
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม
และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน  รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 
เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  การสอบทานน้ีมีขอบเขต 
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ข้อมลูและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สงัเกตส าหรับเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลูกหน้ี

สินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียค้างรับ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนังสือแจง้มายงับริษทัให้ด าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึง
การกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั 
และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผา่นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบการ
ของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ีย
คา้งรับเตม็จ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้วา่การสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีต
ผูบ้ริหารยงัอยูใ่นกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัคดี
ความต่างๆ กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของ
บริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่
ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้
เรียกร้องใหบ้ริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบั 
การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภทรายการ
ใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงินเพิ่มเติม  
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3) ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(ค) และคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผูถื้อหุ้นกู้
แปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระ
หน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในขณะน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความ
ต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดี
ความต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด  
 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 
 
 
 
(โชคชยั งามวฒิุกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
15 พฤษภาคม 2563 
 



บริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,293,503            3,091,515            245,209               365,980               

เงินลงทุนชัว่คราว 170,377               105,646               2,500                    -                       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 2,839,242            2,942,550            1,872,525            1,979,097            

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 262,494               232,754               -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 736,994               626,833               -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,660                    6,086                    -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 -                       -                       -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 45,017                  41,055                  -                       -                       

สินคา้คงเหลือ 203                       305                       -                       -                       

สินทรัพยร์อการขาย 70,454                  59,555                  22,228                  16,201                  

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                       -                       445,624               144,127               

ลูกหน้ีอ่ืน 4 100,768               120,361               61,288                  71,707                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4 231,733               219,580               39,300                  35,381                  

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,754,445            7,446,240            2,688,674            2,612,493            

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั 346                       343                       346                       343                       

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 1,784,570            1,766,759            -                       -                       

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

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 4, 11 547,385               535,509               -                       -                       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 5 2,075,286            2,162,135            1,466,169            1,544,400            

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 6 95,349                  64,200                  -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 7 12,833                  21,707                  -                       -                       

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 784                       322                       -                       -                       

เงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4 -                       -                       5,033,921            4,646,075            

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 118,757               91,344                  53,330                  52,622                  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 101,399               103,991               65,179                  67,865                  

ค่าความนิยม 338,630               317,868               -                       -                       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 184,014               134,623               93,848                  57,578                  

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 83,882                  79,451                  36,375                  34,399                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,343,235            5,278,252            10,339,470          9,993,584            

รวมสินทรัพย์ 13,097,680          12,724,492          13,028,144          12,606,077          

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 3,677                    6,936                    5,232                    1,176                    

เงินรับฝากจากลูกคา้ 73,424                  57,362                  -                       -                       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18,640                  -                       2,272                    -                       

เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 12, 14 690,286               18,216                  670,549               -                       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4, 14 1,600,237            1,476,772            1,600,237            1,476,772            

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 -                       590,700               -                       590,700               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                       27,191                  -                       -                       

เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั 8,640                    10,664                  5,952                    5,189                    

เจา้หน้ีอ่ืน 4 931,591               834,858               814,021               710,644               

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 98,459                  114,192               57,985                  59,811                  

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 3,424,954            3,136,891            3,156,248            2,844,292            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 9,694                    -                       60                         -                       

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 4, 14 4,236,376            3,909,559            4,236,376            3,909,559            

ประมาณการหน้ีสินสาํหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,904                  21,213                  22,904                  21,213                  

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 51,923                  47,923                  -                       -                       

เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,064                    2,064                    2,064                    2,064                    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวยีน 4,322,961            3,980,759            4,261,404            3,932,836            

รวมหนี้สิน 7,747,915            7,117,650            7,417,652            6,777,128            

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

      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 92,255                  92,255                  92,255                  92,255                  

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (128,850)              99,683                  (482,544)              (278,206)              

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (699,936)              (666,134)              45,339                  59,458                  

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,218,911            5,481,246            5,610,492            5,828,949            

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 130,854               125,596               -                                         -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,349,765            5,606,842            5,610,492            5,828,949            

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,097,680          12,724,492          13,028,144          12,606,077          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 385,694            479,854            269,157            332,837            

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 23,986              35,365              -                   -                   

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 52,242              42,260              -                   -                   

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพือ่ผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 717                   4,140                -                   -                   

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 512                   445                   -                   -                   

รายไดค้่าบริการสญัญาเช่าซ้ือ 24,975              23,014              -                   -                   

รายไดจ้ากการขาย 794                   1,479                -                   -                   

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4 14,269              18,515              85,022              91,723              

รายไดก้ารจดัการ 4 -                   -                   25,500              21,000              

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 59,953              58,076              29,383              31,828              

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 4,553                2,320                -                   -                   

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (51,897)            11,605              (150,175)          27,826              
รายไดอ่ื้น 4 5,025                6,643                2,225                3,099                
รวมรายได้ 520,823            683,716            261,112            508,313            

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร 4 294,159            294,656            153,834            155,679            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากการตดัรายการ 216,015            -                   121,183            -                   
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                   107,495            -                   74,448              
ตน้ทุนขาย 676                   1,237                -                   -                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 60,079              77,391              51,420              67,810              
รวมค่าใช้จ่าย 570,929            480,779            326,437            297,937            

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 20,492              39,128              -                   -                   

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (29,614)            242,065            (65,325)            210,376            

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (83,138)            (95,838)            (80,507)            (94,281)            
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (112,752)          146,227            (145,832)          116,095            

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,670)              (34,419)            10,376              (23,077)            
กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (115,422)          111,808            (135,456)          93,018              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (22,344)            22,882              -                   -                   
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (2,540)              11,730              -                   -                   
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (24,884)            34,612              -                   -                   

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรม
    ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11,877              -                   -                   -                   
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (141)                 -                   -                   -                   
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 11,736              -                   -                   -                   
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (13,148)            34,612              -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (128,570)          146,420            (135,456)          93,018              

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่            (114,145)             107,595            (135,456)               93,018 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,277)              4,213                -                   -                   
กําไรสําหรับงวด            (115,422)             111,808            (135,456)               93,018 

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่            (133,828)             142,567            (135,456)               93,018 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 5,258                3,853                -                   -                   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด            (128,570)             146,420            (135,456)               93,018 

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)              (0.0748)               0.0705              (0.0888)               0.0610 

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่

31 มีนาคม 31 มีนาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กาํไรจากเงินลงทุน
ในตราสารทุน

กาํไร (ขาดทุน) ส่วนเกินทุน ที่กาํหนดให้ ผลต่าง รวม
ทุนเรือนหุน้ จากการวดัมูลค่า จากการตีราคา วดัมูลค่ายตุิธรรม จากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ องคป์ระกอบอื่น ส่วนไดเ้สีย รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ที่ดิน และอาคาร ผา่นกาํไรขาดทุน งบการเงินที่เป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สํารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เบด็เสร็จอื่น เงินตราต่างประเทศ ที่เป็นทุน ของผูถ้ือหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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   
กาํไรสําหรับงวด -              -               -                         107,595            -                           -                 -                    -                      -                     -                  107,595          4,213         111,808      
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -              -               -                         -                   (33)                           -                 -                    35,005                 -                     34,972             34,972            (360)          34,612        

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -              -               -                         107,595            (33)                           -                 -                    35,005                 -                     34,972             142,567          3,853         146,420      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 762,769      5,192,673     92,255                    239,506            1,994                       352                 -                    (552,337)             59,458               (490,533)          5,796,670       127,899     5,924,569   

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562
ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 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   

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -               -                         (114,388)          -                           -                 -                    -                      -                     -                  (114,388)         -                (114,388)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 762,769      5,192,673     92,255                    (14,705)            2,477                       -                 -                    (728,069)             59,458               (666,134)          5,366,858       125,596     5,492,454   
ขาดทุนสําหรับงวด -              -               -                         (114,145)          -                           -                 -                    -                      -                     -                  (114,145)         (1,277)       (115,422)     
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นสําหรับงวด -              -               -                         -                   (141)                         -                 11,877              (31,419)               -                     (19,683)            (19,683)          6,535         (13,148)      

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -              -               -                         (114,145)          (141)                         -                 11,877              (31,419)               -                     (19,683)            (133,828)         5,258         (128,570)     
      เปลี่ยนประเภทรายการหุน้กูแ้ปลงสภาพ
                - องคป์ระกอบที่เป็นทุน 14 -              -               -                         -                   -                           -                 -                    -                      (14,119)              (14,119)            (14,119)          -            (14,119)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 762,769      5,192,673     92,255                    (128,850)          2,336                       -                 11,877              (759,488)             45,339               (699,936)          5,218,911       130,854     5,349,765   

(พันบาท)

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม
กาํไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ รวม
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบที่เป็นทุน ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 762,769               5,192,673               92,255               (540,321)                 59,458                                    5,566,834               
กาํไรและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                      -                          -                     93,018                    -                                         93,018                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 762,769               5,192,673               92,255               (447,303)                 59,458                                    5,659,852               

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

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

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                      -                          -                     (68,882)                   -                                         (68,882)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 762,769               5,192,673               92,255               (347,088)                 59,458                                    5,760,067               
ขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวด -                      -                          -                     (135,456)                 -                                         (135,456)                 
เปลี่ยนประเภทรายการหุน้กูแ้ปลงสภาพ

- องคป์ระกอบที่เป็นทุน 14 -                      -                          -                     -                          (14,119)                                  (14,119)                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 762,769               5,192,673               92,255               (482,544)                 45,339                                    5,610,492               

บริษทั กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ (112,752)        146,227          (145,832)         116,095        
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,209            13,762            5,646              5,773            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการตดัรายการ 216,191          -                  121,183          -                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                 107,495          -                  74,448          
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 60,079            77,391            51,420            67,810          
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย 6,798              1,332              3,690              1,800            
กลบัรายการค่าเผือ่ลูกหน้ีอ่ืน -                 (2,042)            -                  -                
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 389                 5                     -                  2                   
ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 607                 -                  -                  -                
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 41,960            (10,952)          150,193          (27,755)         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,691              2,057              1,691              2,057            
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (20,492)          (39,128)          -                      -                
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (14,269)          (18,515)          (85,022)           (91,723)         
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 82,036            90,962            79,922            89,405          
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากหน้ีสินสญัญาเช่า 556                 -                  39                   -                
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้ -                 4,292              -                  4,292            
ตดัจาํหน่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 546                 584                 546                 584               

280,549          373,470          183,476          242,788        
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหน้ีสินดาํเนินงาน

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (85,652)          237,529          (22,484)           84,885          
ลูกหน้ีสินเช่ือ (66,553)          14,083            -                  -                
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (138,260)        (4,368)            -                  -                

ลูกหน้ีสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 2,079              8,440              -                  -                
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ (3,962)            (36,975)          -                  -                
สินคา้คงเหลือ 102                 (1)                    -                  -                
สินทรัพยร์อการขาย (77,776)          (83,995)          (61,137)           (73,387)         
ลูกหน้ีอ่ืน 38,478            (12,093)          9,777              (4,254)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (44,518)          (28,372)          2,093              1,795            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (4,515)            1,471              (2,050)             127               
เจา้หน้ีการคา้ (3,259)            7,192              4,055              12,295          
เงินรับฝากจากลูกคา้ 16,062            3,774              -                  -                
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (2,023)            279                 764                 (1,423)           
เจา้หน้ีอ่ืน (19,211)          19,704            (13,253)           9,860            
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (16,382)          (15,448)          (1,826)             2,011            
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน (124,841)        484,690          99,415            274,697        
ดอกเบ้ียจ่าย (2,104)            (38,717)          -                  (37,157)         
ภาษีเงินไดจ่้าย (22,992)          (47,703)          (1,918)             (662)              
กระแสเงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (149,937)        398,270          97,497            236,878        

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
 31 มีนาคม  31 มีนาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนเพิ่มข้ึน (47,640)          (8)                    (2,500)             -                

เงินฝากประจาํท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง (3)                   142                 (3)                    (3)                  

ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานลดลง 275                 26                   275                 26                 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                  (220,000)         (450,000)       

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออุปกรณ์ (3,528)            (1,666)            (88)                  (109)              

เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (134)               (8,924)            (90)                  (750)              

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 588                 51                   -                  -                

ดอกเบ้ียรับ 9,587              16,045            5,334              3                   

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (40,855)          5,666              (217,072)         (450,833)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                 (6,291)            -                  -                

เงินสดจ่ายเพื่อชาํระหน้ีสินสญัญาเช่า (6,726)            -                  (1,196)             -                

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงนิ (6,726)            (6,291)            (1,196)             -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (197,518)        397,645          (120,771)         (213,955)       

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 399,506          (63,750)          -                  -                

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 201,988          333,895          (120,771)         (213,955)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,091,515       3,745,003       365,980          409,893        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 3,293,503       4,078,898       245,209          195,938        

รายการทีม่ใิช่เงนิสด

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 14,119            -                  14,119            -                

โอนหุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 640,095          -                  640,095          -                

โอนเจา้หน้ีอ่ืนลูกหน้ี เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 16,336            -                  16,336            -                

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 31 มีนาคม  31 มีนาคม

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ                   หน้ำ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 14 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 14 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 15 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 23 
5 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 26 
6 ลูกหน้ีสินเช่ือ 32 
7 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 35 
8 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ 37 
9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 40 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 41 
11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 43 
12 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 44 
13 การเปล่ียนแปลงหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 44 
14 หุน้กูแ้ปลงสภาพ 45 
15 ส่วนงานด าเนินงาน 47 
16 เคร่ืองมือทางการเงิน 48 
17 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 49 
18 ผลกระทบจาก COVID-19 58 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ บริษทัย่อยใน
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษัท การจัดการเงินลงทุน  
การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย และธุรกิจสินเช่ือเพื่อผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่น้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท าหมายเหตุประกอบงบ
การเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  
รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินขอกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
กลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 
เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฎิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฎิบติั  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 (ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 
 
ในการจดัท างบการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ
กลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้น
การประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้
แต่การใชว้ิจารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 
(ค) การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัไดด้ าเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต 
ในปัจจุบนัผูบ้ริหารเช่ือวา่คดีต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม ยงัมีความไม่แน่นอน
ในผลของคดีต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด 
 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี   
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 
ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
 หมายเหตุ (พัทบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน   191,938  (666,134)  (185,951)  59,458 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2)        

- บริษทัและบริษทัยอ่ย  (100,896)  -   (86,103)   - 
- บริษทัร่วม   (34,616)  -   -   - 

 ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  21,124  -  17,221  - 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   (77,550)  (666,134)   (254,833)  59,458 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 

(1) ประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดั
จ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดั
ประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการ
บริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อ
ขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,092  -  -  3,092 
เงินลงทุนชัว่คราว 106  -  -  106 
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 233  -  -  233 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 627  -  -  627 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 41 

 
- 

 
- 

 
41 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 536  -  343  193 
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 64  -  -  64 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 22  -  -  22 
รวม 4,721  -  343  4,378 

        



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (ล้านบาท) 
เงินรับฝากจากลูกคา้ 57  -  -  57 
เงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18  -  -  18 
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,477 

 
- 

 
- 

 
1,477 

หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 591  -  -  591 
รวม 2,143  -  -  2,143 

 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่น 

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่น 

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 366  -  -  366 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 144  -  -  144 
เงินใหกู้ย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4,646  -  -  4,646 
รวม 5,156  -  -  5,156 

หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,477 

 
- 

 
- 

 
1,477 

หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 591  -  -  591 
รวม 2,068  -  -  2,068 

 
ลูกหน้ีสินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ และเงินให้กูย้ืมกบับริษทัยอ่ย ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดั
จ าหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 
- กลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(2) การดอ้ยค่า 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ีเดิมกลุ่ม
บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบ
ต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะ
ถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
 
การประมาณการและการใช้ดลุพินิจท่ีส าคัญ 

 
การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองท่ีสลบัซบัซอ้นและชุดขอ้มูลสมมติฐาน
หลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการก าหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์
ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจควรมีมหภาคท่ีเป็นขอ้มูลตวัแปรน าเขา้หลายตวัแปร 
 
การวัดมลูค่า 

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่
ของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของตราสาร 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติดว้ยจ านวนเงินท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ซ่ึง
พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 
ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยคูณความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี (PD – Probability of 
default) กบั ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD – Loss given default) กบั ยอดหน้ี
หรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระ (EAD – Exposure at the time of default) 
 
สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหาภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปได ้ทั้งในแง่ของ
การพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง  
  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงิน  
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ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ช้ันท่ี 1 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการจ านวนเงิน
สดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากตราสารไม่มีการเพิ่มข้ึน
อย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตแลว้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑ์
ระยะเวลา 12 เดือน 
 
ช้ันท่ี 2 
 
หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR – Significant increase in  
creadit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะรับรู้เหตุการณ์การ
ผิดนดัช าระหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมิน
โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนดัช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกวา่นั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมิน
วา่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ช้ันท่ี 3 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหมายถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่ 91 วนั  
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดวา่จะไดรั้บ
โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่างมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดข้ึน  
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กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้ว่าการใชข้อ้ก าหนดการดอ้ยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   
จะมีผลใหค่้าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีดงัน้ี 

   งบกำรเงินรวม   

 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัญจะสูญ 

ณ วนัท่ี                                
31 ธนัวาคม 2562 

  
 
 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ณ วนัท่ี             
1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 429,840  110,415  540,255 

ลูกหน้ีสินเช่ือ 26,930  (10,294)  16,636 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 12,491  775  13,266 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 1,409,558  -  1,409,558 

รวม 1,878,819  100,896  1,979,715 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัญจะสูญ 
ณ วนัท่ี                                 

31 ธนัวาคม 2562 

  
 
 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 367,068  86,103  453,171 
รวม 367,068  86,103  453,171 

 
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ี
ของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
 

(3) ดอกเบ้ีย 
 

ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทาง
การเงินเพื่อใหไ้ด:้ 

 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
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ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดวา่จะไดรั้บโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะ
ค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิตโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงรวมผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 

การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึเป็นส่วนหนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงิน 

 
‘ราคาทุนตดัจ าหน่าย' ของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบก าหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผล
ขาดทุนส าหรับกรณีของสินทรัพยท์างการเงิน ‘มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน' คือราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท์างการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผื่อผลขาดทุน 

 
การค านวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย  
 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพย์
ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด แต่กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน
ภายหลงั ใหค้  านวณดอกเบ้ียรับโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าอีกต่อไปให้ค านวณดอกเบ้ียรับโดยกลบัไปใชมู้ลค่าขั้นตน้ส าหรับ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิดในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดอกเบ้ียจะค านวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน การค านวณดอกเบ้ียรับจะไม่กลบัไป
ค านวณกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ ถึงแมค้วามเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงดีข้ึน 

 
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีวนัถือปฏิบติัตามมาตรฐานและมีการเปล่ียนแปลงจะใช้วิธีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 
เดิมกลุ่มบริษทั ในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าตาม 
TFRS 16 กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดย
กลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 32,098  3,489 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีเพิ่มข้ึน 20,617  3,342 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพิ่มข้ึน 11,481  147 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  38,511  4,326 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงไม่เกินหน่ึงปี  (4,334)  (756) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  34,177  3,570 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (2,079)  (81) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563  32,098  3,489 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.99  5.00 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 
 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  
    31 มีนาคม 

นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

บริษทัย่อย         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 5.50-7.00  

ต่อปี 
-  -  85,661  91,723 

รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  25,500  21,000 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  -  767  969 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  161         160 
         
กจิการอื่นที่เกีย่วข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 6.50 ต่อปี 2,890  2,889  -  - 
รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา 282  1,423  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 71,930  71,275  71,930  71,275 
         
ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน  16,077  16,056  5,232  5,321 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคญั  16,077  16,056  5,232  5,321 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 
เงินให้กู้ยมืแก่บุคคลหรือ 
 กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31ธนัวาคม 

2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน    

บริษทัยอ่ย 1.00-1.15  -  -  -  220,000  - 
ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลหรือ 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

        

บริษทัยอ่ย 1.00-7.00  7.00  -  -  225,624  144,127 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
445,624 

  
144,127 

        

เงินให้กู้ยมืระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  5,033,921  4,646,075 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคล 
 หรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
5,033,921 

  
4,646,075 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
แก่บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
5,479,545 

  
4,790,202 

 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,790,202  5,517,775 
เพิ่มข้ึน -  -  292,894  528,320 
ลดลง -  -  (5,331)  - 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  401,780  (106,387) 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม -  -  5,479,545  5,939,708 

 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  60,375  65,169 
ผูบ้ริหารส าคญั 528  558  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 192,197  173,262  -  - 
 192,725  173,820  60,375  65,169 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 / ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
(171,106) 

  
(157,718) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 21,619  16,102  60,375  65,169 

 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 202,615  171,520  -  - 
 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 446,368  471,733  -  - 

 
เจ้าหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  165  401 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 773,547  646,136  773,547  646,136 
รวม 773,547  646,136  773,712  646,537 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  1,132  289 
ผูบ้ริหารส าคญั 91  84  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,402  6,310  -  - 
รวม 8,493  6,394  1,132  289 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,883,614  5,433,801  5,883,614  5,433,801 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 
5.1     ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562  
31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กต ิ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,849,713  3,889,734  2,763,034  2,762,698  6,612,747  6,652,432 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 148,608  154,433  -  -  148,608  154,433 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (1,129,431)  (1,150,574)   (538,502)  

 
(542,102)  (1,667,933)  (1,692,676) 

รวมลูกหนีป้กต ิ 2,868,890  2,893,593  2,224,532  2,220,596  5,093,422  5,114,189 
            
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 507,648  561,916  -  -  507,648  561,916 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 50,004  36,054  -  -  50,004  36,054 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (160,282)  (177,634)  -  

 
-  (160,282)  (177,634) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 397,370  420,336  -  -  397,370  420,336 

รวมลูกหนี ้ 3,266,260  3,313,929  2,224,532  2,220,596  5,490,792  5,534,525 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 / ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (427,018)  (371,379)  (149,246)  (58,461)  (576,264)  (429,840) 
ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,839,242  2,942,550  2,075,286  2,162,135  4,914,528  5,104,685 

 
 
 
 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562  
31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กต ิ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,586,978  2,666,874  1,967,226  1,974,139  4,554,204  4,641,013 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 106,332  110,215  -  -  106,332  110,215 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
 ไม่ถือป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(842,595)  

 
(864,486)  (391,859)  

 
(390,965)  (1,234,454)  

 
(1,255,451) 

รวมลูกหนีป้กต ิ 1,850,715  1,912,603  1,575,367  1,583,174  3,426,082  3,495,777 
            
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 474,355  527,873  -  -  474,355  527,873 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 47,243  33,213  -  -  47,243  33,213 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ 

 
(149,274)  

 
(166,298)  

 
-  

 
-  (149,274)  

 
(166,298) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 372,324  394,788  -  -  372,324  394,788 

รวมลูกหนี ้ 2,223,039  2,307,391  1,575,367  1,583,174  3,798,406  3,890,565 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 / ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
(350,014)  (328,294)  (109,198)  (38,774)  (459,712)  (367,068) 

ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,872,525  1,979,097  1,466,169  1,544,400  3,338,694  3,523,497 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
  

 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ 
 31 มีนาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 4,309,441  209,173  4,100,268 
ล าดบัชั้นท่ี 2 605,966  88,722  517,244 
ล าดบัชั้นท่ี 3 575,385  278,369  297,016 
รวม 5,490,792  576,264  4,914,528 

 
 งบกำรเฉพำะกจิกำร 
  

 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ 
 31 มีนาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 2,790,688   147,614    2,643,074  
ล าดบัชั้นท่ี 2 540,998   82,581    458,417  
ล าดบัชั้นท่ี 3 466,720   229,517    237,203  
รวม 3,798,406  459,712   3,338,694  

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนก
ตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,417,742  35,413       4,382,329 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 410,002  33,361  376,641 
 2 - 3 เดือน 296,966  81,017  215,949 
 4 - 6 เดือน 158,963  80,069  78,894 
 7 - 9 เดือน 105,917  76,226  29,691 
 10 - 12 เดือน 104,529  84,805  19,724 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 40,406  38,949  1,457 
รวม 5,534,525  429,840  5,104,685 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า

ซ้ือ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,059,061  29,751  3,029,310 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 289,525  28,308  261,217 
 2 - 3 เดือน 225,398  66,187  159,211 
 4 - 6 เดือน 112,175  65,938  46,237 
 7 - 9 เดือน 81,940  64,405  17,535 
 10 - 12 เดือน 84,123  74,583  9,540 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 38,343  37,896  447 
รวม 3,890,565  367,068  3,523,497 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
   31 มีนาคม 2563 
   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   4,555,973  3,266,260 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   2,019,089  1,572,079 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   742,847  651,406 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   1,098  1,047 

   7,319,007  5,490,792 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,828,215)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ที่ต้องจ่ำย   5,490,792   

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
   31 มีนาคม 2563 
   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   3,214,908  2,223,039 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   1,426,495  1,104,897 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   539,881  469,666 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   850  804 

   5,182,134  3,798,406 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,383,728)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ที่ต้องจ่ำย   3,798,406   

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 
 มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 

  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี   4,642,137  3,313,929 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   2,762,698  2,220,596 

   7,404,835  5,534,525 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,870,310)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ที่ต้องจ่ำย   5,534,525   

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 
 มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 

  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี   3,338,175  2,307,391 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี   1,974,139  1,583,174 

   5,312,314  3,890,565 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,421,749)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ที่ต้องจ่ำย   3,890,565   

 
5.4 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายุ

สัญญาเช่า 
 
 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2563 บริษทัไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้)  

เพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน หุน้กู ้และหนงัสือค ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(31 ธันวาคม 2562: 50 ล้านบาท)  
 
 
 
 
 
 
 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 
6.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562  
31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนีป้กต ิ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 323,997   287,702  115,812   77,930  439,809   365,632 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,827   8,391  -  -  8,827   8,391 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (64,960)  (54,535)  (16,388)  (11,200)  (81,348)  (65,735) 

รวมลูกหนีป้กต ิ 267,864   241,558  99,424   66,730  367,288   308,288 
            
ลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 15,202   18,301  -  -  15,202  18,301 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,341   1,770  -  -  1,341   1,770 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (3,247)  (4,475)  -  -  (3,247)  (4,475) 

รวมลูกหนีบ้อกเลกิสัญญำ 13,296  15,596  -      -  13,296  15,596  

รวมลูกหนี ้ 281,160  257,154  99,424  66,730  380,584  323,884 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 / ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (18,666)  (24,400)  (4,075)  (2,530)  (22,741)  (26,930) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือ - สุทธิ 262,494  232,754  95,349  64,200  357,843  296,954 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2    ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือ 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 
 31 มีนาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 325,696  11,334  314,362 
ล าดบัชั้นท่ี 2 32,184  1,992  30,192 
ล าดบัชั้นท่ี 3 22,704  9,415  13,289 
รวม 380,584  22,741  357,843 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ี

คา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 239,738  2,348  237,390 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 40,066  4,002  36,064 
 2 - 3 เดือน 27,019  8,095  18,924 
 4 - 6 เดือน 7,387  4,403  2,984 
 7 - 9 เดือน 3,985  3,016  969 
 10 - 12 เดือน 4,579  3,956  623 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,110  1,110  - 
รวม 323,884  26,930  296,954 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 
   
 งบกำรเงินรวม 
 เงินลง 

ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ 

  
มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลง 
ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินให้สินเช่ือ 

  
มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 349,367  281,160  316,164  257,154 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 115,812  99,424  77,930  66,730 
 465,179  380,584  394,094  323,884 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (84,595)    (70,210)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ 
 ที่ต้องจ่ำย 380,584   

  
323,884 

  

 
6.4 สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ใน อัตราคงท่ีตลอด
 อายสัุญญาเงินกู ้
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย 
 
7.1       ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ  ท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562  
31 มีนาคม 

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 31ธนัวาคม 

2562 
ลูกหนีป้กต ิ (พันบาท) 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 878,829  722,314  16,063  23,530  894,892  745,844 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,924  3,349  -  -  2,924  3,349 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (95,297)  (86,560)  (2,269)  (1,602)  (97,566)  (88,162) 
รวมลูกหนี ้ 786,456  639,103  13,794  21,928  800,250  661,031 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
 ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 / ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (49,462)  (12,270)  (961)  (221)  (50,423)  (12,491) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 736,994  626,833  12,833  21,707  749,827  648,540 

 

7.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
  

 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

-สุทธิ 
 31 มีนาคม 2563 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 279,528  15,758  263,770 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 419,120  24,559  394,561 
 2 - 3 เดือน 77,193  4,766  72,427 
 มากกวา่ 3 เดือนข้ึนไป 24,409  5,340  19,069 
รวม 800,250  50,423  749,827 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายุ
หน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 636,676  5,389  631,287 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 2,760  166  2,594 
 2 - 3 เดือน 4,711  1,077  3,634 
 4 - 6 เดือน 13,235  3,031  10,204 
 7 - 9 เดือน 1,748  1,227  521 
 10 - 12 เดือน 1,020  820  200 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 881  781  100 
รวม 661,031  12,491  648,540 

 
7.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 เงินลงทุนขั้นต ่า

ตามสัญญา
สินเช่ือรายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นต ่า
ตามสัญญาสินเช่ือ 

รายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย 
 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 881,753  786,456   725,663  639,103 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16,063  13,794   23,530  21,928 
 897,816  800,250   749,193  661,031 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (97,566)    (88,162)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินข้ันต ำ่ 
 ที่ต้องจ่ำย 800,250 

    
661,031 

  

 
7.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด

อายสัุญญาเงินกู ้



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

8.1 บริษทัไดใ้ห้เงินกูย้ืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ และบริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ห้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษทัอื่นในประเทศไซปรัสและ
ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 
ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้การช าระคืนส าหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ี
ถึงก าหนดช าระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัย่อยยงั
ไม่ไดรั้บการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  

 
จากผลของการผิดนดัช าระหน้ีของเงินกูย้ืมและเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้บริษทัไม่สามารถไดรั้บช าระเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารเช่ือว่าการตั้งส ารองเผื่อขาดทุนส าหรับเงินให้กู ้ยืมกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เต็มจ านวนนั้น
เหมาะสมตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 

  

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

กลุ่มบริษทัในประเทศ  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 (ร้อยละต่อปี)     (พัน) 

 
 

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  บาท  

เหรียญ
สหรัฐอเมริกา  บาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  301,973  9,243  278,706 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,179,622  36,106  1,088,736 
อื่น ๆ 5.0 - 10.0 1,313  42,890  1,313  39,586 
รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,662  1,524,485  46,662  1,407,028 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    47,758    43,585 
รวมลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้

ค้ำงรับ    1,572,243    1,450,613 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต /              

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ส าหรับ
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ     (1,527,226)    (1,409,558) 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี    (45,017)    (41,055) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำง

รับที่ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี    -    - 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“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
ทรัพยสิ์นของบริษทั และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อให้ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้ง
รับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ใน
กระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

8.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาค
ธุรกิจอ่ืนแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสแสดงไดด้งัน้ี 

  

  งบกำรเงินรวม 

 
 31 มีนาคม  

2563 
 31 ธนัวาคม 

2562 
  (พันบาท) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พพิาท  590,573  545,071 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พพิาท  (590,573)  (545,071) 
หัก  ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  -  - 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกจิภำยใต้ข้อพพิำทส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี  -  - 
     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  981,670  905,542 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  (936,653)  (864,487) 
หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี  (45,017)  (41,055) 
ลูกหนีสิ้นเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำงรับส่วนที่ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี  -  - 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืน ค่าเผื่อขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนค่าจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
และดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 

 31 มีนาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 -  -  - 
ล าดบัชั้นท่ี 2 -  -  - 
ล าดบัชั้นท่ี 3 1,572,243  1,527,226  45,017 
รวม 1,572,243  1,527,226  45,017 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พพิาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืน จ าแนกตาม

อายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
  

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  - 
คา้งช าระ      
 1 - 6 เดือน -  -  - 
 7 - 12 เดือน 41,055  -  41,055 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,409,558  1,409,558  - 
รวม 1,450,613  1,409,558  41,055 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นของบริษทัยอ่ยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั อนัประกอบดว้ย 
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ  

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
        งบกำรเงินรวม 

 ประเภทธุรกิจ  
สถานท่ี 

จดทะเบียน 
สัดส่วน                   

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผื่อผลขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วิธีส่วนไดเ้สียสุทธิ 
    31 

มีนาคม 
2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31  
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม

2562 
    (ร้อยละ)    (พันบาท) 
บริษทัร่วม                           
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  2,366,655  
 
2,348,844  (582,085)  (582,085)  1,784,570  1,766,759 

 

บริษทัไม่ไดรั้บรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนใน CCF ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

  31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31  
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562  

31 
มีนาคม 

2563  

31 
มีนาคม 

2562 
  (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  -  - 

 
 
 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  
สัดส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับงวด 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

31  
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

  31 
มีนาคม  
2563  

31 
ธนัวาคม  

2562 

 31 
มีนาคม 

2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31 
มีนาคม  
2563  

31 
ธนัวาคม 

2562 

 31  
มีนาคม  
2563  

31 
ธนัวาคม 

2562  

31  
มีนาคม 

2563  

31 
มีนาคม 

2562 
  (ร้อยละ)   (พันบาท) 
ถอืหุ้นโดยบริษทั 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 (Laos) 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  -  - 

ถอืหุ้นโดยบริษทั ธนบรรณ จ ากดั                         
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  -  - 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม 
 หมายเหตุ  31 มีนาคม 2563 
   (พันบาท) 
    
เงินลงทุนที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย    
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ 4  192,718 
    
เงินลงทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   63,776 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  279,015 
เพ่ิม ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของเงินลงทุน   11,876 
รวมเงินลงทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   354,667 
รวม   547,385 

 
   งบกำรเงินรวม 
 หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
    
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถอืจนครบก าหนด     
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ 4  192,718 
    
เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน    
Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   63,776 
PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  414,502 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า - PT Bank JTrust Indonesia Tbk.   (135,487) 
รวมเงินลงทุนในบริษทัอ่ืน   342,791 
รวม   535,509 

 
เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุน้ประมาณร้อยละ 97 ของหุน้ทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็น
โจทกฟ้์องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ 
 

การเปล่ียนแปลงค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งงวดแสดงดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุข้อ 3)  1,979,715  453,171 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของส ารองผลขาดทุน   159,669  88,211 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืนและการตดัรายการ  (124,475)  (106,047) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า   40,172  24,377 
ผลกระทบการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  121,572  - 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563  2,176,653  459,712 

 
13 กำรเปลีย่นแปลงหนีสิ้นที่เกดิจำกกจิกรรมจัดหำเงิน 
 

    
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ  เงินกูย้มืและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
   (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   18,216  - 
รายการท่ีมิใช่เงินสด      

เพิ่มข้ึน   443  - 
การเปล่ียนประเภทรายการจากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 14  670,549  670,549 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 
เงินตราต่างประเทศ 

   
1,078 

  
- 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563   690,286  670,549 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 หุ้นกู้แปลงสภำพ 
   

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 4,248,031  3,921,510 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,635,583  1,512,291 
หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 -  604,916 
รวม 5,883,614  6,038,717 
หัก ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (1,662)  (2,228) 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - สุทธิ 5,881,952  6,036,489 
หัก มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ (45,339)  (59,458) 
มูลค่ำที่จัดประเภทเป็นส่วนของหนีสิ้น 5,836,613  5,977,031 

    
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดังนี ้    
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    

 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,600,237  1,476,772 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 4,236,376  3,909,559 

หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืน    
 - ส่วนท่ีหมุนเวียน -  590,700 

 5,836,613  5,977,031 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 หุน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 1/2559 1/2560 (1) 2/2560 (2) 
ประเภท 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

จ านวนหน่วย 1,300 หน่วย 500 หน่วย 200 หน่วย 
ราคาหนา้ตัว๋  100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
วนัท่ีออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 20 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 
วนัท่ีครบก าหนด 1 สิงหาคม 2564 20 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 
อายหุุน้กูแ้ปลงสภาพ 5 ปี 3 ปี 3 ปี 
อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี 
ก าหนดช าระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง 
วนัท่ีช าระดอกเบ้ีย 1 สิงหาคม และ  

1 กุมภาพนัธ ์
20 มีนาคม และ  
20 กนัยายน 

30 มีนาคม และ  
30 กนัยายน 

การไถถ่อน ณ วนัท่ีครบ
ก าหนดหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

การไถ่ ถอนด้วยการแปลง
สภาพเป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
88,550  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
49,507  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
49,507  หุน้ 

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

ของแต่ละไตรมาส 
วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

 
(1) เน่ืองจากคดีความยงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลกบั JTrust Asia Pte. Ltd  (ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1/2560) ท าให้สถานะสิทธิ

และหนา้ท่ีของคู่สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นยงัไม่ชดัเจน กลุ่มบริษทัจึงขอระงบัการช าระคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพไวจ้นกวา่คดี
จะถึงท่ีสุด 
 

(2) ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 บริษทัไดมี้การตกลงกบั Creation Investments Sri Lanka LLC (ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 2/2560) 
ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระคืนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว จากเดิมท่ีจะครบก าหนดเม่ือวนัท่ี 
30 มีนาคม 2563 เป็นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดั
ประเภทของหุน้กูน้ี้เป็นเงินกูย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 670.5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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15 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของกลุ่ม

บริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนธุรกจิให้บริกำรสินเช่ือ

เช่ำซ้ือ และสินเช่ือ  
ส่วนงำนธุรกจิกำรบริหำร
สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดกำร  

 
ส่วนงำนธุรกจิท่ีปรึกษำด้ำนธุรกจิ  

 
ส่วนงำนธุรกจิสินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนธุรกจิสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียงัไม่ถูกจัดสรร  

 
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  469,317   574,162  512   446  25,975  23,114  56,795   44,579  827  4,652  -   -  553,426   646,953 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 111,936   135,853  16,390   32,306  6,085  6,086  -   -  -   -  -   -  134,411   174,245 
รายไดอ่ื้น 2,072   11,675  11,105   18,537  1,798  1,865  3,216   1,969  1,103   2,717  -   -  19,294  36,763 
รวมรำยได้ 583,325   721,690  28,007   51,289  33,858  31,065  60,011  46,548  1,930   7,369  -   -  707,131   857,961 
รายการปรับปรุงและตดั 
รายการระหวา่งกนั (111,936) 

 
 

(135,853) 
 

(16,390) 
  

(32,306) 
 

(6,085) 
  

(6,086) 
 

-  
  

- 
 

-  
  

- 
 

-  
  

- 
 

(134,411) 
  

(174,245) 
รวมรำยได้สุทธิ 471,389  585,837  11,617  18,983  27,773  24,979  60,011  46,548  1,930   7,369  -  -  572,720  683,716 

ก าไร (ขาดทุน) ของส่วน
งานก่อนหกัภาษี (4,923)  185,997  (34,257)  (15,093)  9,495  13,464  11,092  30,387  (31,513)  (11,818)  (62,646)  (56,710)  (112,752)  146,227 

                            

สินทรัพยร์วมของส่วน
งาน ณ 31 มีนาคม /  
31 ธนัวาคม 6,096,050  6,777,768  348,137  403,875  98,955  17,507  805,582   580,653  

 
92,723  119,322  

 
5,656,233  6,817,947  

 
13,097,680  12,724,492 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  
 ณ 31 มีนาคม /  

31 ธนัวาคม 7,545,494  8,614,530  75,055  60,012  13,454  9,497  81,121  81,331  32,791  27,133  
 
-   -  

 
 

 7,747,915  7,117,650 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์  
 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2563  2562 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  361,023  449,625 
ประเทศกมัพชูา  91,037  107,474 
ประเทศสิงคโปร์  7,613  15,648 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  20,484  25,521 
ประเทศอินโดนีเซีย  13,316  20,829 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  79,247  64,619 

รวม  572,720  683,716 
 

16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่า
ยติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล  

 

  งบกำรเงินรวม  
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

  
มูลค่ายติุธรรม 

 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 มีนำคม 2563  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินลงทุนในกิจการอ่ืน  354,667  -  101,017  253,650  354,667 
 

  งบกำรเงินรวม  
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม  

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวำคม 2562  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน           
เงินลงทุนในกิจการอ่ืน  342,791  -  93,234  279,015  372,249 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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17 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ 
 
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อ
หุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท 
การแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วม
ทางการเงินของบริษทัยอ่ยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องให้บริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อม
ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยูใ่นกระบวนการของศาล ผลลพัธ์
ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือ
การจดัประเภทรายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงินเพิ่มเติม   
 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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17.1 คดีควำมในประเทศไทย 

1) คดีแพ่ง 

ก)     คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 83/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

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

 

- ละเมิด 

- บอกลา้งโมฆียกรรมของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- เรียกค่าเสียหาย 

8,020,132,483.88 บาท - เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2561 JTA ไดย้ืน่ฟ้องคดีต่อศาลแพง่  

- เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค าใหก้ารต่อศาลแพง่  

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 GL ยื่นค าร้องต่อศาลแพ่งให้วินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้

ในปัญหาขอ้กฎหมาย 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแพ่งให้ 

JTA หาเงินประกันมาให้เป็นจ านวน 10 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราว ท่ีให ้JTA หา

เงินประกนัจ านวน 10 ลา้นบาท เพือ่เป็นหลกัประกนัค่าธรรมเนียมศาล และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงค าร้องท่ีขอใหศ้าลวินิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย

และประเดน็ขอ้พพิาทระหวา่ง JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนดัพิจารณาคดี

ต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละจ าเลย ระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม และ 9 

ตุลาคม 2562 

- ศาลก าหนดนดัฟังค าพิพากษาวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 
- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันดัพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั

นดัสืบพยานใหม่ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม – 24 มิถนุายน 2563 ศาลก าหนดฟัง
ค าพิพากษาในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 

- เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 JTA ยื่นค าร้องขอให้ศาลก าหนดวิธีการเพื่อคุม้ครอง

ประโยชน์ของโจทกร์ะหวา่งพิจารณา 

- เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ศาลยกเลิกวนันดั

พิจารณาและวนัฟังค าพิพากษาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนันดัพร้อมเพื่อก าหนด

วนันัดสืบพยานและนัดไต่สวนค าร้องขอให้ศาลก าหนดวิธีการเพื่อคุม้ครอง

ประโยชน์ของโจทกร์ะหวา่งพิจารณาเป็นวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 
 

ข) คดีแพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2313/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

(“GL”) 

JTrust Asia Pte. Ltd  

(“JTA”) 

- ละเมิด 

- เรียกค่าเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน

พระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 

880,000,000 บาท - เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้อง JTA ต่อศาลแพง่  

- เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องของ JTA ท่ีขอจ าหน่ายคดีชัว่คราว นอกจากน้ี
ศาลก าหนดประเดน็พิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละ
จ าเลย ระหวา่งวนัท่ี 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 ศาลชั้นตน้ตดัสินให ้JTA ชดใชค่้าเสียหาย และค่าทนายความให ้

GL จ านวน 685,500,000 บาท  

- เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 JTA ยืน่อุทธรณ์ พร้อมกบัค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

- ขณะน้ี GL อยูร่ะหวา่งเตรียมค าแกอุ้ทธรณ์ซ่ึงก าหนดยืน่ศาลภายในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 
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2) คดีฟ้ืนฟูกจิกำร 

คดีฟ้ืนฟูกจิกำร หมำยเลขด ำที่ ฟ.1/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

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

ร้องขอใหฟ้ื้นฟกิูจการ 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ยืน่ค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL ต่อศาลลม้ละลายกลาง 
- เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค าคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล 
- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการท่ียื่นโดย 

JTA 
- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ไดย้ืน่อุทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ และศาลมีค าส่ัง

รับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  
- เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 GL ยืน่ค าแกอุ้ทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลอทุธรณ์คดีช านาญพิเศษมีค าพิพากษายกค าส่ังของศาล

ลม้ละลายกลางท่ีงดไต่สวน และใหศ้าลลม้ละลายกลางไต่สวนค าร้องขอของ JTA แลว้มี
ค าส่ังใหม่ตามรูปคดี 

- เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ศาลไต่สวนพยานบางส่วนของ JTA และนดัไต่สวนต่อเน่ืองในวนัท่ี 
26 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ไดมี้การไต่สวนพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายจนเสร็จส้ิน 
- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 JTA ยืน่อุทธรณ์ค าส่ังศาลท่ีใหย้กค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- ขณะน้ี GL อยูใ่นขั้นตอนการเตรียมค าแกอุ้ทธรณ์ ซ่ึงจะถึงก าหนดยื่นในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 

2563 
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3) คดีอำญำ 

ก) คดีอำญำหมำยเลขด ำที่ อ. 6/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 

(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 

Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi Asano 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ร่วมกนัยืน่ค าร้องขอต่อ

ศาลใหมี้การฟ้ืนฟกิูจการ

อนัเป็นเทจ็ 

- - เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 GL ยืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  

- เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ศาลไดมี้ค าส่ังให้ก าหนดวนันดัถามคา้นพยานโจทก์

และไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัท่ี 16 และ 17 มกราคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์

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

- เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อรอฟังผลของคดีฟ้ืนฟกิูจการ  

 

17.2 คดีควำมในสิงคโปร์ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

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

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

- ค่าเสียหาย 

- ดอกเบ้ีย 

- ค่าใชจ่้าย 

- การชดเชยอ่ืนๆตามท่ีศาล

เห็นสมควร 

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

- JTA ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว 
(an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค าส่ังอนุญาตตามค าร้อง
ดังกล่าว โดยส่ัง GLH ไม่ให้ด าเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของตนท่ีอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ
ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้ าเนินการแต่งตั้งทนายใน
ประเทศสิงคโปร์เพื่อต่อสู้คดี  

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

- JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์มีค าส่ังรับค าร้องอุทธรณ์ของ JTA บางค าร้อง และศาลฎีกาแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ไดต้ดัสินกลบัค าส่ังของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกลบั
ค าส่ังคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของค าส่ังคุม้ครองชัว่คราวส าหรับ GLH 
ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศสิงคโปร์และทัว่โลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ
ตามปกติ และค่าทนายความ) ทั้งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตค าร้อง
อุทธรณ์ของ JTA เพื่อขยายค าส่ังคุม้ครองชัว่คราว ให้รวมถึง “การขายทรัพยสิ์น 
การลงทุน หรือการใหกู้ย้มื” อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ 

- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าส่ังยกฟ้องของ JTA พร้อมทั้งส่ังให้ JTA 
รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ของจ าเลยทุกคน 

- เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 JTA ยืน่อุทธรณ์ค าพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ 

- ศาลก าหนดการด าเนินพิจารณาชั้นอุทธรณ์ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2563 
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17.3 คดีควำมในประเทศอนิโดนีเซีย 

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

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท 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) 

- เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยืน่ฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 

- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลได้ด าเนินกระบวนพิจารณา

กระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

- เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย้ืน่ค  าใหก้ารแก่ศาล 

- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ยืน่ค าคดัคา้นค าใหก้ารแก่ศาล 

- เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 

- เม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2562 GLFI ไดรั้บหนงัสือแจง้ถึงการอุทธรณ์จาก BJTI ประกอบดว้ยค า

ร้องและหมายเรียกให ้GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งค าแกอุ้ทธรณ์ ต่อศาลสูง 

- เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลสูงพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากเห็นวา่คดีไม่มีมูล 
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 ข)  คดีหมำยเลขที่ 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST (แก้ไขจำก 254/PDT.G/2019/PN.JKT.PST) 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผดิ ทุนทรัพย์ที่พพิำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Group Lease 

Finance Indonesia 

(“GLFI”) 

 

PT Bank JTrust Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

เรียกค่าเสียหาย 21,690,420,090 

รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 

เท่ากบั 48 ลา้นบาท 

 

 

แกไ้ขเป็น 

 

 

20,735,749,549 

รูเปียอินโดนีเซีย หรือ 

เท่ากบั 45 ลา้นบาท 

 

- เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 , GLFI ยื่นฟ้อง BJTI เป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงกรุง

จาการ์ตากลาง 

- เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวินิจฉยัเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่ายว่าชดัเจน

และสมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียส าหรับคดีน้ีและนดัวนัไกล่เกล่ียวนัแรกในวนัท่ี  

29 พฤษภาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 BJTI ไม่ไดเ้ดินทางมาเพื่อไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจึงนดัวนั

ไกล่เกล่ียใหม่เป็นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  

- เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 GLFI ไดย้ื่นค าฟ้องฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม คดีถูกบนัทึกและ

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

- เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 BJTI ไม่ไดเ้ขา้ไกล่เกล่ียเน่ืองจากความเขา้ใจผิด ผูไ้กล่เกล่ีย

ก าหนดวนัไกล่เกล่ียใหม่ 

- เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 การไกล่เกล่ียถูกระงบัไวช้ัว่คราว คู่ความตกลงท่ีจะเชิญผู ้

มอบฉนัทะเขา้มาในการไกล่เกล่ียคร้ังถดัไปเพื่อความพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้พิพาท ผูไ้กล่

เกล่ียก าหนดวนัไกล่เกล่ียถดัไป วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 GLFI ไดรั้บหมายแจง้คดีท่ีมีการแกไ้ข การสืบพยานนดัแรก

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

- เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนักงานไกล่เกล่ียขอ

ถอนฟ้องคดีเลขท่ี 254/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียจึงยุติการไกล่เกล่ีย 

คณะผูพ้ิพากษาประกาศยติุการด าเนินการเก่ียวกบัคดีหมายเลขน้ี 
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- เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของตวัแทน

คู่ความในคดีเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST ตวัแทนของฝ่าย BJTI ไม่สามารถ

ส่งหนงัสือมอบอ านาจไดเ้น่ืองจากเพิ่งไดรั้บหนงัสือแจง้ส าหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 

8 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ศาลตรวจสอบเอกสารของ BJTI เสร็จส้ิน 

- มีการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 

- เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ศาลด าเนินการสืบพยานของ GLFI 

- เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ศาลด าเนินการสืบพยานของ BJTI 

- เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 คู่ความทั้งสองฝ่ายส่งแถลงการปิดคดีต่อศาล 

- ก าหนดอ่านค าพิพากษาวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2563 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.1 17.2 และ 17.3 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสถานการณ์ดงักล่าว
ขา้งตน้และไดพ้ิจารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง
ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาใหสิ้นเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน สัญญาเก่ียวกบัหุน้กูต่้างๆ และสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้งคดี
ความท่ีได้ฟ้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฏหมาย เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือ
ขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ไดท้ าผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 
นอกจากนั้นบริษทัยงัเช่ือว่าตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียุติ การท่ีบริษทัไม่ช าระดอกเบ้ียหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นไม่ถือว่าบริษทัผิด
เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 

 
18 ผลกระทบจำก COVID-19 
 

วิกฤติ COVID-19 ในปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั โดยความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤติคร้ังน้ีแตกต่าง
กนัไปในแต่ละประเทศ ผูบ้ริหารไดเ้ร่ิมวิเคราะห์ความรุนแรงของผลจากการระบาดใหญ่คร้ังน้ีในแต่ละบริษทั เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ี
อาจเกิดข้ึนในอนาคต ผูบ้ริหารไดต้ดัสินใจท่ีจะตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนตามประมาณการของผูบ้ริหารซ่ึงประเมินโดยใชข้อ้บ่งช้ีท่ีมีใน
ปัจจุบนัเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายไดช้ัว่คราวท่ีเกิดจาก COVID-19 และมาตรการบรรเทาทุกขส์ าหรับลูกคา้รายยอ่ย
ในประเทศไทย 
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