
 

 

 

 

 

 

 

บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษัท กรุ๊ปลีส จํากัด (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 มิถุนายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) และของเฉพาะบริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น

ผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทาง

การเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผล

การสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่ 

เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขต 

จาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญั

ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดทาํขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

 

ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตสาํหรับเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

 

1) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ของขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลูกหน้ี

สินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียค้างรับ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลกัทรัพย  ์(“ก.ล.ต.”) ได้มีหนังสือแจ้งมายงับริษทัให้ดาํเนินการแก้ไขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูล

ประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ของบริษทัให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึง

การกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั 

และทาํบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผา่นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งในต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อใหผ้ลประกอบการ

ของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ีย

คา้งรับเต็มจาํนวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้วา่การสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีต

ผูบ้ริหารยงัอยูใ่นกระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 

 

2) ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ของขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลซ่ึงไดอ้ธิบายเก่ียวกับคดี

ความต่างๆ กลุ่มบริษทัตกเป็นจาํเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายหลกั และ

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันกบัผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะทางการเงินของ

บริษทัท่ีไม่ถูกต้องตามจริงและการหม่ินประมาท การแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่

ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยได้

เรียกร้องให้บริษทัดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องกลบั 

การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถ

ระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภทรายการ

ใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจาํเป็นต่องบการเงินเพิ่มเติม  
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3) ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2(ค) และคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ผูถื้อหุ้นกู้

แปลงสภาพรายหลกัไดด้าํเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระ

หน้ี การเพิ่มทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต ในขณะน้ีผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความ

ต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดี

ความต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด  

 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีเหล่าน้ีแต่อยา่งใด 

 

 

 

(โชคชยั งามวุฒิกุล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 9728 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

14 สิงหาคม 2563 

 



บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3,105,921          3,091,515     213,570            365,980        

เงินลงทนุชัว่คราว 223,068            105,646        2,500                -               

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5 2,556,349          2,942,550     1,718,907          1,979,097     

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6 253,329            232,754        -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 578,242            626,833        -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,856                6,086            -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 -                    -               -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 43,069              41,055          -                    -               

สินคา้คงเหลือ 208                   305               -                    -               

สินทรัพยร์อการขาย 61,595              59,555          10,601              16,201          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4 -                    -               273,269            144,127        

ลูกหน้ีอ่ืน 4 109,299            120,361        14,288              71,707          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 4 257,714            219,580        63,814              35,381          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 7,192,650          7,446,240     2,296,949          2,612,493     

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 346                   343               346                   343               

เงินลงทนุในบริษทัร่วม 9 1,762,149          1,766,759     -                    -               

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                    -               3,590,302          3,590,302     

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 4, 11 567,244            535,509        -                    -               

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 5 1,803,317          2,162,135     1,288,290          1,544,400     

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 6 104,359            64,200          -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 7 5,970                21,707          -                    -               

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 368                   322               -                    -               

เงินใหกู้ย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4 -                    -               4,759,554          4,646,075     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 111,796            91,344          53,001              52,622          

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 95,546              103,991        62,486              67,865          

คา่ความนิยม 323,918            317,868        -                    -               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 165,059            134,623        73,203              57,578          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 67,173              79,451          28,689              34,399          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,007,245          5,278,252     9,855,871          9,993,584     

รวมสินทรัพย์ 12,199,895        12,724,492   12,152,820        12,606,077   

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน

เจา้หน้ีการคา้ 5,460                6,936            8,909                1,176            

เงินรับฝากจากลูกคา้ 68,995              57,362          -                    -               

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18,889              -               3,244                -               
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 13, 14 18,657              18,216          -                    -               
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4, 14 1,513,018          1,476,772     1,513,018          1,476,772     

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 -                    590,700        -                    590,700        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    27,191          -                    -               

เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 3,614                10,664          2,097                5,189            

เจา้หน้ีอ่ืน 4 930,947            834,858        813,497            710,644        

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4 91,083              114,192        63,188              59,811          

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,650,663          3,136,891     2,403,953          2,844,292     

หนี้สินไม่หมนุเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว 9,098                -               95                     -               
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 4, 14 4,005,691          3,909,559     4,005,691          3,909,559     
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 23,824              21,213          23,824              21,213          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 49,092              47,923          -                    -               
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ 2,064                2,064            2,064                2,064            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 4,089,769          3,980,759     4,031,674          3,932,836     

รวมหนีสิ้น 6,740,432          7,117,650     6,435,627          6,777,128     

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบียน

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

    ทนุท่ีออกและช าระแลว้

      หุ้นสามญั 1,525,538,158 หุ้น หุ้นละ 0.50 บาท 762,769            762,769        762,769            762,769        
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 5,192,673          5,192,673     5,192,673          5,192,673     
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

       จดัสรรแลว้

          ส ารองตามกฎหมาย 92,255              92,255          92,255              92,255          
       ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม) (79,262)             99,683          (375,843)           (278,206)       
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (641,500)           (666,134)       45,339              59,458          
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,326,935          5,481,246     5,717,193          5,828,949     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 132,528            125,596        -                                    -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,459,463          5,606,842     5,717,193          5,828,949     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,199,895        12,724,492   12,152,820        12,606,077   

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 365,322         452,493         256,011         313,857         

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 25,246           29,402           -                -                

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 44,658           43,467           -                -                

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 428                870                -                -                

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 523                450                -                -                

รายไดค้่าบริการสญัญาเช่าซ้ือ 19,988           22,635           -                -                

รายไดจ้ากการขาย 327                1,464             -                -                

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4 10,323           21,634           73,166           97,189           

รายไดก้ารจดัการ 4 -                -                25,500           21,000           

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 55,508           61,018           28,845           33,101           

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 1,199             2,428             -                -                

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 55,254           15,323           85,520           45,820           
รายไดอ่ื้น 4 7,510             4,092             4,465             3,206             
รวมรำยได้ 586,286         655,276         473,507         514,173         

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 4 252,798         300,343         129,104         161,192         
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการตดัรายการ 139,377         -                105,299         -                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                117,280         -                84,470           
ตน้ทุนขาย 289                1,251             -                -                
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 69,406           71,730           64,324           62,016           
รวมค่ำใช้จ่ำย 461,870         490,604         298,727         307,678         

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12,093           (30,793)          -                -                

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 136,509         133,879         174,780         206,495         

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (60,353)          (96,798)          (57,703)          (94,843)          
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 76,156           37,081           117,077         111,652         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (21,107)          (38,881)          (10,376)          (21,862)          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 55,049           (1,800)            106,701         89,790           

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 69,305           15,285           -                -                
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (33,747)          (28,359)          -                -                
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 35,558           (13,074)          -                -                

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 19,858           -                -                -                
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (767)              726                -                -                
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 19,091           726                -                -                
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 54,649           (12,348)          -                -                
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 109,698         (14,148)          106,701         89,790           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่            52,393             (3,845)           106,701            89,790 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 2,656             2,045             -                -                
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 55,049           (1,800)            106,701         89,790           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่           108,024           (13,866)           106,701            89,790 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,674             (282)              -                -                
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 109,698         (14,148)          106,701         89,790           

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.0343 (0.0025) 0.0699 0.0589

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 751,016        932,347        525,168        646,694        

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 49,232          64,767          -               -               

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 96,900          85,727          -               -               

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 1,145            5,010            -               -               

รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 1,035            895               -               -               

รายไดค้่าบริการสญัญาเช่าซ้ือ 44,963          45,649          -               -               

รายไดจ้ากการขาย 1,121            2,943            -               -               

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4 24,592          40,149          158,188        188,912        

รายไดก้ารจดัการ 4 -               -               51,000          42,000          

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าซ้ือ 115,461        119,094        58,228          64,929          

รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 5,752            4,748            -               -               

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน 3,357            26,928          (64,655)         73,646          
รายไดอ่ื้น 4 12,535          10,735          6,690            6,305            
รวมรำยได้ 1,107,109     1,338,992     734,619        1,022,486     

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 4 546,957        594,999        282,938        316,871        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการตดัรายการ 355,392        -               226,482        -               
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -               224,775        -               158,918        
ตน้ทุนขาย 965               2,488            -               -               
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 129,485        149,121        115,744        129,826        
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,032,799     971,383        625,164        605,615        

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 32,585          8,335            -               -               

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 106,895        375,944        109,455        416,871        

ตน้ทุนทางการเงิน 4 (143,491)       (192,636)       (138,210)       (189,124)       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (36,596)         183,308        (28,755)         227,747        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (23,777)         (73,300)         -               (44,939)         
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (60,373)         110,008        (28,755)         182,808        

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

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

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน 46,961          38,167          -               -               
ส่วนแบ่งขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (36,287)         (16,629)         -               -               
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 10,674          21,538          -               -               

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรม
    ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 11 31,735          -               -               -               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 9 (908)             726               -               -               
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 30,827          726               -               -               
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 41,501          22,264          -               -               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,872)         132,272        (28,755)         182,808        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่          (61,752)         103,750          (28,755)         182,808 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,379            6,258            -               -               
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (60,373)         110,008        (28,755)         182,808        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่          (25,804)         128,701          (28,755)         182,808 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6,932            3,571            -               -               
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (18,872)         132,272        (28,755)         182,808        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.0405) 0.0680 (0.0188) 0.1198

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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ก าไรจากเงินลงทนุ
ในตราสารทนุ

ก าไร (ขาดทนุ) ส่วนเกินทนุ ท่ีก าหนดให้ ผลต่าง รวม
ทนุเรือนหุ้น จากการวดัมลูค่า จากการตีราคา วดัมลูค่ายติุธรรม จากการแปลงค่า หุ้นกูแ้ปลงสภาพ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมลูค่า จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร สินทรัพยท์างการเงิน ท่ีดิน และอาคาร ผา่นก าไรขาดทนุ งบการเงินท่ีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ท่ีไมมี่อ านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุ้นสามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม เบด็เสร็จอ่ืน เงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นทนุ ของผูถื้อหุ้น บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

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

ก าไรส าหรับงวด -              -               -                         103,750            -                           -                 -                   -                      -                     -                  103,750          6,258        110,008        
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -              -               -                         653                  424                          (352)               -                   24,226                -                     24,298             24,951            (2,687)       22,264          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -              -               -                         104,403            424                          (352)               -                   24,226                -                     24,298             128,701          3,571        132,272        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 762,769      5,192,673     92,255                    236,314            2,451                       -                 -                   (563,116)             59,458               (501,207)          5,782,804       127,617     5,910,421     

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562

ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 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     

    ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -              -               -                         (114,388)          -                           -                 -                   -                      -                     -                  (114,388)         -            (114,388)       
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 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     

ขาดทนุส าหรับงวด -              -               -                         (61,752)            -                           -                 -                   -                      -                     -                  (61,752)          1,379        (60,373)         
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -              -               -                         (2,805)              1,897                       -                 31,735              5,121                  -                     38,753             35,948            5,553        41,501          

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด -              -               -                         (64,557)            1,897                       -                 31,735              5,121                  -                     38,753             (25,804)          6,932        (18,872)         
เปล่ียนประเภทรายการหุ้นกูแ้ปลงสภาพ

- องคป์ระกอบท่ีเป็นทนุ 14 -              -               -                         -                   -                           -                 -                   -                      (14,119)              (14,119)           (14,119)          -            (14,119)         
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 762,769      5,192,673     92,255                    (79,262)            4,374                       -                 31,735              (722,948)             45,339               (641,500)          5,326,935       132,528     5,459,463     

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

งบกำรเงินรวม

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                           -                     182,808                   -                                          182,808                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2562 762,769               5,192,673                92,255               (357,513)                  59,458                                     5,749,642                

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินำยน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562
ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 762,769               5,192,673                92,255               (278,206)                  59,458                                     5,828,949                

    ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                       -                           -                     (68,882)                    -                                          (68,882)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 762,769               5,192,673                92,255               (347,088)                  59,458                                     5,760,067                
ขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวด -                       -                           -                     (28,755)                    -                                          (28,755)                    
เปล่ียนประเภทรายการหุน้กูแ้ปลงสภาพ

- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 14 -                       -                           -                     -                           (14,119)                                   (14,119)                    
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถุินำยน 2563 762,769               5,192,673                92,255               (375,843)                  45,339                                     5,717,193                

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

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (36,596)         183,308         (28,755)         227,747         
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 35,273          27,002          12,003          11,254          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและผลขาดทุนจากการตดัรายการ 355,392         -                226,483         -                
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                221,267         -                158,918         
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 129,485         149,121         115,744         129,826         
ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการลดมูลคา่สินทรัพยร์อการขาย 1,418            2,508            (4,606)           3,149            
กลบัรายการคา่เผ่ือลูกหน้ีอ่ืน (3,773)           -                -                -                
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 373               5                   -                2                   
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 607               -                -                -                
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 2,789            (24,047)         29,626          (73,567)         
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 3,382            4,114            3,382            4,114            
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (32,585)         (8,335)           -                -                
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (24,592)         (40,149)         (158,188)       (188,912)       
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 141,529         182,651         137,257         179,140         
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 1,115            -                106               -                
ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นกู้ -                8,824            -                8,824            
ตดัจ าหน่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 847               1,160            847               1,160            
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนในการจ่ายคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (382)              -                37,343          -                

574,282         707,429         371,242         461,655         
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 365,622         494,469         203,712         212,104         
ลูกหน้ีสินเช่ือ (65,618)         15,063          -                -                
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 20,465          13,580          -                -                
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 2,304            18,871          -                -                
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ (2,014)           1,299            -                -                
สินคา้คงเหลือ 97                 (60)                -                -                
สินทรัพยร์อการขาย (132,943)       (159,866)       (105,539)       (139,070)       
ลูกหน้ีอ่ืน 29,444          3,565            56,781          (4,525)           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (70,626)         (79,673)         (2,515)           (1,936)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12,043          5,921            5,484            3,912            
เจา้หน้ีการคา้ (1,476)           6,537            7,732            14,161          
เงินรับฝากจากลูกคา้ 11,633          4,927            -                -                
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั (7,050)           (1,438)           (3,092)           (2,072)           
เจา้หน้ีอ่ืน (31,911)         26,216          (25,083)         21,390          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (27,984)         (8,822)           120               1,821            
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ -                (117)              -                -                
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 676,268         1,047,901      508,842         567,440         
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (772)              -                (772)              -                
ดอกเบ้ียจ่าย (22,083)         (40,680)         (17,809)         (37,157)         
ภาษีเงินไดจ่้าย (25,193)         (84,096)         (645)              (28,908)         
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 628,220         923,125         489,616         501,375         

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี
 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  (109,577)       524               (2,500)           -                

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3)                  432               (3)                  (3)                  

ลูกหน้ีและเงินให้กูย้มืแก่พนกังานลดลง 183               34                 183               34                 

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -                (220,000)       (450,000)       

เงินสดรับช าระจากเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                -                220,000         -                

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (4,054)           (4,552)           (298)              (122)              

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (379)              (8,924)           (148)              (750)              

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 604               52                 -                -                

ดอกเบ้ียรับ 14,229          33,526          6,304            634               

เงินสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (98,997)         21,092          3,538            (450,207)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                (12,357)         -                -                

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินสัญญาเช่า (10,776)         -                (3,325)           -                

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ (642,239)       -                (642,239)       -                

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (653,015)       (12,357)         (645,564)       -                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ

ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (123,792)       931,860         (152,410)       51,168          

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 138,198         (297,952)       -                -                

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 14,406          633,908         (152,410)       51,168          

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

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 3,105,921      4,378,911      213,570         461,061         

รำยกำรที่มิใช่เงินสด

โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย -                12                 -                -                

โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพ - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 14,119          -                14,119          -                

โอนหุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 640,095         -                640,095         -                

โอนเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 16,336          -                16,336          -                

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

 30 มิถุนายน  30 มิถุนายน

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 

 

บริษัทและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ บริษัทย่อยใน

ต่างประเทศดําเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษัท การจัดการเงินลงทุน  

การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล  

 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปี และจดัทาํหมายเหตุประกอบงบ

การเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  

รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้เคยนาํเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้นการอ่านงบการเงิน

ระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินขอกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

กลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนัมาถือ

ปฏิบติัในการจดัทาํงบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฎิบติั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ

ปฎิบติั  
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 (ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการ และนโยบายการบัญชี 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของ

กลุ่มบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสาํคญัท่ีใชใ้น

การประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  

เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลสําคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ค) การใช้เกณฑ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

 

ตามท่ีได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายหลกัได้ดาํเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการชาํระหน้ี การเพ่ิมทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต 

ในปัจจุบนัผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีต่างๆ ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั อยา่งไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอน

ในผลของคดีต่างๆ ซ่ึงขึ้นอยูก่บัการตดัสินของศาลยติุธรรมในท่ีสุด 

 

3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี   

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและ TFRS 16 

ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุ้นจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

กาํไรสะสม  

องคป์ระกอบอืน่ 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

กาํไรสะสม  

องคป์ระกอบอืน่ 

ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหตุ (พันบาท) 

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)  -   -   - 

 ภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  21,124  -  17,221  - 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   77,550  (666,134)   (254,833)  59,458 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกบั

กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีนาํเสนอในปี 2562 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบัญชี

ป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 

(1) ประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตดั

จาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดั

ประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการ

บริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หลกัทรัพยเ์ผ่ือ

ขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีกาํหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

งบการเงินรวม 

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

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,092  -  -  3,092 

เงินลงทุนชัว่คราว 106  -  -  106 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 233  -  -  233 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 627  -  -  627 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี 41 

 

- 

 

- 

 

41 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 536  -  343  193 

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 64  -  -  64 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี 22  -  -  22 

รวม 4,721  -  343  4,378 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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งบการเงินรวม 

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

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินรับฝากจากลูกคา้ 57  -  -  57 

เงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 18  -  -  18 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,477 

 

- 

 

- 

 

1,477 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอื่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 591  -  -  591 

รวม 2,143  -  -  2,143 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม

ผา่น 

กาํไรหรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 

ผา่น 

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น  

ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 

-สุทธิ 

 (ล้านบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 366  -  -  366 

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 144  -  -  144 

เงินให้กูย้ืมท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 4,646  -  -  4,646 

รวม 5,156  -  -  5,156 

        

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง

กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,477 

 

- 

 

- 

 

1,477 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอื่นท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 591  -  -  591 

รวม 2,068  -  -  2,068 

 

ลูกหน้ีสินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ และเงินให้กูยื้มกบับริษทัย่อย ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย

เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

 

- กลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับกระแสเงิน

สดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ

ของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้
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(2) การดอ้ยค่า 

 

TFRS 9 แนะนาํวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ีเดิมกลุ่ม

บริษทัประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีใน

อนาคตของลูกคา้ TFRS 9 กาํหนดให้ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบ

ต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะ

ถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

การประมาณการและการใช้ดุลพินิจท่ีสาํคัญ 

 

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัขึ้นอยู่กบัแบบจาํลองท่ีสลบัซบัซอ้นและชุดขอ้มูลสมมติฐาน

หลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัในการกาํหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์

ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจควรมีมหภาคท่ีเป็นขอ้มูลตวัแปรนาํเขา้หลายตวัแปร 

 

การวัดมูลค่า 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บสําหรับระยะเวลาท่ีเหลืออยู่

ของสินทรัพยท์างการเงิน จาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ี

คาดว่าจะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสัญญาของตราสาร 

 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณโดยปราศจากอคติด้วยจาํนวนเงินท่ีคาํนึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนัก ซ่ึง

พิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนับสนุนและสมเหตุสมผล รวมถึงการ

พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 

ประมาณการของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคาํนวณโดยคูณความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนัดชาํระหน้ี (PD – Probability of 

default) กบั ร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD – Loss given default) กบั ยอดหน้ี

หรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิดนดัชาํระ (EAD – Exposure at the time of default) 

 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหาภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปได ้ทั้งในแง่ของ

การพิจารณา PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้ง  

  

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงิน  
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ลาํดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ช้ันท่ี 1 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการจาํนวนเงิน

สดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผิดนดัชาํระหน้ีท่ีน่าจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากตราสารไม่มีการเพิ่มขึ้น

อย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงด้านเครดิตแลว้ ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑ์

ระยะเวลา 12 เดือน 

 

ช้ันท่ี 2 

 

หากสินทรัพย์ทางการเงินประสบกับการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR – Significant increase in  

creadit risk) นบัจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะรับรู้เหตุการณ์การ

ผิดนดัชาํระหน้ีท่ีอาจเกิดขึ้นตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน การเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมิน

โดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนัดชาํระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระ 30 วนัหรือเกินกว่านั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกประเมิน

ว่ามีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

ช้ันท่ี 3 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหมายถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 91 วนั  

 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บ

โดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกนั ผลต่างระหว่างมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยก์่อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดขึ้น  
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กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าการใชข้อ้กาํหนดการดอ้ยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   

จะมีผลให้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มีดงัน้ี 

   งบการเงินรวม   

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญ 

ณ วนัท่ี                                

31 ธนัวาคม 2562 

  

 

 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น 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 
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัญจะสูญ 

ณ วนัท่ี                                 

31 ธนัวาคม 2562 

  

 

 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้น ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 367,068  86,103  453,171 

รวม 367,068  86,103  453,171 

 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย 

โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการชาํระหน้ี

ของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีต 
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(3) ดอกเบ้ีย 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือ

ทางการเงินเพ่ือให้ได:้ 

 

- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 

- ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ในการคาํนวณอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  

กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทาง

การเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะ

คาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิตโดยใช้ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงรวมผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึเป็นส่วนหนหน่ึงของอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพิ่มท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงิน 

 

‘ราคาทุนตดัจาํหน่าย' ของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการชาํระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมท่ีคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบกาํหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผ่ือผล

ขาดทุนสาํหรับกรณีของสินทรัพยท์างการเงิน ‘มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน' คือราคาทุนตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยท์างการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผ่ือผลขาดทุน 

 

การคาํนวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย  

 

ในการคาํนวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพย์

ไม่ด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพย์

ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด แต่กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตใน

ภายหลงั ให้คาํนวณดอกเบ้ียรับโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพย์

ทางการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าอีกต่อไปให้คาํนวณดอกเบ้ียรับโดยกลบัไปใช้มูลค่าขั้นตน้สําหรับ สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี

การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิดในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดอกเบ้ียจะคาํนวณโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง

ท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิตกบัราคาทุนตัดจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน การคาํนวณดอกเบ้ียรับจะไม่กลับไป

คาํนวณกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ ถึงแมค้วามเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงดีขึ้น 

 

สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีวนัถือปฏิบติัตามมาตรฐานและมีการเปล่ียนแปลงจะใช้วิธีอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 

 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทั ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี

ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) ด้วยวิธีปรับปรุงยอ้นหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach) 

 

เดิมกลุ่มบริษทั ในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่าตาม 

TFRS 16 กลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดย

กลุ่มบริษทั รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 32,098  3,489 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเพ่ิมขึ้น 20,617  3,342 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาวเพ่ิมขึ้น 11,481  147 

 

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  38,511  4,326 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสาํหรับสัญญาเช่าซ่ึงไม่เกินหน่ึงปี  (4,334)  (756) 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  34,177  3,570 

คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  (2,079)  (81) 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  32,098  3,489 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.99  5.00 
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4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 และ 10 

 

รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน สรุปไดด้งัน้ี   

 

 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกําหนดราคา 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย         
รายไดด้อกเบ้ีย ร้อยละ 1.30-7.00 ต่อปี -  -  72,949  89,418 

รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  25,500  21,000 

รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  -  778  882 

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  55   159       

         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง         

รายไดด้อกเบ้ีย ร้อยละ 6.50 ต่อปี 2,951  2,918  -  - 

รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  318  -  - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 51,799  71,202  51,799  71,202 

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  741  -  - 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  16,612  16,486  4,541  5,321 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  16,612  16,486  4,541  5,321 
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สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกําหนดราคา 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

บริษัทย่อย         
รายไดด้อกเบ้ีย ร้อยละ 1.00-7.00 ต่อปี -  -  158,610  181,141 

รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -  51,000  42,000 

รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา -  -  1,545  1,851 

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  216   319       

         

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง         

รายไดด้อกเบ้ีย ร้อยละ 6.50 ต่อปี 5,841  5,807  -  - 

รายไดอ้ื่น ราคาตามสัญญา 251  603  -  - 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 123,729  142,477  123,729  142,477 

ค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  741  -  - 

         

ค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ         

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน  32,689  32,542  9,773  10,532 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคัญ  32,689  32,542  9,773  10,532 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 

เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31ธนัวาคม 

2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลหรือ 

กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

        

บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  273,269  144,127 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

- 

  

- 

  

273,269 

  

144,127 
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เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 

 กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

อัตราดอกเบีย้  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31ธนัวาคม 

2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว            

บริษทัยอ่ย 7.00  7.00  -  -  4,759,554  4,646,075 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคล 

 หรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

- 

  

- 

  

4,759,554 

  

4,646,075 

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้างรับ 

แก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

- 

  

- 

  

5,032,823 

  

4,790,202 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน มีดงัน้ี 

 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  4,790,202  5,517,775 

เพ่ิมขึ้น -  -  354,932  611,201 

ลดลง -  -  (226,088)  - 

กาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน -  -  113,777  (290,159) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน -  -  5,032,823  5,838,817 

    

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้อ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  10,166  65,169 

ผูบ้ริหารสาํคญั 494  558  -  - 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179,222  173,262  -  - 

 179,716  173,820  10,166  65,169 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 

(158,087) 

  

(157,718) 

  

- 

  

- 

สุทธิ 21,629  16,102  10,166  65,169 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 214,907  171,520  -  - 

  

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน  

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 471,733  471,733  -  - 

  

เจ้าหนี้อ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  391  401 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 781,608  646,136  781,608  646,136 

รวม 781,608  646,136  781,999  646,537 

  

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  440  289 

ผูบ้ริหารสาํคญั 86  84  -  - 

บุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,886  6,310  -  - 

รวม 7,972  6,394  440  289 

  

หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง  

กิจการอื่นท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,565,410  5,433,801  5,565,410  5,433,801 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

5.1     ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  กาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562  

30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนีป้กติ            

ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,435,103  3,889,734  2,401,835  2,762,698  5,836,938  6,652,432 

ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 144,386  154,433  -  -  144,386  154,433 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 

 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (993,549)  (1,150,574)   (456,970)  

 

(542,102)  (1,450,519)  (1,692,676) 

รวมลูกหนีป้กติ 2,585,940  2,893,593  1,944,865  2,220,596  4,530,805  5,114,189 

            

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา            

ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 497,476  561,916  -  -  497,476  561,916 

ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 60,503  36,054  -  -  60,503  36,054 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 

ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (154,279)  (177,634)  

 

-  

 

-  (154,279)  (177,634) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 403,700  420,336  -  -  403,700  420,336 

รวมลูกหนี ้ 2,989,640  3,313,929  1,944,865  2,220,596  4,934,505  5,534,525 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (433,291)  (371,379)  (141,548)  (58,461)  (574,839)  (429,840) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 2,556,349  2,942,550  1,803,317  2,162,135  4,359,666  5,104,685 

 

 

 

 

 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  กาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562  

30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนีป้กติ            

ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,348,515  2,666,874  1,729,912  1,974,139  4,078,427  4,641,013 

ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 101,262  110,215  -  -  101,262  110,215 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 

 ไม่ถือป็นรายได ้- สุทธิ (752,882)  

 

(864,486)  (335,068)  (390,965)  (1,087,950)  

 

(1,255,451) 

รวมลูกหนีป้กติ 1,696,895  1,912,603  1,394,844  1,583,174  3,091,739  3,495,777 

            

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา            

ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 467,597  527,873  -  -  467,597  527,873 

ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 58,028  33,213  -  -  58,028  33,213 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 

ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (144,741)  

 

(166,298)  

 

-  

 

-  (144,741)  (166,298) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 380,884  394,788  -  -  380,884  394,788 

รวมลูกหนี ้ 2,077,779  2,307,391  1,394,844  1,583,174  3,472,623  3,890,565 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (358,872)  (328,294)  (106,554)  (38,774)  (465,426)  (367,068) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 1,718,907  1,979,097  1,288,290  1,544,400  3,007,197  3,523,497 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นจาํแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

ลูกหน้ีตามสัญญา      

เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 2563 

 (พันบาท) 

สถานะ      

ลาํดบัชั้นท่ี 1 3,843,273  200,861  3,642,412 

ลาํดบัชั้นท่ี 2 448,929  67,019  381,910 

ลาํดบัชั้นท่ี 3 642,303  306,959  335,344 

รวม 4,934,505  574,839  4,359,666 

 

 งบการเฉพาะกิจการ 

  

 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

ลูกหน้ีตามสัญญา     

เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 2563 

 (พันบาท) 

สถานะ      

ลาํดบัชั้นท่ี 1 2,608,600  146,520  2,462,080 

ลาํดบัชั้นท่ี 2 332,536  58,290  274,246 

ลาํดบัชั้นท่ี 3 531,487  260,616  270,871 

รวม 3,472,623  465,426  3,007,197 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

32 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนก

ตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
 

ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

อายุหนี ้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 4,417,742  35,413       4,382,329 

คา้งชาํระ      

 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 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 40,406  38,949  1,457 

รวม 5,534,525  429,840  5,104,685 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีตามสัญญา 

เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

อายุหนี ้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,059,061  29,751  3,029,310 

คา้งชาํระ      

 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 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 38,343  37,896  447 

รวม 3,890,565  367,068  3,523,497 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่า

ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

   เงินลงทุนขั้นตํ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

   30 มิถุนายน 2563 

   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   4,137,468  2,989,640 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   1,763,389  1,393,614 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   591,223  513,386 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   37,778  29,220 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินส่ีปีแต่ไม่เกินห้าปี   1,025  923 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินห้าปี   8,420  7,722 

   6,539,303  4,934,505 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,604,798)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย   4,934,505   

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   เงินลงทุนขั้นตํ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 

   30 มิถุนายน 2562 

   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   2,975,402  2,077,779 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   1,282,608  1,001,475 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   446,588  392,690 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   716  679 

   4,705,314  3,472,623 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,232,691)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย   3,472,623   

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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  งบการเงินรวม 
   เงินลงทุนขั้นตํ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 

  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี   4,642,137  3,313,929 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี   2,762,698  2,220,596 

   7,404,835  5,534,525 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,870,310)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย   5,534,525   

 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   เงินลงทุนขั้นตํ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 

 มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 

  31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี   3,338,175  2,307,391 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี   1,974,139  1,583,174 

   5,312,314  3,890,565 

หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,421,749)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ําท่ีต้องจ่าย   3,890,565   

 

5.4 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่ากาํหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายุ

สัญญาเช่า 

 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้  

เพ่ือคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น หุ้นกู ้และหนงัสือคํ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์(31 ธันวาคม 2562: 50 ล้านบาท)  

 

5.5 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ริหารได้เร่ิมโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการพกัชําระค่างวดเป็นระยะเวลา  

3 เดือนสําหรับในประเทศไทยและพกัชาํระค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือแบ่งชาํระค่างวดคร่ึงหน่ึงเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3 งวด

สาํหรับประเทศกมัพูชา ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการจาํนวน 9,767 

สัญญา จาํนวนเงิน 353.5 ล้านบาท และ 7,979 สัญญา จาํนวนเงิน 279.8 ล้านบาท สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2563       

กลุ่มบริษทัและบริษทัได้บนัทึกผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกาํไรหรือขาดทุน

จาํนวน 27.6 ลา้นบาท และ 23.2 ลา้นบาท ตามลาํดบัตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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6 ลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 

6.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   

 กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  กาํหนดชาํระเกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562  

30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 (พันบาท) 

ลูกหนีป้กติ            

ลูกหน้ีสินเช่ือ 314,786  287,702  127,999  77,930  442,785  365,632 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,321  8,391  -  -  8,321  8,391 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 

 เป็นรายได ้- สุทธิ (64,773)  (54,535)  (18,995)  (11,200)  (83,768)  (65,735) 

รวมลูกหนีป้กติ 258,334  241,558  109,004  66,730  367,338  308,288 

            

ลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา            

ลูกหน้ีสินเช่ือ 16,692  18,301  -  -  16,692  18,301 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,271  1,770  -  -  1,271  1,770 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 

 เป็นรายได ้- สุทธิ (3,313)  (4,475)  -  -  (3,313)  (4,475) 

รวมลูกหนีบ้อกเลิกสัญญา 14,650  15,596      -      -  14,650  15,596  

รวมลูกหนี ้ 272,984  257,154  109,004  66,730  381,988  323,884 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (19,655)  (24,400)  (4,645)  (2,530)  (24,300)  (26,930) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือ - สุทธิ 253,329  232,754  104,359  64,200  357,688  296,954 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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6.2    ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลกูหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

จาํแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น 

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 2563 

 (พันบาท) 

สถานะ      

ลาํดบัชั้นท่ี 1 329,887  11,843  318,042 

ลาํดบัชั้นท่ี 2 26,021  1,656  24,365 

ลาํดบัชั้นท่ี 3 26,080  10,801  15,281 

รวม 381,988  24,300  357,688 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้ง

ชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

อายุหนี ้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 239,738  2,348  237,390 

คา้งชาํระ      

 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 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,110  1,110  - 

รวม 323,884  26,930  296,954 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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6.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 

   

 งบการเงินรวม 

 เงินลง 

ทุนขั้นตํ่าใน

สัญญาลูกหน้ี 

เงินให้สินเช่ือ 

  

มูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลง 

ทุนขั้นตํ่าใน

สัญญาลูกหน้ี 

เงินให้สินเช่ือ 

  

มูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 341,070  272,984  316,164  257,154 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 127,999  109,004  77,930  66,730 

 469,069  381,988  394,094  323,884 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (87,081)    (70,210)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 

 ท่ีต้องจ่าย 381,988   

  

323,884 

  

 

6.4 สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัย่อยมีระยะเวลาการกูยื้มตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด

 อายสุัญญาเงินกู ้

 

6.5 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ริหารไดเ้ร่ิมโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการพกัชาํระค่างวดเป็นระยะเวลา  

3 เดือน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือของกลุ่มบริษทัได้เขา้ร่วมโครงการจาํนวน 927 สัญญา จาํนวนเงิน 22.4 ลา้นบาท 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญา

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในกาํไรหรือขาดทุนจาํนวน 1.2 ลา้นบาท ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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7 ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 

 

7.1       ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   

 ท่ีถึงกาํหนดชาํระ  ท่ีถึงกาํหนดชาํระ   

 ภายในหน่ึงปี  เกินกว่าหน่ึงปี  รวม 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562  

30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

ลูกหนีป้กติ (พันบาท) 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 691,632  722,314  6,717  23,530  698,349  745,844 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 3,542  3,349  -  -  3,542  3,349 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (66,594)  (86,560)  (226)  (1,602)  (66,820)  (88,162) 

รวมลูกหนี ้ 628,580  639,103  6,491  21,928  635,071  661,031 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต 

 ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (50,338)  (12,270)  (521)  (221)  (50,859)  (12,491) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย - สุทธิ 578,242  626,833  5,970  21,707  584,212  648,540 

 

7.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

จาํแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 2563 

 (พันบาท) 

สถานะ      

ลาํดบัชั้นท่ี 1 542,605  38,928  503,677 

ลาํดบัชั้นท่ี 2 70,604  5,618  64,986 

ลาํดบัชั้นท่ี 3 21,862  6,313  15,549 

รวม 635,071  50,859  584,212 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายุ

หน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

อายุหนี ้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 636,676  5,389  631,287 

คา้งชาํระ      

 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 

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 881  781  100 

รวม 661,031  12,491  648,540 

 

7.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตํ่าตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยและมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวน

เงินขั้นตํ่าท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนขั้นตํ่า

ตามสัญญา

สินเช่ือรายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นตํ่า

ตามสัญญาสินเช่ือ 

รายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ

จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี 

ตอ้งจ่าย 

 30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 (พันบาท) 

ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 695,174  628,580  725,663  639,103 

ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 6,717  6,491  23,530  21,928 

 701,891  635,071  749,193  661,031 

หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (66,820)    (88,162)   

มูลค่าปัจจุบันของจํานวนเงินขั้นต่ํา 

 ท่ีต้องจ่าย 635,071 

    

661,031 

  

 

7.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และกาํหนดชาํระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด

อายสุัญญาเงินกู ้



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบีย้ค้างรับ 

 

8.1 บริษทัได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ และบริษทัย่อยดงักล่าวได้ให้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษทัอื่นในประเทศไซปรัสและ

ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 

ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนงัสือแจง้การชาํระคืนสาํหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ี

ถึงกาํหนดชาํระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยยงั

ไม่ไดรั้บการชาํระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  

 

จากผลของการผิดนดัชาํระหน้ีของเงินกูย้ืมและเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงทาํให้บริษทัไม่สามารถไดร้ับชาํระเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 

และ 31 ธันวาคม 2562 ผูบ้ริหารเช่ือว่าการตั้งสาํรองเผ่ือขาดทุนสาํหรับเงินให้กูยื้มกบักลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เต็มจาํนวนนั้น

เหมาะสมตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 

 

  

 อัตราดอกเบีย้ งบการเงินรวม 

กลุ่มบริษัทในประเทศ  30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 (ร้อยละต่อปี)     (พัน) 

 

 

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท  

เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท 

ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  285,514  9,243  278,706 

สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,115,328  36,106  1,088,736 

อื่น ๆ 5.0 - 10.0 1,313  40,553  1,313  39,586 

รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,662  1,441,395  46,662  1,407,028 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    45,660    43,585 

รวมลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบีย้

ค้างรับ    1,487,055    1,450,613 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต /              

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับ

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ     (1,443,986)    (1,409,558) 

หัก ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี    (43,069)    (41,055) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบีย้ค้าง

รับท่ีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี    -    - 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัให้

ดาํเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี (56-2) ของบริษทัให้ถูกตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 

16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงั

ทรัพย์สินของบริษทั และทาํบัญชีไม่ถูกต้อง โดยทาํธุรกรรมอาํพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือให้ผล

ประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้ง

รับเต็มจาํนวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ใน

กระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบว่ามีเร่ืองอื่นท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อบริษทัจากการสอบสวน 

 

8.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาค

ธุรกิจอื่นแก่ผูกู้ก้ลุ่มสิงคโปร์และไซปรัสแสดงไดด้งัน้ี 

  

  งบการเงินรวม 

 

 30 มิถุนายน 

2563 

 31 ธนัวาคม 

2562 

  (พันบาท) 

แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท  558,384  545,071 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 

  

(558,384) 

  

(545,071) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  -  - 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจภายใต้ข้อพิพาทส่วนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี  -  - 

     

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  928,671  905,542 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต / ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับ 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 

  

(885,602) 

  

(864,487) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี  (43,069)  (41,055) 

ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบีย้ค้างรับส่วนท่ีถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี  -  - 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยอดคงเหลือของทั้ งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใต้ข้อพิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่น   

และค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นค่าจาํแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 

 30 มิถุนายน 2563 

 (พันบาท) 

สถานะ      

ลาํดบัชั้นท่ี 1 -  -  - 

ลาํดบัชั้นท่ี 2 -  -  - 

ลาํดบัชั้นท่ี 3 1,487,055  1,443,986  43,069 

รวม 1,487,055  1,443,986  43,069 

 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงเหลือของทั้ งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใต้ข้อพิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่น  

 และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญจาํแนกตามอายหุน้ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม  

 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 

  

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 

 

 31 ธนัวาคม 2562  

 (พันบาท)  

อายุหนี ้       

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ -  -  -  

คา้งชาํระ       

 1 - 6 เดือน -  -  -  

 7 - 12 เดือน 41,055  -  41,055  

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 1,409,558  1,409,558  -  

รวม 1,450,613  1,409,558  41,055  

 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอื่นของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั อนัประกอบดว้ย 

อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญ่ีปุ่ น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุ้นในบริษทัอื่นในต่างประเทศ  

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 

        งบการเงินรวม 

 ประเภทธุรกิจ  

สถานท่ี 

จดทะเบียน 

สัดส่วน                   

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนท่ีชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

วิธีส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผ่ือผลขาดทุน 

จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วิธีส่วนไดเ้สียสุทธิ 

    30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม

2562 

    (ร้อยละ)    (พันบาท) 

บริษัทร่วม                           

Commercial 

Credit and 

Finance PLC  

ธุรกิจสินเช่ือ

รายยอ่ย 

สินเช่ือ และ

ธุรกิจเช่าซ้ือ 

    ศรีลงักา 29.99  29.99  318,074 

พนัรูปี

ศรีลงักา 

 318,074 

พนัรูปี 

ศรีลงักา 

 2,492,602  2,492,602  2,344,234  

 

2,348,844  (582,085)  (582,085)  1,762,149  1,766,759 

 
บริษทัไม่มีรายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนใน CCF สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
      งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั  

สัดส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนท่ีชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 

บริษทัยอ่ยสําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562  

30 

มิถุนายน 

2563  

30 

มิถุนายน 

2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                        

บริษทั ธนบรรณ จาํกดั 

 

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 จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  

สัดส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  

 

ทุนท่ีชาํระแลว้  

 

ราคาทุน  

 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 

บริษทัยอ่ยสําหรับงวด 

หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

  

30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม  

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562 

 30 

มิถุนายน 

2563  

31 

ธนัวาคม 

2562  

30 

มิถุนายน 

2563  

30 

มิถุนายน 

2562 

  (ร้อยละ)   (พันบาท) 

ถือหุ้นโดยบริษัท Group Lease Holdings Pte. Ltd.                       

GL Finance Plc.  100.00  100.00  10,300 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

 10,300 
พนัเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

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

GL Leasing (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  -  - 

ถือหุ้นโดยบริษัท ธนบรรณ จํากัด                         

บริษทั พฒันาบริการสบาย จาํกดั  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 จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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11 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 

   งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ  30 มิถุนายน 2563 

   (พันบาท) 

    

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย    

เงินให้กูย้ืมแปลงสภาพ 4  192,718 

    

เงินลงทุนท่ีกําหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    

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

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  279,015 

เพ่ิม กาํไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุน   31,735 

รวมเงินลงทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่ายติุธรรมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น   374,526 

รวม   567,244 

 

   งบการเงินรวม 

 หมายเหตุ  31 ธนัวาคม 2562 

   (พันบาท) 

    

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     

เงินให้กูย้ืมแปลงสภาพ 4  192,718 

    

เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน    

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

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 4  414,502 

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

รวมเงินลงทุนในบริษทัอื่น   342,791 

รวม   535,509 

 

เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 

 

ผูถื้อหุ้นใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุ้นประมาณร้อยละ 97 ของหุ้นทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็น

โจทกฟ้์องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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12 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

การเปล่ียนแปลงค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างงวดแสดงดงัน้ี 

 

 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุข้อ 3)  1,979,715  453,171 

การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของสาํรองผลขาดทุน   108,244  30,300 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีชาํระคืนและการตดัรายการ  (367,667)  (336,692) 

สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า   339,676  318,646 

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญา (ดูหมายเหตุข้อ 5 และ 6)  28,827  23,208 

ผลกระทบการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  34,085  - 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  2,122,880  488,633 

 

13 การเปล่ียนแปลงหนีสิ้นท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

 

 

งบการเงินรวม  

งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ เงินกูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 

  (พันบาท) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  18,216  - 

ชาํระคืน  (660,947)  (660,048) 

รายการท่ีมิใช่เงินสด     

เพ่ิมขึ้น  14,423  13,528 

การเปล่ียนแปลงจากหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 14 670,549  670,549 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา   

ต่างประเทศ 

 

(23,584)  (24,029) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563  18,657  - 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

48 

14 หุ้นกู้แปลงสภาพ 

   

 งบการเงินรวม 

และงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

 2563  2562 

 (พันบาท) 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 4,017,046  3,921,510 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,548,363  1,512,291 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 2/2560 -  604,916 

รวม 5,565,409  6,038,717 

หัก ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุ้นกูร้อตดัจ่าย (1,361)  (2,228) 

หุ้นกู้แปลงสภาพ - สุทธิ 5,564,048  6,036,489 

หัก มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุ้น (45,339)  (59,458) 

มูลค่าท่ีจัดประเภทเป็นส่วนของหนี้สิน 5,518,709  5,977,031 

    

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินดังนี ้    

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    

 - ส่วนท่ีหมุนเวียน 1,513,018  1,476,772 

 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 4,005,691  3,909,559 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอื่น    

 - ส่วนท่ีหมุนเวียน -  590,700 

 5,518,709  5,977,031 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
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 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 

 1/2559 1/2560 (1) 2/2560 (2) 

ประเภท 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่

ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่

มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้น 

จาํนวนหน่วย 1,300 หน่วย 500 หน่วย 200 หน่วย 

ราคาหนา้ตัว๋  100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 

วนัท่ีออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1 สิงหาคม 2559 20 มีนาคม 2560 30 มีนาคม 2560 

วนัท่ีครบกาํหนด 1 สิงหาคม 2564 20 มีนาคม 2563 30 มีนาคม 2563 

อายหุุ้นกูแ้ปลงสภาพ 5 ปี 3 ปี 3 ปี 

อตัราดอกเบ้ีย  ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี ร้อยละ 5 ต่อปี 

กาํหนดชาํระดอกเบ้ีย ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง 

วนัท่ีชาํระดอกเบ้ีย 1 สิงหาคม และ  

1 กุมภาพนัธ ์

20 มีนาคม และ  

20 กนัยายน 

30 มีนาคม และ  

30 กนัยายน 

การไถ่ถอน ณ วนัท่ีครบ

กาํหนดหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ทั้งจาํนวน 

2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ทั้งจาํนวน 

2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 

ทั้งจาํนวน 

2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญั 

ก า ร ไ ถ่ ถ อ น ด้ว ย ก า ร แ ป ล ง

สภาพเป็นหุ้นสามญั 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง

สภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

88,550  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง

สภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

49,507  หุ้น 

1 หุ้นกูแ้ปลงสภาพ แปลง

สภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 

49,507  หุ้น 

ราคาแปลงสภาพ 40 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 70 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั 70 บาท ต่อ 1 หุ้นสามญั 

วนัแปลงสภาพ  วนัทาํการสุดทา้ย 

ของแต่ละไตรมาส 

วนัทาํการสุดทา้ย 

ของแต่ละเดือน 

วนัทาํการสุดทา้ย 

ของแต่ละเดือน 

 
(1) เน่ืองจากคดีความยงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลกบั JTrust Asia Pte. Ltd  (ผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 1/2560) ทาํให้สถานะสิทธิ

และหนา้ท่ีของคู่สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูแ้ปลงสภาพนั้นยงัไม่ชดัเจน กลุ่มบริษทัจึงขอระงบัการชาํระคืนหุ้นกูแ้ปลงสภาพไวจ้นกว่าคดี

จะถึงท่ีสุด 

 
(2) ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัได้มีการตกลงกบั Creation Investments Sri Lanka LLC (ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ 

2/2560) ในการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้และอตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูแ้ปลงสภาพดงักล่าว จากเดิมท่ีจะครบกาํหนด

เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2563 เป็นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2563 โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

2563 กลุ่มบริษทัได้จดัประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพน้ีเป็นเงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจาํนวน 670.5 ลา้นบาท ทั้งน้ีใน

ระหว่างไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 บริษทัไดช้าํระเงินกูยื้มระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่ายทั้งจาํนวน 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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15 ส่วนงานดําเนินงาน 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของกลุ่ม

บริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจให้บริการสินเช่ือ

เช่าซ้ือ และสินเช่ือ  

ส่วนงานธุรกิจการบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดการ  

 

ส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ  

 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือเพ่ือ

ผู้บริโภครายย่อยภายใต้การ

จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 

รายการท่ียังไม่ถกูจัดสรร  

 

รวม 

สําหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  445,294  543,889  522  448  21,029  22,829  45,857  45,896  497  1,165  -  -  513,199  614,227 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 192,388  155,367  12,841  16,722  4,152  6,045  -  -  -  -  -  -  209,381  178,134 

รายไดอ้ื่น 40,738  15,910  19,793  21,689  2,081  975  4,428  1,631  6,047  844  -  -  73,087  41,049 

รวมรายได้ 678,420  715,166  33,156  38,859  27,262  29,849  50,285  47,527  6,544  2,009  -  -  795,667  833,410 

รายการปรับปรุงและตดั 

รายการระหว่างกนั (192,388)  

 

(155,367)  

 

(12,841)  

 

(16,722)  (4,152)  

 

(6,045)  -  

 

-  -  

 

-  -  

 

-  

 

(209,381)  

 

(178,134) 

รวมรายได้สุทธ ิ 486,032  559,799  20,315  22,137  23,110  23,804  50,285  47,527  6,544  2,009  -  -  586,286  655,276 

กาํไร (ขาดทุน) ของ                            

 ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี 103,035  150,368  (8,565)  (6,678)  7,665  11,951  28,105  31,220  (5,824)  (22,189)  (48,260)  (127,591)  76,156  37,081 
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 งบการเงินรวม 

 

ส่วนงานธุรกิจให้บริการสินเช่ือ

เช่าซ้ือ และสินเช่ือ  

ส่วนงานธุรกิจการบริหาร

สินเช่ือแก่ธุรกิจและจัดการ  

 

ส่วนงานธุรกิจท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ  

 

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือรายย่อย  

ส่วนงานธุรกิจสินเช่ือเพ่ือ

ผู้บริโภครายย่อยภายใต้การ

จัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  

 

รายการท่ียังไม่ถกูจัดสรร  

 

รวม 

สําหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

  

2563 

  

2562 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  914,611  1,118,051  1,033  894  47,004  45,943  102,652  90,475  1,324  5,817  -  -  1,066,624  1,261,180 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 193,039  291,220  29,231  49,028  10,236  12,131  -  -  -  -  -  -  232,506  352,379 

รายไดอ้ื่น 11,246  27,585  12,549  40,226  3,746  2,840  12,171  3,600  773  3,561  -  -  40,485  77,812 

รวมรายได้ 1,118,896  1,436,856  42,813  90,148  60,986  60,914  114,823  94,075  2,097  9,378  -  -  1,339,615  1,691,371 

รายการปรับปรุงและตดั 

รายการระหว่างกนั (193,039)  

 

(291,220)  (29,231)  

 

(49,028)  (10,236)  

 

(12,131)  -  

 

-  -  

 

-  -  

 

-  (232,506)  

 

(352,379) 

รวมรายได้สุทธ ิ 925,857  1,145,636  13,582  41,120  50,750  48,783  114,823  94,075  2,097  9,378  -  -  1,107,109  1,338,992 

กาํไร (ขาดทุน) ของ                            

 ส่วนงานก่อนหกัภาษ ี 98,112  336,365  (42,823)  (21,771)  17,160  25,415  39,197  61,607  (37,337)  (34,007)  (110,905)  (184,301)  (36,596)  183,308 

                            

สินทรัพยร์วมของส่วน

งาน ณ 30 มิถุนายน /  

31 ธนัวาคม 5,532,807  6,067,000  334,778  325,583  92,580  83,852  678,017  702,753  98,295  121,499  5,463,418  5,423,805  12,199,895  12,724,492 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  

 ณ 30 มิถุนายน /  

31 ธนัวาคม 6,552,572  6,911,777  78,438  80,711  12,896  9,953  60,164  72,082  36,362  43,127  -  -  6,740,432  7,117,650 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมิศาสตร์  

 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกกาํหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2563  2562 

  (พันบาท) 

รายได้จากลูกค้าภายนอกและรายได้อ่ืน     

ประเทศไทย   376,268   432,530 

ประเทศกมัพูชา   85,874   99,836 

ประเทศสิงคโปร์  16,841   18,769 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   25,181   23,800 

ประเทศอินโดนีเซีย   15,182   14,786 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   66,940   65,555 

รวม  586,286  655,276 

 

สําหรับงวดหกดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน  2563  2562 

  (พันบาท) 

รายได้จากลูกค้าภายนอกและรายได้อ่ืน     

ประเทศไทย  698,395   882,155 

ประเทศกมัพูชา   177,042   207,310 

ประเทศสิงคโปร์   6,105   34,417 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   52,865   49,321 

ประเทศอินโดนีเซีย   22,121   35,615 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์   150,581   130,174 

รวม  1,107,109  1,338,992 
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16 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่า

ยติุธรรมสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง

สมเหตุสมผล  
 

  งบการเงินรวม  
 มูลค่ายติุธรรมผา่น

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

  

มูลค่ายติุธรรม 

 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

30 มิถุนายน 2563  
 

(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินลงทุนในกิจการอื่น  374,526  -  95,511  279,015  374,526 
 

  งบการเงินรวม  
 มูลค่าตามบญัชี  มูลค่ายติุธรรม 

 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

31 ธันวาคม 2562  
 

(พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน           

เงินลงทุนในกิจการอื่น  342,791  -  93,234  279,015  372,249 

 

17 หนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

 

กลุ่มบริษทัตกเป็นจาํเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท 

การแสดงฐานะทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วม

ทางการเงินของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องให้บริษทัดาํเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อม

ดอกเบ้ีย กลุ่มบริษทัไดด้าํเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์

ของคดีความดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือ

การจดัประเภทรายการใหม่ของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจาํเป็นต่องบการเงินเพ่ิมเติม   

 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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17.1 คดีความในประเทศไทย 

1) คดีแพ่ง 

ก)     คดีแพ่งหมายเลขดําท่ี พ. 83/2561 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 
JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (“GL”), 

กรรมการและอดีตกรรมการ

ของบริษทั 

 

- ละเมิด 

- บอกลา้งโมฆียกรรมของ

หุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

- เรียกค่าเสียหาย 

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

- เม่ือวนัท่ี 13 มีนาคม 2561 GL ยื่นคาํให้การต่อศาลแพ่ง  

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 GL ย่ืนคาํร้องต่อศาลแพ่งให้วินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้ใน

ปัญหาขอ้กฎหมาย 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ไดย่ื้นคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแพ่งให้ JTA 

หาเงินประกนัมาให้เป็นจาํนวน 10 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัค่าธรรมเนียม

ศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราว ท่ีให้ JTA หาเงิน

ประกนัจาํนวน 10 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้าย

ต่าง ๆ รวมถึงคาํร้องท่ีขอให้ศาลวินิจฉยัช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมายและประเด็น

ขอ้พิพาทระหว่าง JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดั

สืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย ระหว่างวนัท่ี 20 สิงหาคม และ 9 ตุลาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันดัพิจารณาเดิมทั้งหมดและกาํหนดวนันดั

สืบพยานใหม่ระหว่างวนัท่ี 7 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2563 ศาลกาํหนดฟังคาํ

พิพากษาในวนัท่ี 25 สิงหาคม 2563 
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- เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 JTA ย่ืนคาํร้องขอให้ศาลกาํหนดวิธีการเพ่ือคุ ้มครอง

ประโยชน์ของโจทกร์ะหว่างพิจารณา 

- เน่ืองจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ศาลยกเลิกวนันดั

พิจารณาและวนัฟังคาํพิพากษาเดิมทั้งหมดและกาํหนดวนันดัพร้อมเพ่ือกาํหนดวนั

นัดสืบพยานและนัดไต่สวนคําร้องขอให้ศาลกําหนดวิธีการเพ่ือคุ ้มครอง

ประโยชน์ของโจทกร์ะหว่างพิจารณาเป็นวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 

- นดัฟังคาํสั่งตามคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราว วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 

- นัดสืบพยาน JTA วันท่ี  19-26 มกราคม 2564 / นัดสืบพยาน GL วันท่ี  2-19  

กุมภาพนัธ์ 2564 

- วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 ศาลยกคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราว 

 

ข) คดีแพ่งหมายเลขดําท่ี พ. 2313/2561 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั (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 ต่อศาลแพ่ง  

- เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2561 ศาลไดย้กคาํร้องของ JTA ท่ีขอจาํหน่ายคดีชัว่คราว 

นอกจากน้ีศาลกาํหนดประเด็นพิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดั

สืบพยานโจทกแ์ละจาํเลย ระหว่างวนัท่ี 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- เม่ือวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 ศาลชั้นตน้ตดัสินให้ JTA ชดใชค้่าเสียหาย และค่า

ทนายความให้ GL จาํนวน 685,500,000 บาท  

- เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 JTA ยื่นอุทธรณ์ พร้อมกบัคาํร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 
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- เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 GL ยื่นคาํแกอุ้ทธรณ์ และคดัคา้นคาํร้องขอทุเลาการ

บงัคบัคดี 

 

2) คดีฟ้ืนฟูกิจการ 

คดีฟ้ืนฟูกิจการ หมายเลขดําท่ี ฟ.1/2561 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (“GL”) 

ร้องขอให้ฟ้ืนฟูกิจการ 180,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ยื่นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL ต่อศาลลม้ละลาย

กลาง 

- เม่ือวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 GL ยื่นคาํคดัคา้นคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล 

- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้คาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการท่ี

ยื่นโดย JTA 

- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ไดย่ื้นอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ และ

ศาลมีคาํสั่งรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  

- เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2561 GL ยื่นคาํแกอุ้ทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 

- เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ศาลอทุธรณ์คดีชาํนาญพิเศษมีคาํพิพากษายกคาํสั่ง

ของศาลลม้ละลายกลางท่ีงดไต่สวน และให้ศาลลม้ละลายกลางไต่สวนคาํร้องขอ

ของ JTA แลว้มีคาํสั่งใหม่ตามรูปคดี 

- เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ศาลไต่สวนพยานบางส่วนของ JTA และนัดไต่สวน

ต่อเน่ืองในวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562 ถึง 2 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ได้มีการไต่สวนพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายจนเสร็จ

ส้ิน 

- เม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกคาํร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
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- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 JTA ย่ืนอุทธรณ์คาํสั่งศาลท่ีให้ยกคาํร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการ 

- ขณะน้ี GL ไดย่ื้นคาํแกอุ้ทธรณ์เม่ือวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563  ซ่ึงคดีอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของศาลอุทธรณ ์ 
 

3) คดีอาญา 

ก) คดีอาญาหมายเลขดําท่ี อ. 6/2561 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 

Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi Asano 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ร่วมกนัยื่นคาํร้องขอต่อ

ศาลให้มีการฟ้ืนฟูกิจการ

อนัเป็นเท็จ 

- - เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2561 GL ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  

- เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 ศาลได้มีคาํสั่งให้กาํหนดวนันัดถามคา้นพยานโจทก์

และไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัท่ี 16 และ 17 มกราคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์

- เม่ือวนัท่ี 11 และ 18 มีนาคม 2562 ศาลไต่สวนมูลฟ้อง 

- เม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2562 GL ถอนฟ้องจาํเลยท่ี 4 

- เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2562 ศาลจาํหน่ายคดีชัว่คราวเพ่ือรอฟังผลของคดีฟ้ืนฟูกิจการ  
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17.2 คดีความในสิงคโปร์ 
โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

Group Lease Holdings Ltd. 

(“GLH”), อดีตกรรมการของ

บริษทัและจาํเลยอื่นๆ 

ร่วมกนัทาํละเมิดโดยการ

หลอกให้มาลงทุนใน

บริษทั กรุ๊ปลีส จาํกดั 

(มหาชน) (“GL”) 

- ค่าเสียหาย 

- ดอกเบ้ีย 

- ค่าใชจ่้าย 

- การชดเชยอื่นๆตามท่ีศาล

เห็นสมควร 

- เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2560 JTA ได้ยื่นฟ้อง GLH และจําเลยอื่นๆ ต่อศาลแห่ง

ประเทศสิงคโปร์  

- JTA ได้ย่ืนคาํร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว 

(an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีคาํสั่งอนุญาตตามคาํร้อง

ดังกล่าว โดยสั่ง GLH ไม่ให้ดาํเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพย์สินของตนท่ีอยู่ใน

ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ

ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการดาํเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้าํเนินการแต่งตั้งทนายใน

ประเทศสิงคโปร์เพ่ือต่อสู้คดี  

- เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ ไดมี้คาํสั่งยกคาํร้องขอ

คุม้ครองชัว่คราวสําหรับ GLH นอกจากน้ี ศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ยงัไดย้กคาํ

ร้องของ JTA ท่ีไดย้ื่นขอขยายผลคุม้ครองชัว่คราวดว้ย  

- JTA ไดย่ื้นอุทธรณ์คาํสั่งยกคาํร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศาลแห่ง

ประเทศสิงคโปร์มีคาํสั่งรับคาํร้องอุทธรณ์ของ JTA บางคาํร้อง และศาลฎีกาแห่ง

ประเทศสิงคโปร์ได้ตดัสินกลบัคาํสั่งของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกลบั

คาํสั่งคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของคาํสั่งคุม้ครองชั่วคราวสําหรับ GLH 

ให้ครอบคลุมทั้งในประเทศสิงคโปร์และทั่วโลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินธุรกิจ

ตามปกติ และค่าทนายความ) ทั้งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตคาํร้อง
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อุทธรณ์ของ JTA เพ่ือขยายคาํสั่งคุม้ครองชั่วคราว ให้รวมถึง “การขายทรัพยสิ์น 

การลงทุน หรือการให้กูย้ืม” อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ 

- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีขึ้นระหว่างวนัท่ี 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีคาํสั่งยกฟ้องของ JTA พร้อมทั้งสั่งให้ JTA 

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ของจาํเลยทุกคน 

- เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2563 JTA ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาดงักล่าวต่อศาลอุทธรณ์ 

- ศาลกาํหนดการดาํเนินพิจารณาชั้นอุทธรณ์ในวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2563 

- มีการสืบพยานทั้งสองฝ่ายแลว้เสร็จ ขณะน้ีอยูร่ะหว่างจดัทาํคาํพิพากษา 

 

17.3 คดีความในประเทศอินโดนีเซีย 

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

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

PT Bank JTrust 

Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 

Indonesia (“GLFI”) 

ผิดสัญญาการจดัการ

สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

103,636,408,863  

รูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 

233.18  

ลา้นบาท) 

- เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 

- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลได้ดาํเนินกระบวนพิจารณา

กระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลสาํเร็จ 

- เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย้ื่นคาํให้การแก่ศาล 

- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ย่ืนคาํคดัคา้นคาํให้การแก่ศาล 

- เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีคาํพิพากษายกฟ้อง 



บริษัท กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

60 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

- เม่ือวันท่ี  18 มิถุนายน 2562 GLFI ได้ รับหนังสือแจ้งถึงการอุทธรณ์จาก BJTI 

ประกอบดว้ยคาํร้องและหมายเรียกให้ GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งคาํแกอุ้ทธรณ ์ต่อศาลสูง 

- เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลสูงพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากเห็นว่าคดีไม่มีมูล 

  

ข)  คดีหมายเลขท่ี 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST (แก้ไขจาก 254/PDT.G/2019/PN.JKT.PST) 

โจทก์ จําเลย ฐานความผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพาท ความคืบหน้า 

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

จาการ์ตา 

- เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวินิจฉัยเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่ายว่าชดัเจน

และสมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียสําหรับคดีน้ีและนัดวนัไกล่เกล่ียวนัแรกในวนัท่ี  

29 พฤษภาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2562 BJTI ไม่ได้เดินทางมาเพ่ือไกล่เกล่ีย ผูไ้กล่เกล่ียจึงนัดวนั

ไกล่เกล่ียใหม่เป็นวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562  

- เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 GLFI ได้ย่ืนคาํฟ้องฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คดีถูกบันทึกและ

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

- เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2562 BJTI ไม่ไดเ้ขา้ไกล่เกล่ียเน่ืองจากความเขา้ใจผิด ผูไ้กล่เกล่ีย

กาํหนดวนัไกล่เกล่ียใหม่ 
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- เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2562 การไกล่เกล่ียถกูระงบัไวช้ัว่คราว คู่ความตกลงท่ีจะเชิญผูม้อบ

ฉันทะเขา้มาในการไกล่เกล่ียคร้ังถดัไปเพ่ือความพยายามท่ีจะแกไ้ขขอ้พิพาท ผูไ้กล่เกล่ีย

กาํหนดวนัไกล่เกล่ียถดัไป วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 

- เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2562 GLFI ไดรั้บหมายแจง้คดีท่ีมีการแกไ้ข การสืบพยานนดัแรก

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

- เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนกังานไกล่เกล่ียขอถอน

ฟ้องคดีเลขท่ี 254/PDT.G/2018/PN.JKT.PST. ดงันั้นผูไ้กล่เกล่ียจึงยติุการไกล่เกล่ีย คณะผู้

พิพากษาประกาศยติุการดาํเนินการเก่ียวกบัคดีหมายเลขน้ี 

- เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของตวัแทน

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

ส่งหนงัสือมอบอาํนาจไดเ้น่ืองจากเพ่ิงไดรั้บหนงัสือแจง้สาํหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2562การดาํเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 

- เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ศาลดาํเนินการสืบพยานของ GLFI 

- เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 ศาลดาํเนินการสืบพยานของ BJTI 

- เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 คู่ความทั้งสองฝ่ายส่งแถลงการปิดคดีต่อศาลวนัท่ี 9 มิถุนายน 

2563 ศาลพิพากษายกฟ้อง 

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 ศาลพิพากษายกฟ้องวนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 ศาลพิพากษายกฟ้อง

โจทก ์

- วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 GLFI ได้รับสําเนาคาํพิพากษาและได้ย่ืนอุทธรณ์ต่อศาลแขวง

จาการ์ตา 
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ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17.1 17.2 และ 17.3 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนักถึงความสําคญัของสถานการณ์ดงักล่าว

ขา้งตน้และไดพิ้จารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่มบริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลง

ท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาให้สินเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน สัญญาเก่ียวกบัหุ้นกูต่้างๆ และสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้งคดี

ความท่ีได้ฟ้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฏหมาย เช่ือว่ากลุ่มบริษทัไม่ได้ผิดเง่ือนไขหรือ

ขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ไดท้าํผิดกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด 

นอกจากนั้นบริษทัยงัเช่ือว่าตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียุติ การท่ีบริษทัไม่ชาํระดอกเบ้ียหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นไม่ถือว่าบริษทัผิด

เง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ในหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 

 

18 ผลกระทบจาก COVID-19 

 

จากวิกฤติ COVID-19 ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อเน่ืองต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัในทุกประเทศ โดยความรุนแรงของ

ผลกระทบจากวิกฤติคร้ังน้ีแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ผูบ้ริหารไดเ้ร่ิมวิเคราะห์ความรุนแรงของผลจากการระบาดใหญ่คร้ังน้ีใน

แต่ละบริษทั และตดัสินใจท่ีจะตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนตามประมาณการของผูบ้ริหาร เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบนั

และในอนาคต ซ่ึงประเมินและคาดการณ์โดยใชข้อ้บ่งช้ีท่ีมีในปัจจุบนัเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการลดลงของรายไดช้ัว่คราวท่ีเกิดจาก 

COVID-19 และมาตรการบรรเทาทุกขส์าํหรับลูกคา้รายยอ่ย ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 5 และ 6  
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