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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33  ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เก่ียวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน  
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้ส าหรับ        
สัญญาอนุญาตซอฟตแ์วร์ -  400  -  400 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า -  649  -  649 
Total -  1,049  -  1,049 

        

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 22,038  29,819  4,177  7,606 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 16,473  40,271  149  2,877 
Total 38,511  70,090  4,326  10,483 
 
การค ้าประกัน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่ เป็นจ านวน 0.3 ล้านบาท  
เพ่ือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและการใช้บริการซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท  
(2561: 0.3 ล้านบาท)  
 
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีการค ้าประกนัหุ้นกูเ้พ่ือโอนสิทธิเเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่า
ซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ จ านวน 975.0 ลา้นบาทกูต้ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 (2562: ไม่มี) 
 

34 หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 
 
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้น
กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท การ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องให้บริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทัได้ด าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุได้ในขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภท
รายการใหม่ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงินเพ่ิมเติม   
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34.1 คดีควำมในประเทศไทย 

1) คดีแพ่ง 

ก) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 83/2561 
 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”), 
กรรมการและอดีตกรรมการ
ของบริษทั 

 

- ละเมิด 

- บอกลา้งโมฆียกรรมของ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

- เรียกค่าเสียหาย 

8,020,132,483.88 บาท - เม่ือวนัที่ 9 มกราคม 2561 JTA ไดย้ื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง  

- เม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2561 GL ยื่นค าให้การต่อศาลแพ่ง  

- เ ม่ื อ วัน ท่ี  17 เ มษ า ยน  2561 GL ยื่ น ค า ร้ อ ง ต่ อ ศ า ล แพ่ ง ใ ห้ วิ นิ จ ฉั ย 

ช้ีขาดเบ้ืองตน้ในปัญหาขอ้กฎหมาย 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ได้ย่ืนค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวต่อศาลแพ่งให้ 

JTA หาเงินประกันมาให้เป็นจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 ศาลได้ยกค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราว ท่ีให้ JTA หา

เงินประกนัจ านวน 10 ลา้นบาท เพื่อเป็นหลกัประกนัค่าธรรมเนียมศาล และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงค าร้องท่ีขอให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย

และประเด็นข้อพิพาทระหว่าง JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนัดพิจารณาคดี

ต่อเน่ืองโดยนัดสืบพยานโจทก์และจ าเลย ระหว่างวนัท่ี  20 สิงหาคม และ  

9 ตุลาคม 2562 

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัที่ 3 ธนัวาคม 2562 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
 

100 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันดัพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั

นดัสืบพยานใหม่ระหว่างวนัที่ 7 พฤษภาคม และ 24 มิถุนายน 2563  และนดัฟัง

ค าพิพากษาวนัที่ 25 สิงหาคม 2563 

- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันดัพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั

นดัสืบพยานใหม่ระหว่างวนัที่ 7 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563   

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

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

(“GL”) 

JTrust Asia Pte. Ltd  

(“JTA”) 

- ละเมิด 

- เรียกค่าเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน

พระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 

880,000,000 บาท - เม่ือวนัที่ 30 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้อง JTA ต่อศาลแพ่ง  
- เม่ือวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องของ JTA ท่ีขอจ าหน่ายคดีชัว่คราว นอกจากน้ี

ศาลก าหนดประเด็นพิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละ
จ าเลย ระหว่างวนัที่ 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 5 มีนาคม 2563 
 

ค)  คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2399/2561 
 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท 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 - เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยื่นฟ้อง GL ต่อศาลแพ่งในฐานความผิดหม่ิน
ประมาท 

- เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2561 GL ย่ืนค าร้องขอให้ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราว เพ่ือรอศาลอาญามีค า
พิพากษาหรือมีค าสั่งในคดีเลขท่ี อ.1346/2561 ต่อมาโจทกไ์ดย้ื่นค าคดัคา้นค าร้องขอ
จ าหน่ายคดีชัว่คราว 

- เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 ศาลก าหนดวนันดัช้ีสองสถาน และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินคดีในวนัที่ 26 ตุลาคม 2561  

- เม่ือวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลก าหนดประเด็นในการพิจารณาและแจง้การนดัพิจารณา
คดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ระหว่างวนัที่ 16 และ 28 มกราคม 2563 

- ศาลก าหนดฟังค าพิพากษาในวนัที่ 20 มีนาคม 2563 
- เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2563 JTrust และ JTA ขอถอนฟ้องคดีน้ี ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องและ

ให้จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  
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2) คดีฟ้ืนฟูกิจกำร 

คดีฟ้ืนฟูกิจกำร หมำยเลขด ำที่ ฟ.1/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

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

ร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ย่ืนค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL ต่อศาล
ลม้ละลายกลาง 

- เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2561 GL ย่ืนค าคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
ต่อศาล 

- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางได้มีค  าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการท่ียื่นโดย JTA 

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ไดย่ื้นอุทธรณ์ค  าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
และศาลมีค าสั่งรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  

- เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 GL ย่ืนค าแก้อุทธรณ์ค  าสั่งยกค าร้องขอฟ้ืนฟู
กิจการ 

- ใ น วัน ท่ี  26 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562 ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ค ดี ช า น า ญ พิ เ ศ ษ มี 
ค าพิพากษายกค าสั่งของศาลล้มละลายกลางท่ีงดไต่สวน และให้ศาล
ลม้ละลายกลางไต่สวนค าร้องขอของ JTA แลว้มีค าสั่งใหม่ตามรูปคดี 

- ในวนัที่ 26 เมษายน 2562 ศาลไต่สวนพยานบางส่วนของ JTA และนดัไต่สวน
ต่อเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 

- ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการไต่สวนพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายจน
เสร็จส้ิน 

- ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2562 JTA ย่ืนอุทธรณ์ค  าสั่งศาลท่ีให้ยกค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการ 
- ขณะน้ี GL อยู่ในขั้นตอนการเตรียมค าแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงจะถึงก าหนดย่ืนในวนัท่ี 

20 มีนาคม 2563 
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3) คดีอำญำ 

ก) คดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ. 6/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 

(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 

Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi Asano 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ร่วมกนัยื่นค าร้องขอต่อ

ศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ

อนัเป็นเท็จ 

- - เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  

- เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ศาลได้มีค  าสั่งให้ก าหนดวนันัดถามคา้นพยานโจทก์

และไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัที่ 16 และ 17 มกราคม 2562 

- เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์

- เม่ือวนัที่ 11 และ 18 มีนาคม 2562 ศาลไต่สวนมูลฟ้อง 
- เม่ือวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2562 GL ถอนฟ้องจ าเลยท่ี 4 

- เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2562 ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพ่ือรอฟังผลของคดีฟ้ืนฟูกิจการ 

 

ข) คดีอำญำหมำยเลขที่ อ. 1346/2561 (ศำลอำญำยกฟ้อง) 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

1. J Trust Co., Ltd. 

(“JTrust”)  

2. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 

(มหาชน) (“GL”) 

หม่ินประมาท - - เม่ือวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 JTrust และ JTA ยื่นฟ้อง GL ต่อศาลอาญา 
- เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 ศาลอาญาด าเนินการไต่สวนมูลฟ้องของโจทกเ์สร็จส้ิน 
- เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ศาลมีค าพิพากษาให้ยกฟ้องของ JTrust และ JTA 
- เม่ือวนัที่ 25 เมษายน 2562 JTrust และ JTA ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษา  
- เม่ือวนัที่ 11 ธนัวาคม 2562 ศาลอุทธณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ 
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34.2 คดีควำมในสิงคโปร์ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

Group Lease Holdings Ltd. 
(“GLH”), อดีตกรรมการของ
บริษทัและจ าเลยอื่นๆ 

ร่วมกนัท าละเมิดโดยการ
หลอกให้มาลงทุนใน
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

- ค่าเสียหาย 

- ดอกเบ้ีย 

- ค่าใชจ่้าย 

- การชดเชยอื่นๆตามท่ีศาล

เห็นสมควร 

- เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH และจ าเลยอื่นๆ ต่อศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์  

- JTA ได้ย่ืนค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว 
(an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค  าสั่งอนุญาตตามค าร้อง
ดังกล่าว โดยสั่ง GLH ไม่ให้ด าเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของตนท่ีอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ
ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายใน
ประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี  

- เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้ค าสั่งยกค าร้องขอ
คุม้ครองชัว่คราวส าหรับ GLH นอกจากน้ี ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ยงัไดย้กค า
ร้องของ JTA ท่ีไดย่ื้นขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราวดว้ย  

- JTA ไดย่ื้นอุทธรณ์ค  าสั่งยกค าร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์มีค าสั่งรับค าร้องอุทธรณ์ของ JTA บางค าร้อง และศาลฎีกาแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ได้ตดัสินกลบัค าสั่งของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกลบั
ค าสั่งคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของค าสั่งคุม้ครองชั่วคราวส าหรับ GLH 
ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศสิงคโปร์และทั่วโลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และค่าทนายความ) ทั้งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตค าร้อง
อุทธรณ์ของ JTA เพ่ือขยายค าสั่งคุม้ครองชั่วคราว ให้รวมถึง “การขายทรัพยสิ์น 
การลงทุน หรือการให้กูย้ืม” อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีขึ้นระหว่างวนัที่ 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 
- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าสั่งยกฟ้องของ JTA พร้อมทั้งสั่งให้ JTA 

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ของจ าเลยทุกคน 
- ในวนัเดียวกนัน้ี JTA ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ 
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34.3 คดีควำมในประเทศอินโดนีเซีย 

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

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Bank JTrust 

Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 

Indonesia (“GLFI”) 

ผิดสัญญาการ

จดัการสินเช่ือร่วม

ทางการเงิน 

103,636,408,863  

รูเปียอินโดนีเซีย 

(ประมาณ 233.18  

ลา้นบาท) 

- เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 

- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลได้ด าเนินกระบวนพิจารณา

กระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

- เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย่ื้นค าให้การแก่ศาล 

- เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ย่ืนค าคดัคา้นค าให้การแก่ศาล 

- วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 

- วนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 GLFI ไดรั้บหนงัสือแจง้ถึงการอุทธรณ์จาก BJTI ประกอบดว้ยค าร้อง

และหมายเรียกให้ GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 

- วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งค าแกอุ้ทธรณ์ ต่อศาลสูง 

- เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลสูงพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากเห็นว่าคดีไม่มีมูล 
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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 ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท 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 

 

- วนัที่ 29 เมษายน 2562, GLFI ยื่นฟ้อง BJTI เป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงกรุงจาการ์ตา

กลาง 

- วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวินิจฉยัเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่ายว่าชดัเจนและ

สมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียส าหรับคดีน้ีและนัดวนัไกล่เกล่ียวนัแรกในวนัท่ี 29 

พฤษภาคม 2562 

- วนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 BJTI ไม่ไดเ้ดินทางมาเพื่อไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจึงนดัวนัไกล่

เกล่ียใหม่เป็นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  

- วนัท่ี 10 มิถนุายน 2562 GLFI ไดย่ื้นค าฟ้องฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม คดีถูกบนัทึกและ

เปล่ียนแปลงเลขคดีเป็นคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. 

- วนัที่ 19 มิถุนายน 2562 BJTI ไม่ได้เข้าไกล่เกล่ียเน่ืองจากความเข้าใจผิด ผูไ้กล่เกล่ีย

ก าหนดวนัไกล่เกล่ียใหม่ 

- วนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 การไกล่เกล่ียถูกระงบัไวช้ัว่คราว คู่ความตกลงท่ีจะเชิญผูม้อบ

ฉนัทะเขา้มาในการไกลเ่กล่ียคร้ังถดัไปเพ่ือความพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ีย

ก าหนดวนัไกล่เกล่ียถดัไป วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

- วนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 GLFI ได้รับหมายแจ้งคดีท่ีมีการแก้ไข การสืบพยานนัดแรก

ส าหรับคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST จะมีขึ้นในวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 

- วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนักงานไกล่เกล่ียขอถอน

ฟ้องคดีเลขท่ี 254/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียจึงยุติการไกล่เกล่ีย คณะ

ผูพ้ิพากษาประกาศยติุการด าเนินการเก่ียวกบัคดีหมายเลขน้ี 
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- วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของตวัแทนคู่ความ

ในคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST ตัวแทนของฝ่าย BJTI ไม่สามารถส่ง

หนงัสือมอบอ านาจไดเ้น่ืองจากเพ่ิงไดรั้บหนงัสือแจง้ส าหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ศาลตรวจสอบเอกสารของ BJTI เสร็จส้ิน 

- มีการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 

- GLFI ยื่นค าให้การ และ BJTI ยื่นค าแกค้  าให้การแลว้ 

- ขณะน้ีคู่ความทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างขั้นตอนการย่ืนพยานหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์

อกัษรแก่ศาล 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 34.2 และ 34.3 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสถานการณ์ดงักล่าว
ขา้งตน้และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูต้่างๆ และสัญญาสินเ ช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้ง
คดีความท่ีได้ฟ้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฏหมาย เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ไดท้ าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อย่างใด 
นอกจากนั้นบริษทัยงัเช่ือว่าตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียุติ การท่ีบริษทัไม่ช าระดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นไม่ถือว่าบริษทัผิด
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
 

35 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดว่าจะมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือ
ปฏิบติักบังบการเงินส 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* 
การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
19* 

การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 
* มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน
การบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 
(1) การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  ทั้งน้ี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัน้ีจะยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะ
ของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 
 

(2) การวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายด้วย
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

(3) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา  
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการ
ช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
นั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์
 
รูปแบบใหม่ของการพิจารณาดอ้ยค่าจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน  
 

(4) การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน 
 
TFRS 9 แนะน าวิธีการจัดประเภทและการวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินใหม่ โดยจัดประเภทหน้ีสินทางการเงินเป็น 2 
ประเภทหลกั คือ วิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี หน้ีสินทางการเงินจะจดัประเภท
เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนไดก้็ต่อเม่ือกิจการถือไวเ้พื่อคา้ หรือเป็นอนุพนัธ์ 
หรือเลือกวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว 
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ตาม TFRS 9 การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีจดัประเภทเป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนตอ้งแสดงรายการดงัน้ี 
- จ านวนเงินของมูลค่ายุติธรรมท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของหน้ีสินจะแสดงใน

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และ 
- จ านวนเงินของมูลค่ายติุธรรมท่ีเปล่ียนแปลงส่วนท่ีเหลือจะแสดงในก าไรหรือขาดทุน 

 
(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (“TFRS 16”) ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิ
การใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชี
ส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญา
เช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน  เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  และรับรู้สินทรัพย์
และหน้ีสินในกรณีท่ีการจ่ายเงินตามสัญญาเช่ามีช่วงเวลาแตกต่างจากการรับรู้ค่าเช่าจ่าย ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงานของกลุ่มบริษทัตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 33 ส่งผลให้ลกัษณะ
ของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัจะรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และ
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  
 
ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวขา้งตน้ 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562  
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36   การจดัประเภทรายการใหม่    
 

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ซ่ึงรวมอยู่ในงบการเงินส าหรับส้ินปี 2562 เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ  ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบส าหรับส้ินปีปี 2562 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม่ 

  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,324,919   210,446  3,535,365 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,886,840   (210,446)  2,676,394 
ลูกหน้ีสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัท่ี 
 ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
 230,733 

  
 (230,733) 

  
 - 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  -   282,243   282,243 
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  -   13,044   13,044 
    -   

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุด 
   วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

     

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนั  160,589   (160,589)   - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ  -   160,589   160,589 
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูยื้ม  1,870   (1,870)   - 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ  -   1,870   1,870 
    -   

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม่ 
  
จดัประเภทใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,123,035   83,884   2,206,919 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกว่าหน่ึงปี 2,096,962   (83,884)   2,013,078 
    -   
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