
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) 
 
การไม่แสดงความเห็น 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บการว่าจา้งใหต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อ
หุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมาย
เหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  
 
ขา้พเจา้ไม่สามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั เน่ืองจากเร่ืองท่ี
กล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นมีนยัส าคญั ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่ง
เพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี 
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เกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็น 
 
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญอื่นนอกเหนือจากการด าเนินงานต่อเนื่อง 
 

1 ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนงัสือแจง้มายงับริษทัใหด้ าเนินการ
แกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัใหถู้กตอ้ง เน่ืองจาก
วนัท่ี 16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) 
กรณีทุจริต เบียดบงัทรัพยสิ์นของบริษทั และท าบญัชีไม่ถูกตอ้ง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งใน
ต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือใหผ้ลประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืน (หากมี) ในงวด
ท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับทราบว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ในกระบวนการสอบสวน และไดแ้จง้แก่
ขา้พเจา้ว่ายงัไม่พบว่ามีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อบริษทัจากการสอบสวน ขา้พเจา้ไม่มีสิทธิเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้
เก่ียวกบัสถานะปัจจุบนัของการสืบสวนดงักล่าวเน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบัของดีเอสไอซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ไม่
สามารถระบุความเป็นไปไดห้รือจ านวนเงินของรายการปรับปรุงอ่ืนท่ีอาจจ าเป็น 
 

2 ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 34 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเก่ียวกบัคดีความต่างๆ หลาย
บริษทัในกลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว บริษทัไดด้ าเนินการฟ้องร้องกลบัในคดีความเหล่าน้ี โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งคดีความ ดงัต่อไปน้ี 
ก) Group Lease Holdings Pte. Ltd. (“GLH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ตกเป็นจ าเลยในคดีความจาก

การฟ้องร้องของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัในความผิดฐานหลอกลวงและสมรู้ร่วมคิดท่ีผิดกฎหมายเก่ียวกบั
การแสดงสถานะทางการเงินของบริษทัและการแสดงฐานะการเงินของบริษทัย่อยในสาธารณรัฐสิงคโปร์ท่ีไม่
ถูกตอ้งตามจริง ตามค าตดัสินวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดก้ลบัค าพิพากษาของ
ศาลสูงแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ลงวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 โดยตดัสินให้อดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึง และ GLH มี
ความผิดฐานหลอกลวง และตดัสินใหจ้ าเลยดงักล่าวร่วมกบัจ าเลยอ่ืนๆ มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดท่ีผิดกฎหมาย
และตอ้งร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายจ านวน 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ ค่าเสียหายดงักล่าวรวมถึงผลขาดทุนท่ีเกิดข้ีนแก่ผู ้
ถือหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 ใบส าคญัแสดงสิทธิ หุน้ของบริษทั 
และตน้ทุนและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงดอกเบ้ีย ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5, 22 และ 23 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหุ้นกูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 คงเหลือเป็นจ านวน 1,507 ลา้นบาท (50 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) และดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจ านวนเงิน 190 ลา้นบาท (6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ดงันั้นกลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสิน
เพ่ิมเติมโดยบนัทึกเป็นเจา้หน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 475 ลา้นบาท (16 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และบนัทึกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหารในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่าเสียหายทั้งหมดถูกจ่ายช าระโดยบริษทัผ่านทาง GLH ใหแ้ก่โจทกแ์ลว้ในเดือนกรกฎาคม 
2564   
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ข) วนัท่ี 30 เมษายน 2561 บริษทัไดย้ื่นฟ้องผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัต่อศาลแพ่งในประเทศไทยในความผิดฐาน
ละเมิดและเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2563 ศาลแพ่งพิพากษาใหบ้ริษทัชนะคดีและ
ใหจ้ าเลยชดใชค่้าเสียหายจ านวน 686 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 9 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ในประเทศไทยไดก้ลบั
ค าพิพากษาของศาลแพ่งโดยพิพากษาใหก้ารกระท าของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไม่เป็นการละเมิด และสั่ง
ให้บริษทัช าระค่าฤชาธรรมเนียมทั้ ง 2 ศาล และค่าทนายความเป็นเงิน 700,000 บาทแก่โจทก์ ค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวยงัไม่ไดถู้กบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทัยื่นอุทธรณ์ขั้นสุดทา้ยต่อศาลใน
เดือนกรกฎาคม 2564 ปัจจุบนัคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
 

ถึงแมว้า่ผูบ้ริหารไดแ้จง้แก่ขา้พเจา้วา่ผูบ้ริหารไม่คาดวา่จะตอ้งจ่ายเงินชดเชยหรือความเสียหายอ่ืนเพ่ิมเติมจากคดีความ
ท่ียงัไม่ส้ินสุดหรือคดีความท่ีอาจเกิดข้ึนในประเทศอ่ืนๆ กบัโจทกข์า้งตน้ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากหลกัฐานหรือขอ้เท็จจริง
ใหม่ท่ีเผยแพร่ต่อสาธารณะจากค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ผูบ้ริหารจึงไม่บนัทึกค่าเผื่อความ
เสียหายและค่าใชจ่้ายท่ีอาจเกิดข้ึนเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดีผลลพัธ์ของคดีความต่างๆ ในปัจจุบนัหรือคดีความท่ีอาจเกิดข้ึน
ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจส่งผลใหข้อ้มูลทางการเงินมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากท่ีบนัทึก
ไวใ้นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

การถูกจ ากดัขอบเขตการตรวจสอบ 

 

3 ขา้พเจา้พบว่าศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ดงัท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 ไดส้รุปไวใ้นค าพิพากษาลงวนัท่ี 6 ตุลาคม 
2563 ว่า APF Group (ซ่ึงรวมถึงหลายบริษทัท่ีผูบ้ริหารไดร้ะบุว่าเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและเปิดเผยในงบการเงิน
ประจ าปี 2563 และ 2562) ถูกควบคุมโดยอดีตผูบ้ริหารท่ีกล่าวถึงในขอ้ 1 และ 2 ขา้งตน้ นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัมีรายการ
หลายรายการและยอดคงเหลือกับ APF Trading  Plc. (“APFT”) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีได้เปิดเผยโดย
ผูบ้ริหาร 
 
ก) ในงบการเงินรวมมีเงินจ่ายล่วงหน้าซ่ึงแสดงรายการเป็นลูกหน้ีอ่ืนและสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนกับกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัในหมายเหตุขอ้ 5 เร่ือง บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นเงินจ่ายล่วงหนา้จ่ายจากบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงในกมัพูชาใหแ้ก่ APFT เพ่ือจดัซ้ือและจดัเก็บรถจกัรยานยนตไ์วก้บัตวัแทนจ าหน่ายและตวัแทนจ าหน่าย
ยอ่ยเพ่ือเตรียมไวใ้นการปล่อยสินเช่ือ จ านวนเงินจ่ายล่วงหนา้ก่อนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
มีจ านวน 370 ลา้นบาท (12.3 ลา้นเหรียญสหรัฐ) โดยผูบ้ริหารไดบ้นัทึกค่าเผื่อการดอ้ยค่าเต็มจ านวน ทั้งน้ีจ านวน
เงินจ่ายล่วงหนา้ก่อนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่าและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 320 ลา้นบาท 
(10.6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และ 149 ลา้นบาท (4.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ตามล าดบั 
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ข) นอกจากรายการและยอดคงเหลือท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3ก) ขา้งตน้และตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5  
1) บริษทัย่อยในกมัพูชาไดท้ ารายการจ่ายเงินหลายรายการในระหว่างเดือนกนัยายนและตุลาคม 2563 ให้แก่ 

APFT ซ่ึงรวมถึงรายการจ่ายเงินจ านวน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ผูบ้ริหารของบริษทั
ย่อยไดร้ายงานแก่คณะกรรมการของ GLF ยอ้นหลงัว่ารายการจ่ายเงิน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐดงักล่าวมี
ขอ้ผิดพลาดและไดรั้บเงินคืนแลว้ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563  

2)    วนัท่ี 1 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยในกัมพูชาได้ท าสัญญาท่ีปรึกษากับ APFT โดยบริษัทย่อยดังกล่าว              
ตกลงท่ีจะจ่ายเงินให้ APFT เป็นจ านวน 150,000 เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สัญญา
ดงักล่าวไดถู้กยกเลิกในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

 
จากค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ขา้งตน้ในความผิดฐานหลอกลวงและสมรู้ร่วมคิด ขา้พเจา้
พยายามขยายวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึนของรายการระหว่างกนักบั APFT และกิจการอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั อย่างไรก็ตามผูบ้ริหารไดแ้จง้ขา้พเจา้ว่าไม่สามารถหาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวจาก APFT 
ได ้ซ่ึงท าใหข้า้พเจา้ไม่ไดรั้บค าอธิบายและหลกัฐานท่ีเพียงพอท่ีท าใหข้า้พเจา้สามารถสรุปไดว้า่มีรายการอ่ืนๆ ระหวา่ง
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีอาจจะยงัไม่ไดร้ะบุหรือเปิดเผยแก่ขา้พเจา้หรือไม่ จากการถูกจ ากดัขอบเขตขา้พเจา้ไม่สามารถ
ระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 
 

4 ในงบการเงินรวมมีภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่ายจ านวน 33 ลา้นบาท (1.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ) บญัชีดงักล่าวมีความเก่ียวขอ้ง
กบับางรายการกบั APFT เน่ืองจากการถูกจ ากดัขอบเขตตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3 ขา้พเจา้ไม่สามารถตรวจสอบใหเ้ป็นท่ี
น่าพอใจในเร่ืองความถูกตอ้งและครบถว้นของภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่ายเน่ืองจากความไม่เพียงพอของเอกสารประกอบ
รายการ จากการถูกจ ากดัขอบเขตขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยท่ีจ าเป็นหรือไม่
ส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

5 ในงบการเงินรวมมีเงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้ าประกนัจ านวนเงิน 2,210 ลา้นบาท (73 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ในบญัชี
ธนาคารของ GLH ในธนาคารต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงทางธนาคารไดร้ะบุในรายงานบญัชีเงินฝากว่าเงินฝากดงักล่าว
ถูกใชเ้ป็นหลกัประกนั ผูบ้ริหารจดัประเภทเงินฝากดงักล่าวเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ผูบ้ริหารไม่ให้ค าอธิบายและหลักฐานประกอบรายการท่ีเป็นท่ีพอใจแก่ข้าพเจ้าในเน้ือหาของ
หลกัประกนัและสถานะของหลกัประกนัว่ามีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนหรือไม่ จากการถูกจ ากดัขอบเขต
ขา้พเจา้ไม่สามารถระบุไดว้า่มีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยท่ีจ าเป็นหรือไม่ส าหรับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
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6 ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5, 7, 8 และ 9 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นจ านวนเงิน 
2,604 ลา้นบาทซ่ึงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจ านวนเงิน 361 ลา้นบาท เงินใหกู้ย้ืม
ระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 4,787 ลา้นบาท และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการ
ตดัรายการเป็นจ านวนเงิน 266 ลา้นบาท และในงบการเงินรวมมีลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเป็นจ านวนเงิน 3,781 ลา้น
บาทซ่ึงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจ านวนเงิน 450 ลา้นบาท ลูกหน้ีสินเช่ือเป็น
จ านวนเงิน 264 ลา้นบาทซ่ึงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจ านวนเงิน 17 ลา้นบาท 
และลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยเป็นจ านวนเงิน 380 ลา้นบาทซ่ึงเป็นยอดสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจ านวนเงิน 228 ลา้นบาท และผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการตดัรายการเป็น
จ านวนเงิน 601 ลา้นบาท ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 1 มกราคม และ 31 ธนัวาคม 2563 ถูก
ค านวณโดยแบบจ าลองซ่ึงถูกพฒันาตั้งแต่ตน้ปี 2563 และไม่ไดถู้กปรับปรุงหรือทดสอบโดยบริษทั ขา้พเจา้ไม่สามารถ
หาหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสมเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการและขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหาร
น ามาใช้ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จากการถูกจ ากดัขอบเขตน้ีขา้พเจา้จึงไม่
สามารถระบุไดว้่ามีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยท่ีจ าเป็นหรือไม่ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

7 ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 12, 13, 15 และ 19 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นจ านวนเงิน 
630 ลา้นบาทสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวนเงิน 5,387 ลา้นบาท และในงบการเงินรวมมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมใน
ประเทศศรีลงักา (ถือโดยบริษทัย่อยของบริษทั) ซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียเป็นจ านวนเงิน 1,698 ลา้นบาทสุทธิจาก
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าจ านวนเงิน 582 ลา้นบาท เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 256 ลา้นบาทและค่าความนิยมซ่ึงเกิดจากบริษทัย่อยอ่ืนในประเทศไทย พม่า และ
ลาว เป็นจ านวนเงิน 317 ลา้นบาท ในระหวา่งปี 2563 ผูบ้ริหารไดบ้นัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทั
ย่อยเพ่ิมเติมเป็นจ านวนเงิน 2,960 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ และขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตรา
สารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นจ านวนเงิน 87 ลา้นบาทในงบการเงิน
รวม  ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการตรวจสอบท่ีเพียงพอเหมาะสมเพ่ือประเมินความสมเหตุสมผลของวิธีการและ
ขอ้สมมติท่ีผูบ้ริหารน ามาใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุน และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนใน
บริษทัร่วมและค่าความนิยมในงบการเงินรวม และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 จากการถูกจ ากดัขอบเขตน้ี เร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 และการถูกจ ากดัขอบเขตท่ีกล่าว
ไวใ้นขอ้ 3 ถึงขอ้ 6 และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนัรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองทอ้งถ่ินซ่ึง
อาจส่งผลกระทบต่อบริษทัร่วมในประเทศศรีลงักา และบริษทัย่อยในประเทศพม่าและลาว ขา้พเจา้จึงไม่สามารถระบุ
ไดว้า่มีรายการปรับปรุงหรือการเปิดเผยท่ีจ าเป็นหรือไม่ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

  



 

 

 

6 

8 มาตรฐานการสอบบญัชีก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งไดรั้บหนงัสือรับรองจากผูบ้ริหารวา่  
 

ก) ผูบ้ริหารดูแลรับทราบถึงความรับผิดชอบในการออกแบบ การน าไปปฏิบติั และการคงไวซ่ึ้งการควบคุมภายในท่ี
จะใชป้้องกนัและตรวจจบัการทุจริต  

ข) ผูบ้ริหารไดป้ฏิบติัตามหนา้ท่ีของตนในการจดัท างบการเงินตามแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึง
การน าเสนออยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 

ค) ผูบ้ริหารเช่ือวา่ผลกระทบจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง ซ่ึงยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ขจะไม่เป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินโดยรวมทั้งเป็นแต่ละรายการและผลรวมของทุกรายการ  

ง) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยให้ผูส้อบบญัชีทราบถึงความรู้เร่ืองการทุจริตหรือขอ้สงสัยว่ามีการทุจริตซ่ึงมีผลกระทบต่อ
บริษทั 

จ) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยขอ้มูลท่ีทราบใหก้บัผูส้อบบญัชีอย่างครบถว้นแลว้ถึงการไม่ปฏิบติัตามหรือขอ้สงสัยว่ามีการ
ไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทั้งหมด ซ่ึงควรน ามาพิจารณาถึงผลกระทบในการจดัท างบการเงิน 

ฉ) ผูบ้ริหารไดเ้ปิดเผยต่อผูส้อบบญัชีเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีระบุไดแ้ละความสัมพนัธ์และรายการ
กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมดท่ีทราบแลว้ และไดบ้นัทึกบญัชีและเปิดเผยความสัมพนัธ์และรายการ
กบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัในงบการเงินอย่างเหมาะสมตามท่ีก าหนดในแม่บทการรายงานทางการเงิน
แลว้ 

ช) ผูบ้ริหารเช่ือวา่ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าประมาณการมีความสมเหตุสมผล 
ซ) ผลกระทบของคดีความและการฟ้องร้องเท่าท่ีทราบทั้งหมดทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้หรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนซ่ึงควรน ามา

พิจารณาในการจดัท างบการเงินไดถู้กเปิดเผยต่อผูส้อบบญัชีและไดมี้การบนัทึกบญัชีและเปิดเผยขอ้มูลใหเ้ป็นไป
ตามแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

ฌ) เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินทุกรายการซ่ึงตอ้งปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินตามท่ี
ก าหนดโดยแม่บทการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การปรับปรุงรายการหรือเปิดเผยขอ้มูลแลว้ 

 

เน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 2 และการถูกจ ากดัขอบเขตท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ 3 ถึงขอ้ 7 และการเปล่ียนผูบ้ริหารระดบัสูง
และกรรมการอิสระภายในและหลงัรอบระยะเวลารายงาน ขา้พเจา้ไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสรุปถึงความน่าเช่ือถือของ
หนงัสือรับรองในเร่ืองท่ีส าคญัต่างๆ  
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ความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกีย่วข้องกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 

สถานการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวไวใ้นย่อหนา้อ่ืนๆ ก่อนหนา้น้ีโดยเฉพาะเร่ืองท่ีอาจส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บคืนจาก
เงินใหกู้ย้ืมแก่ GLH จ านวน 4,787 ลา้นบาทตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 และความไม่แน่นอนในจ านวนเงินและ
ระยะเวลาท่ีอาจตอ้งจ่ายตามผลของคดีเลขท่ี 83/2561 และคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัสญัญาการลงทุนฉบบัท่ี 2 ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 23 และ 34 แสดงใหเ้ห็นว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัซ่ึงอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญั
เก่ียวกับความสามารถในการด าเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทและบริษัท หากกลุ่มบริษัทและบริษทัไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองได ้มูลค่าท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ์าจนอ้ยกวา่มูลค่าตามบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
บางรายการอาจจ าเป็นตอ้งถูกจดัประเภทใหม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไม่มีการปรับปรุงการจดัประเภทหรือมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงอาจจ าเป็นใน
กรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่สามารถจดัหากระแสเงินสดท่ีเพียงพอหรือจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมจากแหล่งเงินทุนอ่ืน 
 
เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
จากค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ต่อ GLH และศาลอุทธรณ์แห่งประเทศ
ไทย ณ วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 ต่อบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) ศาลทั้งสองไดก้ลบัค าพิพากษาของศาลชั้นก่อนหนา้ในแต่
ละประเทศ ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์แสดงให้เห็นว่ามีขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมท่ีไม่เคยปรากฏใน
หลกัฐานมาก่อนและสรุปวา่ GLH และอดีตผูบ้ริหารมีความผิดในฐานหลอกลวง การกลบัค าพิพากษาของศาลชั้นก่อนหนา้
แสดงให้เห็นว่ามีการเปล่ียนแปลงในสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัต่อสมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 สถานการณ์ใหม่หรือผลของเร่ืองท่ีกล่าวใวใ้นขอ้ 1 และ 2 และการถูกจ ากดัขอบเขตตามท่ี
กล่าวไวใ้นขอ้ 3 ถึงขอ้ 8 อาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงแสดง
เป็นขอ้มูลเปรียบเทียบในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรวมถึง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
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ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงักล่าวจากการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑใ์นการไม่แสดงความเห็นใน
รายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไม่สามารถหาหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวได ้
 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตาม
ความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 

 
 
 
 
(โชคชยั งามวฒิุกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 9728 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
3 สิงหาคม 2565 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,569,426           3,091,515           1,173,277           365,980              

เงินลงทุนชัว่คราว 368,048              105,646              2,500                  -                     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7 2,302,212           2,942,550           1,538,134           1,979,097           

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 8 197,403              232,754              -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 9 363,079              626,833              -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,886                  6,086                  -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                     -                     -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 -                     41,055                -                     -                     

สินคา้คงเหลือ -                     305                     -                     -                     

สินทรัพยร์อการขาย 11 40,412                59,555                10,354                16,201                

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     4,787,099           144,127              

ลูกหน้ีอ่ืน 5 124,015              120,361              16,664                71,707                

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 77,581                219,580              63,294                35,381                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 5,045,062           7,446,240           7,591,322           2,612,493           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั 2,312,180           343                     1,846                  343                     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 1,697,799           1,766,759           -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                     -                     629,909              3,590,302           

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5, 15 255,614              535,509              -                     -                     

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 7 1,479,143           2,162,135           1,065,947           1,544,400           

ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 8 66,982                64,200                -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 9 16,510                21,707                -                     -                     

ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วม

    ทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี -                     322                     -                     -                     

เงินให้กูย้มืท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปีจากบริษทัยอ่ย 5 -                     -                     -                     4,646,075           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 17 110,009              91,344                52,474                52,622                

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 18 86,129                103,991              80,859                67,865                

คา่ความนิยม 19 316,961              317,868              -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 103,606              134,623              53,950                57,578                

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 47,276                79,451                18,380                34,399                

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 6,492,209           5,278,252           1,903,365           9,993,584           

รวมสินทรัพย์ 11,537,271         12,724,492         9,494,687           12,606,077         

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

หนี้สินหมุนเวียน หมายเหตุ
เจา้หน้ีการคา้ 1,312                  6,936                  217                     1,176                  

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียจ่ายจากบริษทัยอ่ย -                     -                     180,242              -                     

เงินรับฝากจากลูกคา้ 20 68,269                57,362                -                     -                     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,082                -                     2,312                  -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 145,154              18,216                -                     -                     
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5, 23 5,366,810           1,476,772           5,366,810           1,476,772           

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23 -                     590,700              -                     590,700              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 22,142                27,191                -                     -                     
เจา้หน้ีคา่เบ้ียประกนั 4,151                  10,664                1,298                  5,189                  

เจา้หน้ีอ่ืน 5, 22 1,520,800           834,858              903,084              710,644              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5 129,536              114,192              68,026                59,811                

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 7,278,256           3,136,891           6,521,989           2,844,292           

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 15,542                -                     2,701                                           -  
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล 5, 23 -                     3,909,559           -                     3,909,559           
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 24 25,819                21,213                25,819                21,213                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 30 47,736                47,923                -                     -                     
เงินประกนัความเสียหายตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,064                  2,064                  2,064                  2,064                  

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 91,161                3,980,759           30,584                3,932,836           

รวมหนีสิ้น 7,369,417           7,117,650           6,552,573           6,777,128           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ
ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้

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

       จดัสรรแลว้

          ส ารองตามกฎหมาย 25 92,255                92,255                92,255                92,255                
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม) (1,256,463)          99,683                (3,150,922)          (278,206)             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (752,028)             (666,134)             45,339                59,458                
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,039,206           5,481,246           2,942,114           5,828,949           

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 128,648              125,596              -                                       -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,167,854           5,606,842           2,942,114           5,828,949           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 11,537,271         12,724,492         9,494,687           12,606,077         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียเช่าซ้ือ 1,386,514        1,766,060        971,330           1,229,272        
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ 93,416             114,746           -                                  -
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ย 163,548           179,216           -                                  -
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย

ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 1,567               4,372               -                                  -
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจ 2,060               1,966               -                                  -
รายไดค้า่บริการสัญญาเช่าซ้ือ 71,984             89,923             -                                  -
รายไดจ้ากการขาย 2,072               5,462               -                                  -
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 5 45,991             76,158             290,169           363,676           
รายไดก้ารจดัการ 5 -                  -                  81,000             102,000           
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าซ้ือ 231,928           240,126           117,527           129,565           
รายไดอ่ื้นจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือรายยอ่ย 10,602             11,709             -                                  -
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 25,604             -                  (15,623)            104,801           
รายไดอ่ื้น 5 20,014             23,082             13,578             11,768             
รวมรำยได้ 2,055,300        2,512,820        1,457,981        1,941,082        

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการให้บริการและบริหาร 5, 27 1,883,017        1,256,091        566,797           689,716           
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                  428,253           -                  318,862           
ตน้ทุนขาย 1,773               4,693               -                  -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                  -                  2,960,394        -                  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนอ่ืน 15 192,719           135,487           -                  -                  
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 218,460           286,829           189,344           250,841           
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,295,969        2,111,353        3,716,535        1,259,419        

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12 (3,644)              63,664             -                  -                  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการตดัรายการ (600,698)          -                  (266,432)          -                  

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ (845,011)          465,131           (2,524,986)       681,663           

ตน้ทุนทางการเงิน 5, 28 (250,153)          (361,743)          (240,248)          (354,339)          
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ (1,095,164)       103,388           (2,765,234)       327,324           

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 30 (145,810)          (124,995)          (38,600)            (65,209)            
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (1,240,974)       (21,607)            (2,803,834)       262,115           

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน 
รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 29 83,373             (96,832)            -                  -                  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 (64,746)            (45,395)            -                  -                  
รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 18,627             (142,227)          -                  -                  

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลคา่ดว้ย
   มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 15 (87,176)            -                  -                  -                  
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม 12 (958)                 750                  -                  -                  
รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั (88,134)            750                  -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (69,507)            (141,477)          -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (1,310,481)       (163,084)          (2,803,834)       262,115           

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    ส่วนของบริษทัใหญ่        (1,238,953)             (32,880)        (2,803,834)             262,115 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 14 (2,021)              11,273             -                  -                  
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี        (1,240,974)             (21,607)        (2,803,834)             262,115 

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
    ส่วนของบริษทัใหญ่        (1,313,533)           (172,857)        (2,803,834)             262,115 
    ส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 3,052               9,773               -                  -                  
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี        (1,310,481)           (163,084)        (2,803,834)             262,115 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 31 (0.812) (0.022) (1.838) 0.172

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม
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ก าไร (ขาดทุน) ก าไร (ขาดทุน) 
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน จากการวดัมูลค่า
จากการเปล่ียน ส่วนเกินทุน เงินลงทุนในตราสารทุน ผลต่าง รวม

ทุนเรือนหุน้ แปลงมูลค่ายติุธรรม จากการตีราคา ท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย จากการแปลงค่า หุน้กูแ้ปลงสภาพ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนไดเ้สีย รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของเงินลงทุนเผ่ือขาย ท่ีดิน และอาคาร มูลค่ายติุธรรมผ่าน งบการเงินท่ีเป็น - องคป์ระกอบ ของส่วน รวมส่วนของ ท่ีไม่มีอ  านาจ ส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) ของบริษทัร่วม ของบริษทัร่วม ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินตราต่างประเทศ ท่ีเป็นทุน ของผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 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 าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี -            -                -                      (32,880)           -                         -                  -                                -                        -                   -                  (32,880)        11,273         (21,607)         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -            -                -                      652                 450                         (352)                (140,727)               -                   (140,629)         (139,977)      (1,500)         (141,477)       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                      (32,228)           450                         (352)                -                                (140,727)               -                   (140,629)         (172,857)      9,773           (163,084)       
     เงินปันผลจ่าย -            -                -                      -                  -                         -                  -                                -                        -                   -                  -               (8,223)         (8,223)           
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 762,769    5,192,673     92,255                99,683            2,477                      -                  -                                (728,069)               59,458              (666,134)         5,481,246     125,596       5,606,842     

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 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     

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 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     

ขาดทุนส าหรับปี -            -                -                      (1,238,953)      -                         -                  -                                -                        -                   -                  (1,238,953)   (2,021)         (1,240,974)    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -            -                -                      (2,805)             1,847                      -                  (87,176)                          13,554                  -                   (71,775)           (74,580)        5,073           (69,507)         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี -            -                -                      (1,241,758)      1,847                      -                  (87,176)                          13,554                  -                   (71,775)           (1,313,533)   3,052           (1,310,481)    

จดัประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่
   - ส่วนประกอบของทุน 23 -            -                -                      -                  -                         -                  -                                -                        (14,119)             (14,119)           (14,119)        -              (14,119)         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 762,769    5,192,673     92,255                (1,256,463)      4,324                      -                  (87,176)                          (714,515)               45,339              (752,028)         4,039,206     128,648       4,167,854     

(พันบาท)

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบกำรเงนิรวม

ก าไร (ขาดทุน) สะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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14



งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้
ทุนเรือนหุน้ รวม
ท่ีออกและ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หุน้กูแ้ปลงสภาพ ส่วนของ
ช าระแลว้ หุน้สามญั  - ส ารองตามกฎหมาย (ขาดทุนสะสม) - องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน ผูถื้อหุน้

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 762,769               5,192,673                92,255               (540,321)                  59,458                                     5,566,834                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     262,115                   -                                          262,115                   

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

ส ำหรับปีส้ินสุดที ่31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 ตำมทีร่ำยงำนในงวดก่อน 762,769               5,192,673                92,255               (278,206)                  59,458                                     5,828,949                
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 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                
ก าไรและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี -                       -                           -                     (2,803,834)               -                                          (2,803,834)               
จดัประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพใหม่
   - ส่วนประกอบของทุน 23 -                       -                           -                     -                               (14,119)                                   (14,119)                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 762,769               5,192,673                92,255               (3,150,922)               45,339                                     2,942,114                

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (1,095,164)     103,388         (2,765,234)     327,324         
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 73,055           51,417           25,489           21,316           
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและขาดทุนจากการตดัรายการ 600,698         -                 266,432         -                 
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                 428,253         -                 318,862         
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยร์อการขาย 218,460         286,829         189,344         250,841         
(ก าไร) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินทรัพยร์อการขาย (1,022)            6,740             (5,399)            6,360             
กลบัรายการค่าเผ่ือลูกหน้ีอ่ืน (5,847)            (7,396)            -                 -                 
ขาดทุนจากค่าเผ่ือสินทรัพยอ่ื์น 226,002         -                 -                 -                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                 2,960,394      -                 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนอ่ืน 192,719         135,487         -                 -                 
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการของเงินกูย้ืมและดอกเบ้ียรับ 42,958           -                 -                 -                 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ -                 59                  -                 3                    
ขาดทุนจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 369                -                 -                 -                 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 607                -                 -                 -                 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (12,154)          (54,498)          (2,868)            (107,718)        
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 6,765             8,228             6,765             8,228             
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 3,644             (63,664)          -                 -                 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (45,991)          (76,158)          (290,169)        (363,676)        
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 246,182         346,233         238,540         338,829         
ดอกเบ้ียตดัจ าหน่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,524             -                 261                -                 
ตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กู้ -                 13,190           -                 13,190           
ตดัจ าหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1,447             2,320             1,447             2,320             
รับรู้ ก  าไรจากการช าระคืนเงินกูแ้ละดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                 (15,082)          -                 
รับรู้ ก  าไรจากเงินกูช้ดเชยท่ีไม่มีตวัตน -                 -                 (883)               -                 
รับรู้ (ก าไร) ขาดทุนจากการแลกเปล่ียนจากการช าระคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (382)               -                 37,343           -                 

454,870         1,180,428      646,380         815,879         
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 867,613         688,559         566,881         377,638         
ลูกหน้ีสินเช่ือ 30,772           (14,929)          -                 -                 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 46,788           (95,611)          -                 -                 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 2,760             18,390           -                 -                 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ (1,818)            1,007             -                 -                 
สินคา้คงเหลือ 305                (24)                 -                 -                 
สินทรัพยร์อการขาย (197,807)        (291,828)        (178,100)        (264,735)        
ลูกหน้ีอ่ืน 13,689           (32,362)          54,411           (28,883)          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (103,401)        (130,481)        (2,206)            3,433             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,838           (4,368)            16,729           88                  
เจา้หน้ีการคา้ (5,603)            (3,274)            (960)               (322)               
เงินรับฝากจากลูกคา้ 10,907           16,738           -                 -                 
เจา้หน้ีค่าเบ้ียประกนั (6,513)            1,216             (3,891)            (3,085)            
เจา้หน้ีอ่ืน 482,024         64,927           (11,528)          39,146           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,739           962                4,958             (3,316)            
เงินประกนัความเสียหายตามสญัญาเช่าซ้ือ -                 (116)               -                 -                 
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,638,163      1,399,234      1,092,674      935,843         
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (2,159)            (5,409)            (2,159)            (5,409)            
ดอกเบ้ียจ่าย (25,666)          (77,702)          (18,051)          (70,287)          
ภาษีเงินไดจ่้าย (86,402)          (136,404)        (1,432)            (55,366)          
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,523,936      1,179,719      1,071,032      804,781         

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง  -                 (89,949)          -                 -                 
เงินฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,311,837)     5,507             (1,503)            (3)                   
ลูกหน้ีและเงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (616)               (224)               (616)               (224)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 -                 (450,000)        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ (8,039)            (7,161)            (644)               (1,126)            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (701)               (8,974)            (159)               (800)               
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 678                321                25                  -                 
เงินสดรับการรับช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                 -                 423,846         780,994         
เงินสดจ่ายเงินกูร้ะยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                 -                 (220,000)        -                 
เงินสดรับจากการลงทุนระยะสั้น 73,457           -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนระยะสั้น (333,125)        -                 (2,500)            -                 
เงินปันผลรับ -                 16,040           -                 -                 
เงินปันผลจ่ายใหผู้แ้ก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย -                 (8,223)            -                 -                 
ดอกเบ้ียรับ 33,433           70,992           6,525             322,465         
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (2,546,750)     (21,671)          204,974         651,306         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (31,814)          -                 (6,712)            -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                 -                 180,242         -                 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 145,154         -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ีย (18,022)          -                 -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพ (642,239)        -                 (642,239)        -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว -                 (22,155)          -                 -                 
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระคืนหุน้กู้ -                 (1,500,000)     -                 (1,500,000)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (546,921)        (1,522,155)     (468,709)        (1,500,000)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (1,569,735)     (364,107)        807,297         (43,913)          

ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 47,646           (289,381)        -                 -                 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (1,522,089)     (653,488)        807,297         (43,913)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 3,091,515      3,745,003      365,980         409,893         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 6 1,569,426      3,091,515      1,173,277      365,980         

รำยกำรทีม่ิใช่เงนิสด
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพยร์อการขาย -                 13                  -                 -                 
โอนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากบริษทัยอ่ย -                 -                 26,091           -                 
โอนเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -                 -                 893,343         -                 
จดัประเภทองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นและเจา้หน้ีค่าดอกเบ้ีย 14,119           -                 14,119           -                 
จดัประเภทหุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืนส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

เป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 640,095         -                 640,095         -                 
จดัประเภทเจา้หน้ีอ่ืนเป็นเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียจ่าย 16,336           -                 16,336           -                 
การช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ยระหว่างบริษทัและกลุ่มบริษทั -                 -                 (903,469)        -                 

บริษทั กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี
 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2565 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน)  (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยเม่ือเดือนตุลาคม 2547 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีคือ Engine Holdings Asia Pte. Ltd. (จดัตั้งในประเทศสิงคโปร์) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ Wedge Holdings 
Co., Ltd. (จดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่น) และบริษทั เอ.พี.เอฟ. โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (จดัตั้งในประเทศไทย) 
 
บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับ การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ และให้บริการสินเช่ือ บริษทัย่อยใน
ต่างประเทศด าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับ การเป็นท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ การให้บริการทางการเงินแก่บริษัท การจัดการเงินลงทุน  
การให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ ธุรกิจสินเช่ือรายย่อย และธุรกิจสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน  
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้น
หมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือ
ปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือ
ปฏิบติั 
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)ข(  เกณฑ์การวดัมลูค่า 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้บางรายการเปิดเผยในนโยบายบญัชี 
 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 
งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ การประมาณการและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึก
โดยวธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
(1) การใชว้จิารณญาณ  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการเลือกนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบ
การเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 7 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
- การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 
- การประเมินวา่กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

- การประเมินว่ากลุ่มบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท่ี์ผู ้
เป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 

 
(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญั
ท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้ 7 ถึง 10 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุขอ้ 12,13, 15 และ 19 การทดสอบการดอ้ยค่า  
หมายเหตุขอ้ 24 ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
หมายเหตุขอ้ 32 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
หมายเหตุขอ้ 34 คดีความ 
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(จ)  การใช้เกณฑ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  
 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  34 ผูถื้อหุ้นกู้แปลงสภาพรายหลกัไดด้  าเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัและเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหน้ี การเพ่ิมทุน หรือการรักษาสภาพคล่องท่ีเหมาะสมของกลุ่มบริษทัในอนาคต  
และยงัมีความไม่แน่นอนในผลของคดีความต่างๆ ซ่ึงข้ึนอยู่กับการตดัสินของศาลยุติธรรมในท่ีสุด ผูบ้ริหารเช่ือว่าคดีความต่างๆ 
ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อการด าเนินงานต่อเน่ืองของบริษทัและกลุ่มบริษทั และการใชเ้กณฑใ์นการด าเนินงานต่อเน่ืองยงัคงมีความ
เหมาะสม 

 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ TFRS 16 
เป็นคร้ังแรก  ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

 
 

  หมายเหตุ ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วนของ
ส านกังานใหญ่ 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วนของ
ส านกังานใหญ่ 

  (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  191,938  (666,134)  (185,951)  59,458 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน         
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน ก(2)        
- บริษทัและบริษทัยอ่ย  (100,896)  -  (86,103)  - 
- บริษทัร่วม  (34,616)  -  -  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  21,124  -  17,221  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  77,550  (666,134)  (254,833)  59,458 
 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวธีิปรับปรุงผลกระทบสะสมกบัก าไร
สะสม ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ข้อก าหนดเก่ียวกับนิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 
 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของ
สินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทอาจเลือก
ก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้ งน้ีเม่ือก าหนดแล้วไม่สามารถยกเลิกได ้  TFRS 9 
ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนด
โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตามมาตรฐานฉบบัก่อนหน้าและ  TFRS 9 
รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 
มกราคม 2563 

 

งบกำรเงนิรวม 
การจดัประเภทตาม มาตรฐานฉบบัก่อนหนา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  การจดัประเภทตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร หรือ

ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย-สุทธิ 

 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,092   -   -   3,092 
เงินลงทุนระยะชัว่คราว 106   -   -   106 
ลูกหน้ีสินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 233   -   -   233 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 627   -   -   627 
ลูกหน้ีจากสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 41 

 
 - 

 
 - 

 
 41 

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

        

เงินรับฝากจากลูกคา้ 57   -   -   57 
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียจ่าย 18   -   -   18 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาลท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,477 

 
 - 

 
 - 

 
 1,477 

หุ้นกูแ้ปลงสภาพอ่ืนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 591   -   -   591 
รวม 2,143   -   -   2,143 
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งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

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

 

มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร 
หรือขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม 
ผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย-สุทธิ 

 (ล้านบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  366   -   -   366 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย  144   -   -   144 
เงินให้กูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่
หน่ึง 
   ปีจากบริษทัยอ่ย  4,646 

 

 - 

 

 - 

 

 4,646 
รวม  5,156   -   -   5,156 
        

หุ้นกูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีใน
ชั้นศาลท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  1,477 

 
 - 

 
 - 

 
 1,477 

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

 

ลูกหน้ีสินเช่ือ, ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย, สินเช่ือภาคธุรกิจ และ เงินใหกู้ย้มืบริษทัยอ่ย โดยวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
เง่ือนไขทั้งสองขอ้ต่อไปน้ี  

 
• กลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์างการเงินเพ่ือรับ

กระแสเงินสดตามสัญญา และ 
• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอด

คงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

(2) การดอ้ยค่า 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ี เดิมกลุ่ม
บริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบ
ต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะ
ถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 
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ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญและดุลยพินิจ 
 
การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัจะข้ึนอยู่กบัแบบจ าลองท่ีซบัซอ้นพร้อมขอ้สมมติฐานต่างๆ 
การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการพิจารณาการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรวมถึงเกณฑส์ าหรับ
การประเมินวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนัยส าคญัหรือไม่ และการพฒันาแบบจ าลองการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนรวมถึงการเลือกใชข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรเศรษฐกิจมหภาค 
 
กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ว่าการใชข้อ้ก าหนดการดอ้ยค่าของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 จะมีผลใหค่้าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม   

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัญจะสูญ 

ณ วนัที่                                
31 ธนัวาคม 2562 

  
 
 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ณ วนัที่             
1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 429,840  110,415  540,255 

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

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 12,491  775  13,266 

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

รวม 1,878,819  100,896  1,979,715 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัญจะสูญ 
ณ วนัที่                                 

31 ธนัวาคม 2562 

  
 
 

การวดัมูลค่าใหม่ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ณ วนัที่  
1 มกราคม 2563 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 367,068  86,103  453,171 
รวม 367,068  86,103  453,171 
 
ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ และลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อย 
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ี
ของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
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(3) ดอกเบ้ีย 
 
ตั้ งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง  
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทาง
การเงินเพื่อใหไ้ด:้ 
 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 
ในการค านวณอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพย์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต  
กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทาง
การเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะ
ค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตโดยใชป้ระมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงรวมผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การค านวณอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงรวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึเป็นส่วนหนหน่ึงของอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงิน 
 
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีวนัถือปฏิบติัตามมาตรฐานและมีการเปล่ียนแปลงจะใช้วิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป เน่ืองการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ียไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระคญัต่อ
งบการเงิน 
 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 
ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified 
retrospective approach) 
 
เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
เช่า  ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญา
ประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 
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ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงนิรวม  

งบกำรเงนิ 
เฉพำะกจิกำร  

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

การเพ่ิมข้ึนของสิทธิการใชท้รัพยสิ์น 32,098  3,489 
การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า – ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20,617  3,342 
การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า – ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี 11,481  147 
 

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า งบกำรเงนิรวม  
งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 38,511  4,326 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (4,334)  (756) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 34,177  3,570 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูส่้วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (2,079)  (81) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำรับรู้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 32,098  3,489 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 6.99  5.00 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ     
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงานยกเวน้ตามท่ีอธิบายไว้
ในหมายเหตุขอ้ 3 ซ่ึงอธิบายถึงการเปล่ียนนโยบายบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัใน
บริษทัร่วม 
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยงั 
กลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุเก่ียวกบัการโอนอ านาจ
ควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้หักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุนทนัที  
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ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหต้อ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพ่ือจ่ายช าระใหแ้ก่เจา้ของเดิม และ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์
ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
และค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
 
หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวมธุรกิจเกิดข้ึน 
กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพ่ือรายงาน มูลค่าประมาณการดงักล่าวจะถูกปรับปรุง 
หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพ่ิมเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพ่ือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกับ
ขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทน 
ผนัแปรจากการเก่ียวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุม
ส้ินสุดลง  
 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม 
 
ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าจากผูถู้กซ้ือ  
 
การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึกบญัชีโดยถือเป็น
รายการในส่วนของเจา้ของ 
 
การสูญเสียการควบคุม 
 
เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสีย
การควบคุมในบริษัทย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนได้เสียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู่ให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัที่สูญเสียการควบคุม 
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหวา่ง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการกบับริษทัร่วมและกิจการ 
ท่ีควบคุมร่วมกนัถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดั
รายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็น
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น แต่ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าของรายการดงัต่อไปน้ีจะรับรู้เขา้ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศรวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือ
หน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัรแลกเปล่ียน
ในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุม 
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(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผือ่เรียกและเงินลงทุน
ระยะส้ันท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
 

(ง) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ   
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน นโยบายเร่ืองค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบเงินขอ้ 4 
(ซ3) 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
 
กลุ่มบริษัทตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเช่าซ้ือ โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ โดยพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 
สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน (ตามวธีิราคาเจาะจง) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่   
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย  
 

(ฉ) สินทรัพย์รอการขาย 
 
สินทรัพยร์อการขายเป็นสินทรัพยซ่ึ์งได้ยึดมาจากลูกหน้ีเช่าซ้ือ และได้แสดงไวใ้นราคาทุน (ซ่ึงส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่างวด 
ท่ีคา้งช าระสุทธิ) หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะขายไดแ้ลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นโดยประมาณในการขาย 
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(ช) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในงบการเงินรวมใชว้ธีิส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุนการท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่ง
ก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถูกบนัทึกในงบการเงิน
รวมจนถึงวนัที่กลุ่มบริษทัสูญเสียความมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั 
 

(ซ) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(1) การจัดประเภทรายการและการวดัมลูค่า 

 
กลุ่มบริษทัทรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ีเกิด
รายการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น 
 
ในการรับรู้เร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินถูกจดัประเภทตามราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
(FVOCI) หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) สินทรัพยท์างการเงินจะไม่จดัประเภทใหม่ภายหลงัการรับรู้คร้ัง
แรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัจะเปล่ียนรูปแบบธุรกิจเพ่ือจัดการสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงในกรณีน้ี สินทรัพยท์างการเงินท่ีได้รับ
ผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทใหม่ในอนาคตจากวนัท่ีจดัประเภทใหม่ 
 
ในการรับรู้เร่ิมแรก หน้ีสินทางการเงินจัดประเภทตามราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยใช้วิธีอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงหรือ FVTPL 
ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนจากการตดับญัชีจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนดว้ย 
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สินทรัพยท์างการเงินที่วดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
ราคาทุนตัดจ าหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย ก าไรและ
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม รายไดด้อกเบ้ียค านวณโดยใช้วิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน เม่ือมีการตดัรายการออกจากบญัชี ก าไรและขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน  

 
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุนเวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน ก าไรและขาดทุน
สุทธิอ่ืนรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทุน  

 
(2) การตัดรายการออกจากบัญชี 

 
กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงิน
หมดอายหุรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของ
เกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้ งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแสเงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้ 
 
ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายหรือท่ีรับมาจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิบงัคบัใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ีจะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือ
ตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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(3) ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า 
ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า ดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนคือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะสูญเสียตลอดอายุคงเหลือของสินทรัพย์
ทางการเงิน การสูญเสียเป็นผลต่างระหว่างกระแสเงินสดท่ีครบก าหนดตามเง่ือนไขในสัญญาของตราสารและกระแสเงินสดท่ี
คาดวา่จะไดรั้บตลอดอายสัุญญาของตราสาร 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะค านวณเป็นจ านวนเงินท่ีถ่วงน ้าหนักความน่าจะเป็น ซ่ึงก าหนดโดยการประเมินช่วง
ของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล มูลค่าเงินตามเวลา และการพิจารณาขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนทั้งหมด ซ่ึง
รวมถึงขอ้มูลท่ีเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้ 
 
ค่าประมาณของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะสูญเสียจะพิจารณาจากการความน่าจะเป็นของการผิดนัดช าระหน้ี (PD) กับการ
สูญเสียท่ีเกิดข้ึนจากการผดินดัช าระหน้ี (LGD) กบัความเส่ียงท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ณ เวลาท่ีผดินดัช าระหน้ี (EAD) 
 
สมมติฐานดา้นเศรษฐกิจมหภาคท่ีเป็นการคาดการณ์ล่วงหนา้รวมอยูใ่น PD, LGD และ EAD ในกรณีท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 
 
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะสูญเสียจะลดลงโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
การรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ช้ันที่ 1 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณการจ านวนเงิน
สดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผิดนัดช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวนัท่ีในงบการเงิน ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิดการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากตราสารไม่มีการ
เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตแล้ว ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมาพิจารณาบน
หลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 
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ช้ันที่ 2 
 
หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกับการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR – Significant increase in  
creadit risk) นับจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะรับรู้เหตุการณ์การ
ผิดนัดช าระหน้ีท่ีอาจเกิดข้ึนตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงดา้นเครดิตถูก
ประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงในการผิดนดัช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงดงักล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ
เร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกว่านั้น แต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะ
ถูกประเมินวา่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ช้ันที่ 3 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหมายถึงสินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกวา่ 91 วนั  
 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะ
ไดรั้บโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครองหลกัประกัน ผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยก่์อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดข้ึน 
 

(4) การป้องกันความเส่ียง 
 
กลุ่มบริษทัถืออนุพนัธ์บางรายการเป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงเพ่ือการป้องกนัความเส่ียงในฐานะเปิดเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบ้ีย อนุพนัธ์แฝงแยกออกจากสัญญาหลกัและมีการบนัทึกบญัชีแยกต่างหาก หากสัญญาหลกัท่ีไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินและเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้ 
 
การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
 
เม่ืออนุพนัธ์หรือหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนั
ความเส่ียงของเงินลงทุนในหน่วยงานต่างประเทศ ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงส าหรับอนุพนัธ์และก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์จะรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและแสดงเป็นส ารองจากการแปลงค่างบการเงินในส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของ
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์หรือก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรับเคร่ืองมือท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์จะ
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน จ านวนเงินท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น 
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(1) เงินลงทุนในตราสารทุน 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสมจาก 
การตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ี
ยงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 
 

(2) ลูกหนีสิ้นเช่ือ 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงดว้ยยอดคงคา้งตามสัญญาสุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับและลูกหน้ีสินเช่ือ โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจาก
สถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง
ในอดีต 
 

(3) ลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ 
 
บริษทัย่อยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือรายย่อยตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้
โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และขอ้มูลความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
 

35 

(4) ลูกหนีสิ้นเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
 
ส าหรับการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงินระหว่างบริษทัย่อยและผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน สัดส่วนการให้สินเช่ือของ
ผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 95 จากยอดรวมของเงินให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายย่อย และสัดส่วนการให้สินเช่ือ
ของบริษทัยอ่ยประมาณร้อยละ 5 หรือจ านวนสินเช่ือคงเหลือ บริษทัยอ่ยปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและภาระผกูพนัตามรายละเอียด
ในสัญญาการให้สินเช่ือแก่ผูบ้ริโภครายย่อย บริษทัย่อยมีสิทธิคิดอตัราดอกเบ้ียให้แก่ผูบ้ริโภครายย่อยในอตัราท่ีสูงกว่าอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีระบุในขอ้ตกลงในสินเช่ือร่วมทางการเงินท่ีบริษทัย่อยท ากบัผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือดงักล่าว ส าหรับการเขา้ท าสัญญา
สินเช่ือร่วมทางการเงิน บริษทัยอ่ยจะแสดงจ านวนลูกหน้ีสินเช่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยในส่วนท่ีบริษทัยอ่ยไดใ้หสิ้นเช่ือเงินกูเ้ท่านั้น
ในงบแสดงฐานะการเงิน (แสดงวธีิสุทธิจากสินเช่ือร่วมทางการเงิน) 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงดว้ยจ านวนหน้ีคงเหลือตามสัญญาหักดว้ยดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญ 
 
บริษทัยอ่ยตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยตามผลขาดทุน โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจาก
ลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ประสบการณ์และ
ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยท่ีคา้งช าระค่างวดเกินกว่า 720 วนันับจากวนัครบก าหนดช าระค่างวดจะถูกพิจารณาตัด
จ าหน่ายโดยการอนุมติัของคณะกรรมการของบริษทัย่อย รายไดจ้ากลูกหน้ีตดัจ าหน่ายท่ีไดรั้บคืนถือเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือไดรั้บ
ช าระเงิน 
 

(5) ลูกหนีสิ้นเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบีย้ค้างรับ 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจแสดงดว้ยมูลค่าเงินตน้บวกดอกเบ้ียคา้งรับหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม พิจารณาจากมูลค่าของหน้ี ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนในอนาคตโดย
เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน ประกอบกับประมาณจากจ านวนท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 
 

(6) หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้ 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียแสดงในราคาทุน 
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(ฌ) ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวดัมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกับมูลค่า 
ตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอื่น หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 

 
ค่าเส่ือมราคาของอาคาร และอุปกรณ์บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 
อาคาร   20 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเช่า              5 และ 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน  5 และ 10 ปี 
 
ค่าเส่ือมราคาของคอมพิวเตอร์ และยานพาหนะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวธีิผลรวมจ านวนปีตามระยะเวลา 
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยคื์อ 3 ถึง 5 ปี 
 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ญ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินวา่สัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่เม่ือสัญญานั้นให้
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาใหก้บัแต่ละ
ส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 
กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือ
สัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่
ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกับตน้ทุนทางตรง
เร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวธีิ
เส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสัุญญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า  

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมี
การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

(ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 
ค่าความนิยม 
 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยม ไดอ้ธิบายใน
หมายเหตุขอ้ 4 (ก) ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
ส าหรับเงินลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย มูลค่าตามบญัชีของค่าความนิยมรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน และผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในเงินลงทุนตอ้งไม่ถูกปันส่วนใหสิ้นทรัพยใ์ด ๆ ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนรวมถึงค่าความนิยม  
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สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหัก ค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าสะสม  
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้ นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิม 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
สัญญาสิทธิพิเศษ 5  ปี 10 เดือน 
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 3 และ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุง 
ตามความเหมาะสม 
 

(ฏ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะ
ท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบ
แน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์สูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และ 
มีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรม 
ของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงิน
สดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินได ้
ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระ 
จากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์
ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
จะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบั
รายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึง 
ไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงาน 
ไดท้  างานใหก้บักิจการ 

 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแส
เงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
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การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชมู้ลค่าปัจจุบนั
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการ
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั 
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
จะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้
อตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
โครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและ
ขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทั
มีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้  างานใหใ้นอดีตและภาระผูกพนัน้ี
สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั อนัเป็น
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผกูพนัดงักล่าว   
 

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

หน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมลูระดับ 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
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(ด) ทุนเรือนหุ้น 
 
หุ้นสามญั 
 
หุ้นสามญัจดัประเภทเป็นทุน ตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกหุ้นสามญัและสิทธิซ้ือหุ้น รับรู้เป็นรายการหักจากส่วน
ของทุน  

 

(ต) รายได้ 
 
การขายสินค้าและบริการ 
 
รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ  านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ ส าหรับสัญญา
ท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการ
อยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการ 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
 

(ถ) ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ อตัราท่ีใช้
ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ไดมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน  
 
ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือก าเนิด กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงให้รวมถึงตน้ทุนการท ารายการและค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง 
ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้
เม่ือเร่ิมแรกหกัดว้ยการช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่าง
ระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบก าหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
การค านวณรายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินจะถูกค านวณเม่ือรับรู้รายการสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในการค านวณรายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้
ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิดแต่กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตในภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกใหค้  านวณรายไดด้อกเบ้ีย โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไป
ค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
 
นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 
รายได้ดอกเบีย้เช่าซ้ือ 
 
ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายเช่าจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีคาด
ว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตโดย
ใชป้ระมาณการกระแสเงินสดในอนาคตซ่ึงรวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือ โดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือแก่ผูบ้ริโภคตลอดระยะเวลาของสัญญา 
ตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย ท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวด ไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ อย่างไรก็ตาม บริษทัและบริษทัย่อย 
จะหยดุรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกหน้ีคา้งช าระค่างวดเกินกวา่ 4 งวด 
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รายได้ดอกเบีย้จากลูกหนีสิ้นเช่ือรายย่อย 
 
บริษทัยอ่ยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจากสินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวธีิอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่วา่จะเก็บเงินไดห้รือไม่ 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือเพ่ือผู้บริโภครายย่อยภายใต้การจัดการสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน รับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาการช าระเงิน
ของสัญญาตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยจะรับรู้ในวนัท่ีถึงก าหนดช าระค่างวดไม่ว่าจะเก็บเงินไดห้รือไม่ รายไดด้อกเบ้ียจาก
สินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงในงบก าไรขาดทุนสุทธิหลงัจากหักส่วนทางการเงินท่ีเป็นของผูใ้ห้วงเงินสินเช่ือร่วมทางการเงิน 
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยแสดงเป็นส่วนต่างของจ านวนค่างวดทั้งหมดท่ีจะไดรั้บจาก
ผูบ้ริโภครายย่อยและยอดเงินตน้ของสินเช่ือ โดยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยโดยการปันส่วนดอกเบ้ียจาก
สินเช่ือรายยอ่ยตลอดระยะเวลาของสัญญาตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
รายได้ดอกเบีย้จากสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 

 
รายได้ดอกเบีย้อ่ืน 
 
ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตามอตัราดอกเบ้ียตามสัญญา 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
 
ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
 

(ท) ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซ้ือ 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรับรู้ค่านายหน้าและค่าใชจ่้ายทางตรงเม่ือเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจากการให้เช่าซ้ือส าหรับสัญญาเช่าซ้ือ โดยการ
ปันส่วนทยอยรับรู้ตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและแสดงหกัจากรายไดด้อกเบ้ียตลอดอายขุองสัญญาเช่าซ้ือ 
 
รายไดด้อกเบ้ียจากการใหเ้ช่าซ้ือรอตดับญัชีแสดงสุทธิจากค่านายหนา้และค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีเกิดข้ึนเม่ือเร่ิมแรกจากการใหเ้ช่าซ้ือ 
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(ธ) ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ 
ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้่าจะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้ 

 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวธีิการท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทาง
ภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี 
และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกับการตัดสินใจ
เก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได ้
คา้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระ
หน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการ ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละ
บริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ  านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถูกทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(น) ก าไรต่อหุ้น  
 
กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้
สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน 
 

(บ) บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัหรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัทหรือกลุ่มบริษัทมีอ  านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้ งทางตรง 
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  

 

(ป) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษัท จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงาน
ด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล 
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5 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกับบริษทัร่วม และบริษทัย่อย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  12 และ 13 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือกจิกำร 
ประเทศท่ีจัดตั้ง 

/ สัญชำติ 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

Asia Partnership Fund Pte. Ltd. สิงคโปร์ กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

กรรมการของบริษทัยอ่ยเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

APF Trading Plc. (“APFT”) กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

Engine Holdings Asia Pte. Ltd. สิงคโปร์ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

Cambodian People Micro Insurance Plc. กมัพูชา กรรมการร่วมกนักบับริษทั และบริษทัยอ่ย 

JTrust Co.,Ltd.  ญ่ีปุ่น บริษทัใหญ่ของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

JTrust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) สิงคโปร์ ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk. อินโดนีเซีย ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Wedge Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

Showa Holdings Co., Ltd. ญ่ีปุ่น ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัและมีกรรมการร่วมกนั 

Century Finance Co., Ltd พม่า กรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ย 

PT Showa Rubber Indonesia อินโดนีเซีย กรรมการร่วมกนักบับริษทั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี   
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม นโยบำย 
กำรก ำหนดรำคำ 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 5.50-7.00 ต่อปี -  -   290,361   361,773 
รายไดก้ารจดัการ ราคาตามสัญญา -  -      81,000   102,000 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา -  -      6,026   3,520 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 7.00 ต่อปี -  -  242   - 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร ราคาตามสัญญา -  -  216   628 
         

กจิการอื่นที่เกีย่วข้อง         
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน ร้อยละ 6.50 ต่อปี 11,626  11,503  -  - 
รายไดอ่ื้น ราคาตามสัญญา 251  1,152  -  - 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.00 ต่อปี 224,771  280,210  224,771  280,210 
ค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหาร (1) 

 ราคาตามสัญญา 500,302  1,483  -  - 
         

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ         
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน  56,349  62,829  19,355  19,719 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ  56,349  62,829  19,355  19,719 
 

นอกจากรายการขา้งตน้ในระหว่างเดือนกันยายนและตุลาคม 2563 Group Lease Finance Plc. (“GLF”) ไดท้  ารายการจ่ายเงินหลาย
รายการให้แก่ APFT ซ่ึงรวมถึงรายการจ่ายเงินจ านวน 1.4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ในวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ผูบ้ริหารไดย้ืนยนัว่ารายการ
ดงักล่าวมีขอ้ผดิพลาดและไดรั้บเงินคืนแลว้ในวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 
 

(1)ณ วนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้กลับค าพิพากษาของศาลสูงแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ลงวนัท่ี 12 
กุมภาพนัธ์ 2563 โดยตดัสินให้อดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึง และ Group Lease Holding Pte. Ltd. (“GLH”) มีความผิดฐานหลอกลวง และ
ตดัสินให้จ  าเลยดงักล่าวร่วมกบัจ าเลยอ่ืนๆ มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดท่ีผิดกฎหมายและตอ้งร่วมกนัชดใชค่้าเสียหายจ านวน 70 ลา้น
เหรียญสหรัฐ ค่าเสียหายดงักล่าวรวมถึงผลขาดทุนท่ีเกิดข้ีนแก่ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกัจากการลงทุนในหุน้กูแ้ปลงสภาพ 1/2560 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ หุ้นของบริษทั และตน้ทุนและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหุ้นกู้
แปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 คงเหลือเป็นจ านวน1,507 ลา้นบาท (50 ลา้นเหรียญสหรัฐ) และดอกเบ้ียคา้งจ่ายเป็นจ านวนเงิน 190 ลา้นบาท 
(6 ลา้นเหรียญสหรัฐ) ดงันั้นบริษทัไดบ้นัทึกหน้ีสินเพ่ิมเติมโดยบนัทึกเป็นเจา้หน้ีอ่ืนเป็นจ านวน 475 ลา้นบาท (16 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และบนัทึกค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในการให้บริการและบริหารในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จรวม ค่าเสียหายทั้งหมดถูกจ่ายช าระโดยบริษทัผา่นทาง GLH ใหแ้ก่โจทกแ์ลว้ในเดือนกรกฎาคม 2564 
 
ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 GLH ไดเ้ขา้ท าสัญญาช าระเงินกูก้บับริษทัฯ และบริษทัยอ่ยของ GLH เพ่ือช าระคืนเงินกูย้มืจากบริษทัฯ ดว้ย
การโอนสิทธิในการรับช าระเงินกูจ้ากบริษทัยอ่ยของ GLH ใหแ้ก่บริษทัฯ จ านวนรวม 212.38 ลา้นบาท และ 21.94 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
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ณ วนัท่ี 20 มิถุนายน 2563 GLH ไดเ้ขา้ร่วมบนัทึกขอ้ตกลงกบับริษทัฯ เพ่ือช าระคืนเงินกูย้ืมจากบริษทัฯ ดว้ยการโอนสิทธิในลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ของ GLH ใหแ้ก่บริษทัฯ มูลค่ารวม 1.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ 
 
ณ วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 GLF ไดท้  าสัญญาท่ีปรึกษากบั APFT โดยบริษทัยอ่ยดงักล่าวตกลงท่ีจะจ่ายเงินให ้APFT เป็นจ านวน 150,000 
เหรียญสหรัฐต่อเดือน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) สัญญาดงักล่าวไดถู้กยกเลิกในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 
 
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือ 
 กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

     

อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน    
บริษทัยอ่ย 5.50 - 7.00  7.00  -  -  4,556,319  - 
ดอกเบี้ยค้างรับจากบุคคลหรือ 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 

        

บริษทัยอ่ย 5.50 - 7.00  7.00  -  -  230,780  144,127 
รวมเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่ 
 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
4,787,099 

  
144,127 

        

เงินให้กู้ยืมระยะยาว            
บริษทัยอ่ย 5.50 - 7.00  7.00  -  -  -  4,646,075 

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บุคคล 
 หรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
4,646,075 

        

รวมเงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
แก่บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 
- 

  
- 

  
4,787,099 

  
4,790,202 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ณ วนัที่ 1 มกราคม -  -  4,790,202  5,517,775 
เพ่ิมข้ึน -  -  1,361,678  759,313 
ลดลง -  -  (1,333,403)  (1,102,205) 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (31,378)  (384,681) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม -  -  4,787,099  4,790,202 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีอ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  13,466  65,169 
ผูบ้ริหารส าคญั   -  558  -  - 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18,943  173,262  -  - 
 18,943  173,820  13,466  65,169 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกินข้ึน 
   / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  

 
(2,700) 

  
(157,718) 

  
- 

  
- 

สุทธิ 16,243  16,102  13,466  65,169 

        
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 370,012  171,520  -  - 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกินข้ึน 
   / ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
(370,012) 

  
- 

  
- 

  
- 

สุทธิ -  171,520  -  - 

 
ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัจดัประเภทลูกหน้ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินจ่ายล่วงหน้าท่ีจ่ายให้แก่ APFT จ านวนเงิน 149 ลา้นบาทรวมถึง
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกินข้ึนจ านวน 149 ลา้นบาทใหม่เป็นสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน และบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 221 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายดงักล่าวถูกบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการและบริหารในงบ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

เจ้าหน้ีอ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  1,627  401 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,350,561  646,136  857,648  646,136 
รวม 1,350,561  646,136  859,275  646,537 

 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  

บริษทัยอ่ย -  -  123  289 
ผูบ้ริหารส าคญั      -  84  -  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,805  6,310  -  - 
รวม 11,805  6,394  123  289 

 
หุ้นกู้แปลงสภาพ - ก่อนต้นทุนทางตรง  
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,412,911  5,433,801  5,412,911  5,433,801 

  

6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 6,504  2,946  244  265 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 322,277  631,195  34,562  113,979 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,183,997  336,340  1,138,471  251,736 
เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจ า 56,648  2,121,034  -  - 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,569,426  3,091,515  1,173,277  365,980 
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7 ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

7.1   ยอดคงเหลือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ปกติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 3,018,119  3,889,734  1,933,142  2,762,698  4,951,261  6,652,432 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 122,808  154,433  -  -  122,808  154,433 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
 ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (839,465)  (1,150,574)  (359,650)  (542,102)  (1,199,115)  (1,692,676) 
รวมลูกหนี้ปกติ 2,301,462  2,893,593  1,573,492  2,220,596  3,874,954  5,114,189 

            
ลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 428,506  561,916  -  -  428,506  561,916 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 53,633  36,054  -  -  53,633  36,054 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ี 
ยงัไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (126,033)  (177,634)  

 
-  -  (126,033)  (177,634) 

รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ 356,106  420,336  -  -  356,106  420,336 

รวมลูกหนี้ 2,657,568  3,313,929  1,573,492  2,220,596  4,231,060  5,534,525 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ 
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (355,356)  (371,379)  (94,349)  (58,461)  (449,705)  (429,840) 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 2,302,212  2,942,550  1,479,143  2,162,135  3,781,355  5,104,685 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึง   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ปกติ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 2,022,084  2,666,874  1,399,787  1,974,139  3,421,871  4,641,013 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 82,723  110,215  -  -  82,723  110,215 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
 ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (619,155)  

 
(864,486)  (263,381)  

 
(390,965)  (882,536)  

 
(1,255,451) 

รวมลูกหนี้ปกติ 1,485,652  1,912,603  1,136,406  1,583,174  2,622,058  3,495,777 
            

ลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีเช่าซ้ือ 411,786  527,873  -  -  411,786  527,873 
ดอกเบ้ียเช่าซ้ือคา้งรับ 52,256  33,213  -  -  52,256  33,213 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงั 
ไม่ถือเป็นรายได ้- สุทธิ (121,129)  

 
(166,298)  -  

 
-  (121,129)  

 
(166,298) 

รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ 342,913  394,788  -  -  342,913  394,788 

รวมลูกหนี้ 1,828,565  2,307,391  1,136,406  1,583,174  2,964,971  3,890,565 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ 
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (290,431)  (328,294)  (70,459)  (38,774)  (360,890)  (367,068) 
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 1,538,134  1,979,097  1,065,947  1,544,400  2,604,081  3,523,497 

 
7.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดวา่จะเกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
  

 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 

คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีตามสัญญา      
เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 3,336,147  147,885  3,188,262 
ล าดบัชั้นท่ี 2 366,767  46,060  320,707 
ล าดบัชั้นท่ี 3 528,146  255,760  272,386 
รวม 4,231,060  449,705  3,781,355 
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 งบกำรเฉพำะกจิกำร 
  

 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีตามสัญญา     
เช่าซ้ือ-สุทธิ 

 31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 2,235,198  102,741  2,132,457 
ล าดบัชั้นท่ี 2 291,440  40,697  250,743 
ล าดบัชั้นท่ี 3 438,333  217,452  220,881 
รวม 2,964,971  360,890  2,604,081 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจ าแนก
ตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

 
ลูกหน้ีตามสัญญา 
เช่าซ้ือ-สุทธิ 

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

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีตามสัญญา 

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

 
7.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีลูกหน้ีตอ้ง

จ่ายตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
   31 ธนัวาคม 2563 
   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   3,623,006  2,657,568 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   1,510,004  1,205,947 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   399,890  347,578 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   21,800  18,780 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินส่ีปีแต่ไม่เกินหา้ปี   380  202 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหา้ปี   1,068  985 

   5,556,208  4,231,060 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,325,148)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย   4,231,060   
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ  
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 
   31 ธนัวาคม 2563 
   (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   2,568,849  1,828,565 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี   1,057,250  839,192 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี   322,847  280,108 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี   19,690  17,106 

   3,968,636  2,964,971 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,003,665)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย   2,964,971   

 
  งบกำรเงินรวม 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 
 มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

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

   7,404,835  5,534,525 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,870,310)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย   5,534,525   

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   เงินลงทุนขั้นต ่าใน    

สัญญาเช่าซ้ือ 
 มูลค่าปัจจุบนัของจ านวน

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

   5,312,314  3,890,565 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้   (1,421,749)   
มูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีต้องจ่ำย   3,890,565   
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7.4 สัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาในการเช่าตามสัญญาโดยประมาณ 8 เดือน ถึง 5 ปีและค่าเช่าก าหนดในอตัราคงท่ีตลอดอายุ
สัญญาเช่า 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัไม่มีการโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายได)้ เพ่ือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะส้ัน หุน้กู ้และหนงัสือค ้าประกนัท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 
 

7.5 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ริหารได้เร่ิมโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการพกัช าระค่างวดเป็นระยะเวลา             
3 เดือนส าหรับในประเทศไทยและพกัช าระค่างวดเป็นระยะเวลา 2 เดือนหรือแบ่งช าระค่างวดคร่ึงหน่ึงเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 งวด
ส าหรับประเทศกมัพูชา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 9,946 
สัญญา จ านวนเงิน  361.9 ลา้นบาท และ 8,097 สัญญา จ านวนเงิน 284.5 ลา้นบาท ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั
และบริษัทได้บนัทึกผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสัญญาในก าไรหรือขาดทุน               
จ  านวน  28.1 ลา้นบาท และ 23.6 ลา้นบาท ตามล าดบัตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16 
 

8 ลูกหนี้สินเช่ือ 
 

8.1 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ลูกหน้ีสินเช่ือ   
 ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  ก าหนดช าระเกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้ปกติ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 229,883  287,702  79,760  77,930  309,643  365,632 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 6,369  8,391  -  -  6,369  8,391 

หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (43,275)  (54,535)  (10,134)  (11,200)  (53,409)  (65,735) 

รวมลูกหนี้ปกติ 192,977  241,558  69,626  66,730  262,603  308,288 
            
ลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ            
ลูกหน้ีสินเช่ือ 21,797  18,301  -  -  21,797  18,301 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,447  1,770  -  -  1,447  1,770 
หัก ดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือ 
 เป็นรายได ้- สุทธิ (4,347)  (4,475)  -  -  (4,347)  (4,475) 
รวมลูกหนี้บอกเลิกสัญญำ 18,897  15,596  -  -  18,897  15,596 

รวมลูกหนี้ 211,874  257,154  69,626  66,730  281,500  323,884 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ 
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (14,471)  (24,400)  (2,644)  (2,530)  (17,115)  (26,930) 
ลูกหนี้สินเช่ือ - สุทธิ 197,403  232,754  66,982  64,200  264,385  296,954 
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8.2    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือ 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น 

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 219,556  7,568  211,988 
ล าดบัชั้นท่ี 2 44,167  2,156  42,011 
ล าดบัชั้นท่ี 3 17,777  7,391  10,386 
รวม 281,500  17,115  264,385 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือ (สุทธิจากดอกเบ้ียรับท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้ง
ช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือ  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีสินเช่ือ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 239,738  2,348  237,390 
คา้งช าระ      
 1 เดือน 40,066  4,002  36,064 
 2 - 3 เดือน 27,019  8,095  18,924 
 4 - 6 เดือน 7,387  4,403  2,984 
 7 - 9 เดือน 3,985  3,016  969 
 10 - 12 เดือน 4,579  3,956  623 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,110  1,110  - 
รวม 323,884  26,930  296,954 
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8.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาลูกหน้ีสินเช่ือแสดงไดด้งัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 เงินลง 

ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 เงินลง 
ทุนขั้นต ่าใน
สัญญาลูกหน้ี 
เงินใหสิ้นเช่ือ 

  
มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 259,496  211,874  316,164  257,154 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ 
 ไม่เกินหา้ปี 

 
79,760 

  
69,626 

  
77,930 

  
66,730 

 339,256  281,500  394,094  323,884 
หัก ดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (57,756)    (70,210)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
281,500 

  
 

 
323,884 

  

  
8.4  สัญญาลูกหน้ีสินเช่ือของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้มืตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด

อายสัุญญาเงินกู ้
 
8.5  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ผูบ้ริหารไดเ้ร่ิมโครงการช่วยเหลือลูกหน้ีโดยการพกัช าระค่างวดเป็นระยะเวลา  

3 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือของกลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการจ านวน 927 สัญญา จ านวนเงิน 22.4 ลา้นบาท 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสัญญาเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุนจ านวน 1.2 ลา้นบาทตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16 
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9 ลูกหนี้สินเช่ือรำยย่อย 
 
9.1    ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ยประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย  ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย   
 ท่ีถึงก าหนดช าระ  ท่ีถึงก าหนดช าระ   
 ภายในหน่ึงปี  เกินกวา่หน่ึงปี  รวม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 
ลูกหนี้ปกติ 

(พันบาท) 

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 645,879  722,314  20,111  23,530  665,990  745,844 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,411  3,349  -  -  2,411  3,349 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงั 

 ไม่ถือเป็นรายได ้ (58,613)  (86,560)  (2,611)  (1,602)  (61,224)  (88,162) 
รวมลูกหนี้ 589,677  639,103  17,500  21,928  607,177  661,031 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ 
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (226,598)  (12,270)  (990)  (221)  (227,588)  (12,491) 
ลูกหนี้สินเช่ือรำยย่อย - สุทธิ 363,079  626,833  16,510  21,707  379,589  648,540 

 
9.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ

เกิดข้ึนจ าแนกตามสถานะไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
  

 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

 ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ล าดบัชั้นท่ี 1 449,165  157,283  291,882 
ล าดบัชั้นท่ี 2 82,314  35,640  46,674 
ล าดบัชั้นท่ี 3 75,698  34,665  41,033 
รวม 607,177  227,588  379,589 
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 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย (สุทธิจากดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได)้ และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายุ
หน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
  

ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 
  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 

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

9.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต ่าตามสัญญาสินเช่ือรายย่อยและมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาสินเช่ือรายยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 เงินลงทุนขั้นต ่า

ตามสัญญาสินเช่ือ
รายยอ่ย  

มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 

 เงินลงทุนขั้นต ่า 
ตามสัญญาสินเช่ือ 

รายยอ่ย 

 มูลค่าปัจจุบนัของ
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ี

ตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปี 648,290  589,677  725,663  639,103 
ระยะเวลาท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 20,111  17,500  23,530  21,928 

 668,401  607,177  749,193  661,031 
หัก ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (61,224)    (88,162)   
มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำย 

 
607,177 

  
 

 
661,031 

  

 
9.4 สัญญาสินเช่ือรายยอ่ยของบริษทัยอ่ยมีระยะเวลาการกูย้ืมตามสัญญาโดยประมาณ 1 - 5 ปี และก าหนดช าระเงินตน้ในอตัราคงท่ีตลอด

อายสัุญญาเงินกู ้
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10 ลูกหนี้สินเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

10.1 บริษทัไดใ้ห้เงินกู้ยืมแก่บริษทัย่อยในสิงคโปร์ และบริษทัย่อยดงักล่าวไดใ้ห้สินเช่ือภาคธุรกิจแก่บริษทัอ่ืนในประเทศไซปรัสและ
ประเทศสิงคโปร์ รายละเอียดของลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ แสดงไดด้งัน้ี 

 

 
ในเดือนเมษายน 2561 ผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดส่้งหนังสือแจง้การช าระคืนส าหรับสินเช่ือภาคธุรกิจท่ีเหลืออยูแ่ละดอกเบ้ียคงคา้งท่ี
ถึงก าหนดช าระถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 ทั้งหมดให้แก่ผูกู้ ้กลุ่มสิงคโปร์และไซปรัส จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัย่อยยงั
ไม่ไดรั้บการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียจากสินเช่ือภาคธุรกิจดงักล่าว  
 
จากผลของการผิดนัดช าระหน้ีของเงินกูย้ืมและเร่ืองอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้บริษทัไม่สามารถไดรั้บช าระเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 ผูบ้ริหารเช่ือว่าการตั้งส ารองเผื่อขาดทุนส าหรับเงินให้กู้ยืมกับกลุ่มลูกหน้ีไซปรัสและสิงคโปร์เต็มจ านวนนั้นเหมาะสมตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั  

  

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินรวม 

กลุ่มบริษัทในประเทศ  2563  2562 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
 

 
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท  
เหรียญ

สหรัฐอเมริกา  บาท 
ไซปรัส 14.5 - 17.0 9,243  277,626  9,243  278,706 
สิงคโปร์ 14.5 - 25.0 36,106  1,084,516  36,106  1,088,736 
อ่ืน ๆ 5.0 1,313  39,432  1,313  39,586 
รวมลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ  46,662  1,401,574  46,662  1,407,028 

ดอกเบ้ียคา้งรับ    45,393    43,585 
รวมลูกหนี้สินเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้

ค้ำงรับ    1,446,967    1,450,613 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ 
      ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ    (1,446,967)    (1,409,558) 

หัก ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี    -    (41,055) 
ลูกหนี้สินเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำง

รับที่ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี    -    - 
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เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“ก.ล.ต.”) ไดมี้หนังสือแจง้มายงับริษทัให้
ด  าเนินการแกไ้ขงบการเงิน แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษทัใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากวนัท่ี 
16 ตุลาคม 2560 ก.ล.ต.ไดเ้ปิดเผยถึงการกล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารท่านหน่ึงต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (“ดีเอสไอ”) กรณีทุจริต เบียดบงั
ทรัพยสิ์นของบริษัท และท าบัญชีไม่ถูกต้อง โดยท าธุรกรรมอ าพรางผ่านบริษัทท่ีเก่ียวข้องในต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือให้ผล
ประกอบการของกลุ่มบริษทัสูงเกินความจริง ดงันั้นบริษทัไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้ง
รับเต็มจ านวน และจะบนัทึกรายการท่ีจะไดรั้บคืนในงวดท่ีไดรั้บ ผูบ้ริหารรับรู้ว่าการสืบสวนของดีเอสไอต่ออดีตผูบ้ริหารยงัอยู่ใน
กระบวนการสอบสวน แต่ในปัจจุบนัยงัไม่พบวา่มีเร่ืองอ่ืนท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อบริษทัจากการสอบสวน 
 

10.2 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืนแก่ผูกู้ ้
กลุ่มสิงคโปร์ ไซปรัสและอ่ืน ๆ แสดงไดด้งัน้ี 

  

  งบกำรเงินรวม 
  2563  2562 

  (พันบาท) 
แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินดงัน้ี     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท  542,958  545,071 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
      ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท 

  
(542,958) 

  
(545,071) 

หัก  ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทส่วนท่ีถึงก าหนด 
             ช าระในหน่ึงปี 

  
- 

  
- 

ลูกหนี้สินเช่ือภำคธุรกจิภำยใต้ข้อพิพำทส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี  -  - 
     
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ  904,009  905,542 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
       ส าหรับลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ 

  
(904,009) 

  
(864,487) 

หัก ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับส่วนท่ี 
ถึงก าหนดช าระในหน่ึงปี 

  
- 

  
(41,055) 

ลูกหนี้สินเช่ือภำคธุรกจิและดอกเบีย้ค้ำงรับส่วนท่ี 
ถึงก ำหนดช ำระเกนิกว่ำหน่ึงปี 

  
-  

 
- 
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10.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงเหลือของทั้งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืน จ าแนกตาม
อายหุน้ีคา้งช าระ ไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ    ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 
 และดอกเบ้ียคา้งรับ  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  และดอกเบ้ียคา้งรับ  - สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2563 
 (พันบาท) 
สถำนะ      
ขั้นท่ี 1  -  -  - 
ขั้นท่ี 2 -  -  - 
ขั้นท่ี 3 1,446,967  1,446,967  - 
รวม 1,446,967  1,446,967  - 

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562  ยอดคงเหลือของทั้ งลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใต้ข้อพิพาท และลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืน 
และค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญจ าแนกตามอายหุน้ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ 
  

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
 ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 

และดอกเบ้ียคา้งรับ-สุทธิ 
 31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
อำยุหนี ้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ -  -  - 
คา้งช าระ      
 1 - 6 เดือน -  -  - 
 7 - 12 เดือน 41,055  -  41,055 
 มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 1,409,558  1,409,558  - 

รวม 1,450,613  1,409,558  41,055 
 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจภายใตข้อ้พิพาทและลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจอ่ืนของบริษทัย่อยเหล่าน้ีมีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั อนัประกอบดว้ย 
อสังหาริมทรัพยใ์นประเทศญี่ปุ่น เกาะไซปรัสและประเทศบราซิล พนัธบตัรรัฐบาลไซปรัส และหุน้ในบริษทัอ่ืนในต่างประเทศ 
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11 สินทรัพย์รอกำรขำย 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยย์ดึคืน 59,539  80,192  18,553  29,799 
หกั: ค่าเผือ่การลดมูลค่าของ        
          สินทรัพยร์อการขาย (19,127)  (20,637)  (8,199)  (13,598) 
สินทรัพย์รอกำรขำย - สุทธิ 40,412  59,555  10,354  16,201 
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12 เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
 
        งบกำรเงินรวม 

 ลกัษณะธุรกิจ  

ประเทศท่ี
ด าเนิน
ธุรกิจ 

สัดส่วน                   
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนที่ช  าระแลว้  

 
ราคาทุน  

มูลค่าตาม 
วธีิส่วนไดเ้สีย  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากเงินลงทุนในบริษทั

ร่วม  วธีิส่วนไดเ้สียสุทธิ 
    2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  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  2,279,884  
 
2,348,844  (582,085)  (582,085)  1,697,799  1,766,759 

 
บริษทัไม่ไดรั้บเงินปันผลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562: 16.04 ล้านบาท)
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สรุปข้อมลูทางการเงิน 
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ท่ีรวมอยู่ในงบการเงินของบริษทัร่วม ปรับปรุงดว้ยการปรับมูลค่า
ยุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ และความแตกต่างของนโยบายการบญัชี การกระทบยอดรายการระหว่างขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปดงักล่าวกบั
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทัในกิจการเหล่าน้ี 

 
   Commercial Credit and 

Finance PLC 
     2563  2562 
     (ล้านบาท) 
  
รายได ้     1,428  1,872 
ก าไรจากการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง     (14)  212 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     (3)  3 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม (ร้อยละ 100)     (17)  215 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั     (5)  64 
การตดัก าไรระหวา่งกนัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้จากการขายแบบ downstream     -  - 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     (5)  64 
        
สินทรัพยร์วม     13,639  15,335 
หน้ีสินรวม     (11,411)  (12,878) 
สินทรัพยสุ์ทธิ (ร้อยละ 100)     2,228  2,457 
สินทรัพยสุ์ทธิส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษทั     668  737 
การตดัรายการ     (55)  (55) 
รับรู้สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน     523  523 
ค่าความนิยม     1,322  1,322 
ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ     30  30 
ผลต่างจากการแปลงค่าอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ     (208)  (208) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากเงินลงทุน     (582)  (582) 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนท่ีเป็นของกลุ่มบริษัท     1,698  1,767 
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13    เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

      งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ช่ือบริษทั  
สดัส่วน                         

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน – สุทธิ  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31  ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                        
บริษทั ธนบรรณ จ ากดั 

 
100.00  100.00  565,000 

พนับาท 
 565,000 

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

Group Lease Holdings Pte. Ltd.(“GLH”) 100.00  100.00  214,448  214,448  5,387,211  5,387,211  (5,387,211)  (2,426,818)  -  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  (5,387,211)  (2,426,818)  629,909  3,590,302  -  - 

 
ในระหวา่งปี 2563 กลุ่มบริษทับนัทึกค่าเผือ่การดอ้ยค่าเพ่ิมเติมส าหรับเงินลงทุนใน GLH เป็นจ านวนเงิน 2,960 ลา้นบาท  
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัแสดงไดด้งัน้ี 

ช่ือบริษทั  
สดัส่วน                            

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนท่ีช าระแลว้  
 

ราคาทุน  

รายไดเ้งินปันผลรับจาก 
บริษทัยอ่ยส าหรับปี 

ส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)   
ถอืหุ้นโดยบริษทั Group Lease Holdings Pte. Ltd.               
GL Finance Plc. (“GLF”)  100.00  100.00  10,300 

พนัเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

 10,300 
พนัเหรียญ 

สหรัฐอเมริกา 

 359,470  359,470  -  - 

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

 41,840,720 
พนักีบลาว 

 176,195  176,195  -  - 

PT Group Lease Finance Indonesia (1)  65.00  65.00  100,000,000 
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

 100,000,000 
พนัรูเปีย

อินโดนีเซีย 

 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  -  - 

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

 4,080,000 
พนัจตัพม่า 

 59,350  59,350  -  9,816 

ถอืหุ้นโดยบริษทั ธนบรรณ จ ากดั                 
บริษทั พฒันาบริการสบาย จ ากดั  100.00  100.00  4,000 

พนับาท 
 4,000 

พนับาท 
 4,000  4,000  -  - 

รวม          1,489,070  1,489,070  -  9,816 
 

(1) -ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 34 ในวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2565 ศาลการคา้จาการ์ตากลางมีค  าสั่งให้ GLFI ลม้ละลาย 
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14 ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 
ตารางต่อไปน้ีสรุปขอ้มูลเก่ียวกบับริษทัย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษทัท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญัก่อนการตดั
รายการระหวา่งกนั 

 31 ธันวำคม 2563 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 
 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวยีน 146,406  172,171   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 50,275  3,159   
หน้ีสินหมุนเวียน 74,406  25,447   
สินทรัพย์สุทธิ 271,087  200,777   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 64,193  64,455   

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหวา่งกนั     - 
รวม     128,648 

      
รายได ้ 36,908  80,537   
ก าไร (ขาดทุน) (30,980)  7,815   
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (30,980)  7,815   
      
ก าไร (ขาดทุน) ท่ีแบ่งใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,376)  3,355   

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั     - 
ตดัรายการระหวา่งกนั     - 
รวม     (2,021) 

      
กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   22,433  (14,554)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (130)  (1,454)   
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 22,303  (16,008)   
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 31 ธันวำคม 2562 

 
PT. Group Lease 

Finance Indonesia  
 GL-AMMK 

Co., Ltd.  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 20  43   
      
สินทรัพยห์มุนเวยีน 200,062  133,289   
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 35,022  3,550   
หน้ีสินหมุนเวียน (79,194)  (9,722)   
สินทรัพย์สุทธิ 155,890  127,117   
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 70,926  54,671   

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั          - 
ตดัรายการระหวา่งกนั          - 
รวม     125,597 

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

บริษทัยอ่ยอ่ืนท่ีไม่มีสาระส าคญั         - 
ตดัรายการระหวา่งกนั         - 
รวม     11,273 

      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (13,826)  (35,254)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน               (241)  (1,447)   
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน  
(เงินปันผลท่ีจ่ายใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม:8.2 ลา้นบาท) -  (19,123)   

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ (14,067)  (55,824)   
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15 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

   งบกำรเงินรวม 
   31 ธนัวาคม 2563 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ   192,718 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (192,718) 
สุทธิ   - 
    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

  ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   

Bagan Innovation Technology (Singapore) Pte. Ltd.   - 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.   255,614 

รวม   255,614 
รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน   255,614 
 
   งบกำรเงินรวม 
   31 ธนัวาคม 2562 
   (พันบาท) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด     
เงินใหกู้ย้มืแปลงสภาพ   192,718 
หัก ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   - 
สุทธิ   192,718 
    
เงินลงทุนในบริษัทอ่ืน    

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

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.   414,502 

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

สุทธิ   342,791 

รวมเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน   535,509 
 
เงินลงทุนใน PT Bank JTrust Indonesia Tbk. 
 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของ PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (ซ่ึงถือหุน้ประมาณร้อยละ 97 ของหุน้ทั้งหมด) เป็นบริษทัในกลุ่มเดียวกนักบัผูท่ี้เป็น
โจทกฟ้์องบริษทัในคดีความต่างๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   2563 
   (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563   342,791 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม   (87,177) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   255,614 

 
16 ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนระหวา่งงวดมีดงัน้ี 

 

 
 งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุ 3) 1,979,715  453,171 
การวดัมูลค่าสุทธิของค่าเผือ่ผลขาดทุน (9,644)  (18,248) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืนและการตดัจ าหน่าย (389,780)  (385,538) 
ไดม้าซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินใหม่ 446,135  281,954 
ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญา (ดูหมายเหตุข้อ 7 และ 8) 29,336  23,594 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (8,375)  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 2,047,387  354,933 
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17  ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์   

 

 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระหวา่งท า  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน                
1 มกราคม 2562 35,983  45,553  39,649  54,263  117,440  55,249  300  348,437 
เพ่ิมข้ึน -  -  705  780  3,793  1,883  -  7,161 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (26)  (3,570)  (3,029)  (336)  -  (6,961) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (1,535)  (707)  (4,938)  (1,583)  -  (8,763) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 35,983  45,553  38,793  50,766  113,266  55,213  300  339,874 
เพ่ิมข้ึน 189   58,369   321   5,453    1,264    5,421   -   71,017  
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (54)   (6,897)  -   (2,432)   (3,352)   (3,716)  -   (16,451) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -   (96)  (55)   74    (128)   1,416   -   1,211  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 36,118   96,929   39,059   53,861    111,050    58,334   300   395,651  
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 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระหวา่งท า  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2562 -  41,541  22,043  40,996  88,799  36,178  -  229,557 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  4,342  6,254  14,813  6,336  -  32,099 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  -  (17)  (3,234)  (3,005)  (312)  -  (6,568) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -  -  (850)  (533)  (4,195)  (980)  -  (6,558) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  41,895  25,518  43,483  96,412  41,222  -  248,530 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  133    28,951   4,188  5,054  10,434  5,664  -  54,424 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (54)   (6,897)  -   (2,150)  (5,402)  (2,976)  -   (17,479) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน -   (356)  (140)   (162)  116  709  -   167 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 79  63,593  29,566  46,225  101,560  44,619  -  285,642 
                
มูลค่าสุทธิตามบัญชี                
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ทรัพยสิ์นที่เป็นเจา้ของ 35,983  3,658  13,275  7,283  16,854  13,991  300  91,344 
สิทธิในการใชท้รัพยสิ์น -  -  -  -  -  -  -  - 
 35,983  3,658  13,275  7,283  16,854  13,991  300  91,344 
                
                



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระหวา่งท า  รวม 

 (พันบาท) 
 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                
ทรัพยสิ์นที่เป็นเจา้ของ 35,983  3,304  9,493  4,492  9,490  12,048  300  75,110 
สิทธิในการใชท้รัพยสิ์น 56  30,032  -  3,144  -  1,667  -  34,899 
 36,039  33,336  9,493  7,636  9,490  13,715  300  110,009 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระหวา่งท า  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน                
1 มกราคม 2562 35,983  45,553  17,804  26,650  52,416  25,602  300  204,308 
เพ่ิมข้ึน -  -  695  177  255  -  -  1,127 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (918)  (2,856)  -  -  (3,774) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 35,983  45,553  18,499  25,909  49,815  25,602  300  201,661 
เพ่ิมข้ึน 189  6,062  298  4,315  130  1,114  -   12,108  
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (54)  (2,155)  -  (799)  (121)  (854)  -   (3,983) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 36,118  49,460  18,797  29,425  49,824  25,862  300  209,786 
                
ค่าเส่ือมราคาสะสม                
1 มกราคม 2562 -  41,541  11,099  22,135  46,182  22,502  -  143,459 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  354  1,454  1,749  4,100  1,694  -  9,351 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  -  (915)  (2,856)  -  -  (3,771) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 -  41,895  12,553  22,969  47,426  24,196  -  149,039 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 133  5,586  1,335  2,453  1,659  1,065  -  12,231 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ                
   ส่วนท่ีจ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย (54)   (2,155)  -  (799)  (96)  (854)  -   (3,958) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 79  45,326  13,888  24,623  48,989  24,407  -  157,312 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     ส่วนปรับปรุง  เคร่ืองตกแต่ง         
     อาคารและ  และเคร่ืองใช ้  คอมพิวเตอร์    งาน   
 ท่ีดิน  อาคาร  สถานท่ีเช่า  ส านกังาน  และอุปกรณ์  ยานพาหนะ  ระหวา่งท า  รวม 
  (พันบาท) 

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563                
ทรัพยสิ์นที่เป็นเจา้ของ 35,983  3,304  4,909  1,695  835  496  300  47,522 
สิทธิในการใชท้รัพยสิ์น 56  830  -  3,107  -  959  -  4,952 
 36,039  4,134  4,909  4,802  835  1,455  300  52,474 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ดงักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 191.26 ลา้นบาท และ 158.66 ลา้นบาท ตามล าดบั (เฉพาะบริษทั: 134.68 ลา้นบาท และ 106.16 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน          
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 19,820  133,448  60  3,377  156,705 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  -  177  -  8,797  8,974 
โอนเขา้ (ออก) -  12,160  -  (12,160)  - 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,402)  (3,116)  -  (14)  (4,532) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 18,418  142,669  60  -  161,147 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  -  379  -  -  379 
ตดัจ าหน่าย -  (839)  (40)  -  (879) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (71)  1,341  -  -  1,270 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 18,347  143,550  20  -  161,917 
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 งบกำรเงินรวม 

 
สัญญา 

สิทธิพิเศษ 
 คอมพิวเตอร์

ซอฟตแ์วร์ 
  

สิทธิการเช่า 
 ซอฟตแ์วร์ระหวา่ง

พฒันา 
 

รวม 
 (พันบาท) 
การตัดจ าหน่าย 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 18,719  21,133  43  -  39,895 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,075  18,232  11  -  19,318 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (1,376)  (681)  -  -  (2,057) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 18,418  38,684  54  -  57,156 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  18,630  -  -  18,630 
ค่าตดัจ าหน่ายเม่ือตดัจ่าย -  (238)  (34)  -  (272) 
ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน (71)  345  -  -  274 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 18,347  57,421  20  -  75,788 

          
มูลค่าสุทธิตามบัญชี          
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 -  103,985  6  -  103,991 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 -  86,129  -  -  86,129 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 คอมพิวเตอร์  ซอฟตแ์วร์   
 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งพฒันา  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 88,973  2,772  91,745 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  177  623  800 
โอนเขา้ (ออก) 3,395  (3,395)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 92,545  -  92,545 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี  26,251  -  26,251 
โอนเขา้ (ออก) -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 118,796  -  118,796 

      
การตัดจ าหน่าย      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 12,714  -  12,714 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 11,966  -  11,966 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 24,680  -  24,680 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 13,257  -  13,257 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 37,937  -  37,937 

      
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 67,865  -  67,865 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 80,859  -  80,859 
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19 ค่ำควำมนิยม 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการทดสอบการดอ้ยค่า ค่าความนิยมไดถู้กปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มบริษทั (แผนก
ท่ีมีการด าเนินงาน) ดงัต่อไปน้ี  

 
  งบกำรเงินรวม 

  2563  2562 
  (พันบาท) 

ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั ธนบรรณ จ ากดั  71,872  71,872 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั GL Finance Plc.  42,154  42,318 
ส่วนงานธุรกิจเช่าซ้ือ บริษทั BG Microfinance Myanmar Co., Ltd.  202,935  203,678 
รวม  316,961  317,868 

 
20 เงินรับฝำกจำกลูกค้ำ 

 
คณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายย่อยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ไดอ้อกประกาศฉบบัท่ี 4/2559 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2559 
โดยมีรายละเอียดขอ้บงัคบัใหม่เก่ียวกับการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายย่อย โดยประกาศน้ีไดใ้ช้กับ BGMM ในฐานะสถาบนั
การเงินระดบัฐานราก (microfinance institution) ท่ีมีการรับฝากเงิน   
 
จากขอ้ก าหนดดงักล่าว ลูกคา้สินเช่ือรายย่อยทุกรายตอ้งมีส่วนร่วมในการออมเงินภาคบงัคบัเม่ือมีการจ่ายเงินค่างวด โดยจ านวนเงินท่ี
ตอ้งจ่ายทั้งหมดของลูกคา้แต่ละรายตอ้งไม่เกินร้อยละ 5 ของยอดสินเช่ือ นอกจากน้ีลูกคา้ยงัสามารถออมเงินเพ่ิมเติมดว้ยความสมคัรใจ 
ตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการรับฝากเงินจากลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยดงักล่าว BGMM จะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียใหก้บัลูกคา้สินเช่ือรายยอ่ยในอตัรา
ร้อยละ  15 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากภาคบงัคบัและ ร้อยละ 10 ต่อปี ส าหรับเงินรับฝากจากการออมโดยสมคัรใจโดยอตัราดงักล่าวถูก
ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัดูแลสินเช่ือรายยอ่ยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินรับฝากรวมดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินของ BGMM มีจ านวน 3,021 ลา้นจตัพม่า 
(หรือเท่ากบัประมาณ 68.3 ลา้นบาท) (2562: 2,826 ล้านจัตพม่า (หรือเท่ากับประมาณ 57.4 ล้านบาท)) และมีระยะเวลาคงเหลืออยู่ใน
ระหวา่ง 6 เดือนถึง 1 ปี  
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21 เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย 
 
 หมายเหตุ  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   (พันบาท) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563   18,216  - 
เพ่ิมข้ึน   145,154  - 

การช าระคืน   (661,797)  (660,290) 
รายการท่ีมิใช่เงินสด      
       เพ่ิมข้ึน   14,911  13,528 

จดัประเภทใหม่จากหุน้กูแ้ปลงสภาพ 23  670,549  670,549 
       ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของ 
           อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

   
(41,879) 

  
(23,787) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563   145,154  - 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2652 เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัไม่มีหลกัประกนั 
 

22 เจ้ำหนี้อ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (หมายเหตุ 5 และ 28) 

    
883,939  

  
645,675 

          
857,187  

  
645,675 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย                 151   7,539                  -     7,539 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย               9,071   16,947              2,960   5,694 
โบนสัคา้งจ่าย             21,987   37,249            16,270   30,644 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย – กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
 (หมายเหตุ 5 และ 28) 

    
   475,556 

  
461 

             
 2,088 

  
862 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   130,096   126,987  24,579  20,230 
รวม 1,520,800  834,858          903,084  710,644 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
 

83 

23 หุ้นกู้แปลงสภำพ 
 

 งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562 
 (พันบาท) 
สัญญาลงทุนฉบบัท่ี 2 - หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2559 3,906,346  3,921,510 
สัญญาลงทุนฉบบัท่ี 3 - หุน้กูแ้ปลงสภาพคร้ังท่ี 1/2560 1,506,565  1,512,291 
หุน้กูค้ร้ังท่ี 2/2560 -  604,916 
รวม 5,412,911  6,038,717 
หัก   ค่าใชจ่้ายทางตรงในการออกหุน้กูร้อตดัจ่าย (762)  (2,228) 
หุ้นกู้แปลงสภำพ - สุทธิ 5,412,149  6,036,489 
หัก  มูลค่าท่ีจดัประเภทเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ (45,339)  (59,458) 
มูลค่ำท่ีจัดประเภทเป็นส่วนของหนี้สิน 5,366,810  5,977,031 

    
แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินดงันี้    
หุน้กูแ้ปลงสภาพภายใตก้ารพิจารณาคดีในชั้นศาล    
 - ส่วนท่ีหมุนเวยีน 5,366,810  1,476,772 
 - ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน -  3,909,559 
หุน้กูแ้ปลงสภาพอ่ืน    
 - ส่วนท่ีหมุนเวยีน -  590,700 
 5,366,810  5,977,031 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
 

84 

หูน้กูแ้ปลงสภาพ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
 1/2559 (1) 1/2560 (2) 2/2560 (3) 
ประเภท 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีประกนัและไม่
มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

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

1 กุมภาพนัธ์ 
20 มีนาคม และ  
20 กนัยายน 

30 มีนาคม และ  
30 กนัยายน 

การไถ่ถอน ณ วนัท่ีครบก าหนด
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ  านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ  านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

1.ไถ่ถอนเป็นเงินสด 
ทั้งจ  านวน 
2.ไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

การไถ่ถอนดว้ยการแปลงสภาพ
เป็นหุน้สามญั 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
88,550  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
49,507  หุน้ 

1 หุน้กูแ้ปลงสภาพ แปลง
สภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 
49,507  หุน้ 

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

ของแต่ละไตรมาส 
วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

วนัท าการสุดทา้ย 
ของแต่ละเดือน 

 
(1)   JTA ไดฟ้้องคดีแพ่งเหตุบอกลา้งโมฆียะกรรมในสัญญาลงทุนต่อบริษทั และเรียกค่าเสียหายจากจ านวนเงินท่ีจ่ายคืนเงินตามสัญญา

ลงทุนฉบบัท่ี 2 พร้อมดอกเบ้ีย คดีน้ีท  าให้บริษทัอยู่ในสถานะท่ีสามารถอา้งเป็นเหตุผลและหน้าท่ีท่ียงัไม่ตอ้งช าระหน้ีได ้ปัจจุบนัคดี
ดงักล่าวยงัคงคา้งพิจารณาอยูใ่นชั้นศาล 

 

ยิ่งไปกว่านั้น JTA ไดท้  าผิดสัญญาในส่วนการให้ค  ารับรองรวมถึงวตัถุประสงค์ของการท าสัญญาลงทุนฉบบัท่ี 2 ซ่ึงท าให้เกิดความ
เสียหายกบับริษทั 
 

บริษทัไดย้กเลิกสัญญาลงทุนฉบบัท่ี 2 ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และด าเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากเหตุแห่งการผิดสัญญา
ของ JTA นั้น จากเหตุดงักล่าว บริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งจ่ายดอกเบ้ียและเงินตน้ ณ วนัท่ีครบก าหนดภายใตสั้ญญา
ลงทุนฉบบัท่ี 2 จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระจะถูกตดัสินภายใตค้ดีความเลขท่ี 83/2561 ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 34 
 

บริษทัจะทบทวนสถานะอีกคร้ัง เม่ือคดีในศาลแพ่งทั้ง 2 คดีนั้นมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด  
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(2)   ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2564 บริษทัฯ ไดมี้การจ่ายช าระคืนหุน้กูแ้ปลงสภาพและดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่ JTA   
 
(3)    ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 Group and Creation Investments Sri Lanka LLC (ผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2/2560) ตกลงท่ีจะก าหนดเวลา

การช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ียท่ีครบก าหนดช าระ และเปล่ียนแปลงวนัครบก าหนดของหุน้กูแ้ปลงสภาพน้ี จากวนัที่ 30 มีนาคม 2563 
เป็นวนัท าการสุดทา้ยของเดือนกนัยายน 2563 อตัราดอกเบ้ีย 7% ต่อปี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทหุ้นกูแ้ปลง
สภาพใหม่เป็นเงินกูย้ืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งจ่ายจ านวน 670.5 ลา้นบาท ในระหว่างไตรมาสท่ีสองของปี 2563 เงินกูย้ืมระยะส้ัน
และดอกเบ้ียคา้งจ่ายไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

 
24 ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน  

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการ
ใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   2563  2562 
   )พันบาท(  

ณ วนัที่ 1 มกราคม   21,213  18,394 
      
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน      
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   6,178  5,937 
ตน้ทุนบริการในอดีตจากการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์   -  1,803 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   587  488 
   6,765  8,228 
      
อ่ืน ๆ      
ผลประโยชน์จ่าย   (2,159)  (5,409) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   25,819  21,213 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 
   งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร     6,765  8,228 
 
บริษทั คาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 0.5 ลา้นบาท (2562: 2.0 ล้าน
บาท)  
 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพ่ิมเติม 
หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั ของค่าจา้งในอตัรา
ล่าสุด 
 
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 
 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

   งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

     2563 และ 2562 
     (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด     2.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือน     4.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน     8.0 - 18.0 
 
ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 12 ปี 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์เป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2563  2562 
 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
 )พันบาท(  

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (2,262)  2,606   (1,828)    2,107  
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 3,203  (2,797)     2,369    (2,081) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (2,264)  2,607   (1,832)     2,113  
 
แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดง
ประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
25    ส ำรอง 

 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) 
อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศและการแปลงค่าหน้ีสินจากการป้องกนัความเส่ียงในเงินลงทุนสุทธิของบริษทั
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26 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 

กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน ขอ้มูลรายไดข้องส่วนงานของ
กลุ่มบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช้ือเช่ำซ้ือ 

และสินเช่ือ  
ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือแก่
ธุรกิจและจัดกำรเงินลงทุนอ่ืน  

ส่วนงำนให้บริกำรท่ีปรึกษำและ
จัดกำรด้ำนธุรกิจ  

 
ส่วนงำนให้บริกำร 
สินเช่ือรำยย่อย  

ส่วนงำนให้บริกำรสินเช่ือเพ่ือ
ผู้บริโภครำยย่อยภำยใต้กำร
จัดกำรสินเช่ือร่วมทำงกำรเงิน  

 
รำยกำรท่ียังไม่ถูกจัดสรร  

 
รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  
 31 ธันวาคม 

 
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

  
2563 

  
2562 

 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  1,702,428  2,123,455  2,059  1,965  83,275  91,534  174,150  190,925  1,777  5,700  -  -  1,963,689  2,413,579 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 382,993  467,323  29,231  111,023  11,465  23,735  -  -  -  -  -  -  423,689  602,081 
รายไดอ่ื้น 36,407  19,823  19,898  59,398  8,215  6,908  24,627  8,923  2,464  4,189  -  -  91,611  99,241 
รวมรำยได้ 2,121,828  2,610,601  51,188  172,386  102,955  122,177  198,777  199,848  4,241  9,889  -  -  2,478,989  3,114,901 
รายการปรับปรุงและตดั 
รายการระหวา่งกนั 

 
(382,993) 

  
(467,323) 

  
(29,231) 

  
(111,023) 

  
(11,465) 

  
(23,735) 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
(423,689) 

  
(602,081) 

รวมรำยได้สุทธิ 1,738,835  2,143,278  21,957  61,363  91,490  98,442  198,777  199,848  4,241  9,889  -  -  2,055,300  2,512,820 

ก าไร (ขาดทุน) ของ                            
ส่วนงาน 149,399        494,224  (847,580)  (199,660)  16,517  47,464  (95,107)  124,900  (64,595)   (65,461)  (399,608)  (298,079)  (1,240,974)  103,388 
                            
สินทรัพยร์วมของส่วน
งาน ณ 31 ธนัวาคม 

 
4,570,580 

  
6,067,000 

  
279,103 

  
325,583 

  
138,626 

  
83,852 

  
610,702 

  
702,753 

  
101,864 

  
121,499 

  
5,836,396 

  
5,423,805 

  
11,537,271 

  
12,724,492 

หน้ีสินรวมของส่วนงาน  
 ณ 31 ธนัวาคม 

 
6,603,864 

  
6,911,777 

  
595,680 

  
80,711 

  
27,066 

  
9,953 

  
103,230 

  
72,082 

  
39,577 

  
43,127 

  
- 

  
- 

  
7,369,417 

  
7,117,650 
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ข้อมูลเกี่ยวกบัเขตภูมิศำสตร์  
 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 
 

  งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2563  2562 
  (พันบาท) 
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกและรำยได้อ่ืน     
ประเทศไทย  1,353,556  1,655,574 
ประเทศกมัพูชา  319,130  387,242 
ประเทศสิงคโปร์  7,682  47,892 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  79,133  89,989 
ประเทศอินโดนีเซีย  38,967  61,268 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  256,832  270,855 
รวม  2,055,300  2,512,820 

 
27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของ

พนกังาน  
        

637,305  
  

659,021 
  

347,488  
  

380,714 
ค่าบริการท าสัญญา  1,993   2,253      1,139   1,225 
ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี   23,980   24,623  19,773   20,513 
ค่าเส่ือมราคา     54,425   32,099    12,231   9,351 
ค่าตดัจ าหน่าย     18,630   19,318    13,257   11,966 
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียน       5,665   8,037     647   1,248 
ค่าเช่า     12,166   44,386    1,184   3,203 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ   149,436   232,177   107,775   180,908 
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28    ต้นทุนทำงกำรเงิน 
 
  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

ดอกเบี้ยจ่าย          
หุ้นกู้แปลงสภาพ         
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 224,771  280,210  224,771  280,210 

    อ่ืนๆ  13,528  31,135  13,528  31,135 
หุ้นกู้         
อ่ืนๆ  -  27,484  -  27,484 

เงินกู้ยมื         
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -          -  -  - 

    อ่ืนๆ  7,883  7,404  243  - 
รวมดอกเบีย้จ่ำย  246,182  346,233  238,542  338,829 
ค่าตดัจ าหน่ายของตน้ทุนการท ารายการ  3,971  15,510  1,706  15,510 
สุทธิ  250,153  361,743  240,248  354,339 

 
29 กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำนต่ำงประเทศ 

 
บริษทัน ามาตรฐานการบญัชีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการด าเนินงานต่างประเทศมาถือปฎิบัติ ทั้งน้ีบริษทั
ป้องกันความเส่ียงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดจากการแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงเป็นหน่วยงานใน
ต่างประเทศโดยใชหุ้้นกูแ้ปลงสภาพท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั หลกัการบญัชีป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิท่ี
น ามาปฎิบติันั้น บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นอตัราปิดของหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความ
เส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะไม่โอนกลบัหรือรับรู้ในงบก าไรขาดทุน
จนกวา่จะมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศ 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 หุ้นกู้แปลงสภาพท่ีเป็นเคร่ืองมือในการป้องกันความเส่ียงมีจ านวน 180 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ
ประมาณ 5,367 ล้านบาทตามอัตราปิด ท าให้มีการบันทึกก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอัตราแลกเปล่ียนจ านวน 20.89 ล้านบาท  
(2562 : ก าไรท่ียังไม่เกิดขึน้จริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจ านวน 455.2 ล้านบาท) ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ในระหวา่งงวดปัจจุบนัไม่มีส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลส าหรับการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนสุทธิในการ
ด าเนินงานต่างประเทศดงักล่าว 
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30    ภำษีเงินได้ 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั  188,184  132,446  17,751  78,592 
         

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (42,374)  (7,451)  20,849  (13,383) 
รวมภำษีเงินได้  145,810  124,995  38,600  65,209 

 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 

 2563  2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (1,016,893)    103,388 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (203,379)  20  20,678 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั   (38)    (2,135) 

การลดภาษีเงินได-้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   (42,374)    (7,451) 

ผลกระทบจากความแตกต่างของอตัราภาษีในกิจการต่างประเทศ   (8,477)    (13,480) 

รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (1,003)    (1,170) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   165,618    12,701 

ขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   -    70,480 

อ่ืนๆ   235,463    45,372 

รวม (5.86)  145,810  120.90  124,995 
 

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2563  2562 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินไดร้วม   (2,765,233)    327,324 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  (553,047)  20  65,465 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดปั้จจุบนั   (34)    (2,086) 

การลดภาษีเงินได-้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   20,850    (13,384) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   570,831    15,214 

รวม (1.40)  38,600  19.92  65,209 
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รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2563 
(ปรับปรุงใหม่)  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2563 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  99,507  (7,458)  (914)  91,135 
ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย  3,680  (358)  (4)  3,318 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  4,243  921  -  5,164 
ขาดทุนสะสมยกมา  18,805  7,031  (854)  24,982 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของลูกหน้ีอ่ืน  45,695  (42,226)  (188)  3,281 
อ่ืน ๆ  6,349  (2,160)  (1)  4,188 
รวม  178,279  (44,250)  (1,961)  132,068 

         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี  13,045  243  -  13,288 
ค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าตดัจ าหน่าย  344  (313)  (24)  7 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 429  (289)  -  140 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 17  (4)  -  13 

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้      -  -  -  - 
รายไดด้อกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี NPLs  1,947  (1,944)  (3)  - 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย  8,530  (551)  -  7,979 
การแปลงมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพ  7,800  (765)  -  7,035 
รายไดจ้ากต่างประเทศคา้งรับ  47,923  -  (187)  47,736 
รวม  80,035  (3,623)  (214)  76,198 

         
สุทธิ  98,244  (40,627)  (1,747)  55,870 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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  งบกำรเงินรวม 
 

 

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน 

 

ผลต่าง 
จากอตัรา 
แลกเปล่ียน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

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

         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

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

 

894  (464)  (1)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

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

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

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2563 
(ปรับปรุงใหม่)  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที ่
31 ธันวำคม 

2563 

  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    91,528  (19,350)  72,178 
ค่าเผือ่มูลค่าลดลงของสินทรัพยร์อการขาย    2,720  (1,080)  1,640 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน    4,243  921  5,164 
อ่ืน ๆ    6,129  (2,875)  3,254 
รวม    104,620  (22,384)  82,236 

         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    13,045  243  13,288 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 

  
 

- 
  

(168) 
  

(168) 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

  
 

429 
  

(289) 
  

140 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้    17  (4)  13 
การแปลงมูลค่าของลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมและ         
 ดอกเบ้ียคา้งรับของบริษทัยอ่ย    8,530  (551)  7,979 
การแปลงมูลค่าของหุน้กูแ้ปลงสภาพ    7,800  (766)  7,034 
รวม    29,821  (1,535)  28,286 

         
สุทธิ    74,799  (20,849)  53,950 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

   

ณ วันที ่
1 มกรำคม  

2562  

บนัทึกเป็น
(รายจ่าย) / 

รายไดใ้นก าไร
หรือขาดทุน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม 

2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

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

         
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ค่านายหนา้รอตดับญัชี    11,733  1,312  13,045 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบของหน้ีสิน 

 

  894  (465)  429 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ  
- องคป์ระกอบท่ีเป็นทุน 

 

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

         
สุทธิ    44,194  13,384  57,578 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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 งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 132,068  166,735  (76,198)  (80,035) 
การหกักลบรายการของภาษี (28,462)  (32,112)  28,462  32,112 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  103,606  134,623  (47,736)  (47,923) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สินทรัพย์  หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
รวม 82,236  87,399  28,286  (29,821) 
การหกักลบรายการของภาษี (28,286)  (29,821)  (28,286)  29,821 
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  53,950  57,578  -  - 

 

31 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (1,238,953)  (32,880)  (2,803,834)  262,115 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ 1,525,538    1,525,538  1,525,538  1,525,538 
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บาท) (0.812)  (0.022)  (1.838)  0.172 

 
32   เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
กรอบการบริหารจดัการความเส่ียง  
 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเส่ียงของกลุ่ม
บริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความ
เส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพ่ือก าหนดระดบัความเส่ียง
ท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการ
ทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมี
เป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมใหเ้ป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและ
ขั้นตอนในการบริหารเพ่ือใหพ้นกังานทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวธีิปฏิบติัและนโยบายการบริหารความเส่ียง
และทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผา่นทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท าหนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวธีิการปฏิบติัใน
การบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ี
สินเช่ือ ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ยภายใตก้ารจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ เงิน
ฝากประจ าท่ีมีภาระค ้าประกนั ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน เงินกูย้ืมระยะส้ันและเงินกูย้ืมระยะยาว หุ้นกู ้และหุ้นกูแ้ปลงสภาพ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา
ตลาดในปัจจุบนั บริษทัและบริษทัยอ่ยไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และ
ใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใชใ้นการจดัการความเส่ียงท่ีเกิด
จากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มื 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
(หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 

2563          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 56,648  -  1,183,997  328,781  1,569,426 
เงินลงทุนชัว่คราว 368,048  -  -  -  368,048 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 2,302,212  1,479,143  -  -  3,781,355 
ลูกหน้ีสินเช่ือ 197,403  66,982  -  -  264,385 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย 363,079  16,510  -  -  379,589 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายยอ่ย 
   ภายใตก้ารจดัการสินเช่ือทางการเงิน 

 
2,886 

  
- 

  
- 

 
 

- 
  

2,886 
ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ -  -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  124,015  124,015 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  2,312,180  -  -  2,312,180 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  -  -  255,614  255,614 
เงินมดัจ า -  -  -  35,772  35,772 
รวม 3,290,276  3,874,815  1,183,997  744,182  9,093,270 

          
          
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  1,526,263  1,526,263 
เงินรับฝาก 68,269  -  -  -  68,269 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,366,810  -  -  -  5,366,810 
รวม 5,435,079  -  -  1,526,263  6,961,342 

 

 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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 งบกำรเงินรวม 
                อตัราดอกเบ้ียคงท่ี   

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

 (พันบาท) 

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

 
6,086 

  
322 

  
- 

 
 
- 

  
6,408 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ 41,055  -  -  -  41,055 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  120,361  120,361 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -  192,718  -  342,791  535,509 
เงินมดัจ า -  -  -  51,783  51,783 
รวม 6,075,958  2,441,425  336,340  1,149,076  10,002,799 

          
          
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  852,458  852,458 
เงินรับฝาก 57,362  -  -  -  57,362 
เงินกูย้มืระยะส้ัน 18,216  -  -  -  18,216 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
รวม 2,143,050  3,909,559  -  852,458  6,905,067 

          
 
  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 

2563          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  1,138,471  34,806  1,173,277 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,538,134  1,065,947  -  -  2,604,081 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 4,787,099  -  -  -  4,787,099 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  16,664  16,664 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  1,846  -  -  1,846 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้ง 
   รับจากบริษทัยอ่ย -  -  -  -  - 
เงินมดัจ า -  -  -  7,751  7,751 
รวม 6,325,233  1,067,793  1,138,471  59,221  8,590,718 

          
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  904,599  904,599 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,366,810  -  -  -  5,366,810 
รวม 5,366,810  -  -  904,599  6,271,409 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี       

 ภายใน 1 ปี  
หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด  

 
ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย  รวม 

  (พันบาท) 

2562          
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  251,736  114,244  365,980 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,979,097  1,544,400  -  -  3,523,497 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ีย 
   คา้งรับจากบริษทัยอ่ย 144,127  -  -  -  144,127 
ลูกหน้ีอ่ืน -  -  -  71,707  71,707 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั -  343  -  -  343 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวและดอกเบ้ียคา้ง 
   รับจากบริษทัยอ่ย 

 
- 

  
4,646,075 

  
- 

  
- 

  
4,646,075 

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

          
หนี้สินทำงกำรเงิน          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -  -  -  717,009  717,009 
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 2,067,472  3,909,559  -  -  5,977,031 
รวม 2,067,472  3,909,559  -  717,009  6,694,040 

          

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด เน่ืองจากไม่สามารถ
เปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจท าให้เกิดความเสียหายได ้
 

  



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดถู้กจ าแนกตามระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตาม
สญัญา โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด ดงัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  3,623,066  1,932,074  1,068     5,556,208 
ลูกหน้ีสินเช่ือ -  259,496  79,760  -  339,256 
ลูกหน้ีสินเช่ือรายยอ่ย -  648,290  20,111  -  668,401 
ลูกหน้ีสินเช่ือเพ่ือผูบ้ริโภครายย่อยภายใต้   
การจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน -  5,970  -  -  5,970 

ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจและดอกเบ้ียคา้งรับ -  1,446,967  -  -  1,446,967 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน -  5,983,789  2,031,945  1,068  8,016,802 

          

หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพภาย -  5,366,810  -  -  5,366,810 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน -  5,366,810  -  -  5,366,810 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  2,568,849  1,399,787  -  3,968,636 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน -  2,568,849  1,399,787  -  3,968,636 

          

หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพภาย -  5,366,810  -  -  5,366,810 
รวมหนี้สินทำงกำรเงิน -  5,366,810  -  -  5,366,810 

 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 
กลุ่มบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีส าคัญอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือหรือขายและการกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 
สกลุเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   47,724  11,594  6,223,997  7,540,600 
เหรียญสิงคโปร์   3  13,160  -  - 
รูปีศรีลงักา   6,675  17,861  -  - 
เรียลกมัพูชา   59  11  -  - 

 
   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 
   2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท) 
สกลุเงิน          
เหรียญสหรัฐอเมริกา   4,571,112  4,789,672  6,225,624  7,541,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การแข็งค่า(การอ่อนค่า) ท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาและเงินรูปีศรีลงักาท่ีมีต่อเงินสกุลอ่ืนๆ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 ท่ีส่งผลกระทบต่อการวดัมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศ และส่งผลกระทบต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้และก าไรหรือขาดทุนเป็นจ านวนเงินตามท่ีแสดงไวด้า้นล่าง การวเิคราะห์ขา้งตน้ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะ
อตัราดอกเบ้ียเป็นอตัราคงท่ี และไม่ค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อยอดขายและยอดซ้ือท่ีคาดการณ์ไว ้ 
 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน อตัราการ
เปล่ียนแปลง 

การแขง็ค่า  การอ่อนค่า  การแขง็ค่า  การอ่อนค่า 

 (ร้อยละ) (ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563   
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  10 (3)  3  (3)  3 
เงินรูปีศรีลงักา 10 3  (3)  -  - 

 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและขายผ่อนช าระ ลูกหน้ีสินเช่ือแก่
ผูบ้ริโภคโดยมีสินทรัพยค์  ้าประกนัและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวน
มากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือและลูกหน้ี
สินเช่ือภาคธุรกิจท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
การวิเคราะห์คุณภาพสินเช่ือ 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของลูกหน้ีเช่าซ้ือ ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีส้ินเช่ือ
รายยอ่ยโดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัหรือการปรับปรุงสินเช่ืออ่ืนๆ 
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 งบกำรเงินรวม 
 2563 
 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน  ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน     
 อยา่งมีนยัส าคญั  อยา่งมีนยัส าคญั  สินทรัพย ์   
 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   
 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,467,961  -  -  3,467,961 
คา้งช าระ        
 1 – 30 วนั 536,906  17,444  -  554,350 
 31 - 60 วนั -  296,270  -  296,270 
 61 - 90 วนั -  170,969  3,305  174,274 
 มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป -  8,566  618,317  626,883 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 4,004,867  493,249  621,622  5,119,738 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (312,736)  (83,855)  (297,818)  (694,409) 
รวม 3,692,131  409,394  323,804  4,425,329 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน  ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน     
 อยา่งมีนยัส าคญั  อยา่งมีนยัส าคญั  สินทรัพย ์   
 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   
 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,856,854  -  -  1,856,854 
คา้งช าระ        
 1 – 30 วนั 369,030  -  -  369,030 
 31 - 60 วนั 9,314  229,553  -  238,867 
 61 - 90 วนั -  46,221  -  46,221 
 มากกวา่ 90 วนัข้ึนไป -  15,667  438,333  454,000 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 2,235,198  291,441  438,333  2,964,972 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (102,741)  (40,697)  (217,452)  (360,890) 

รวม 2,132,457  250,744  220,881  2,604,082 
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การบริหารจัดการทุน  
 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ีและตลาดและ
ก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอยา่งสม ่าเสมอโดยพิจารณาจาก
สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบั
ดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

 
การก าหนดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน 
 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ำยุติธรรม 
   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2563  
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          
เงินลงทุนท่ีถูกก าหนดใหว้ดัมูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 255,614  -  -  255,614  255,614 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,366,810  -  4,196,307  -  4,196,307 
          
31 ธันวำคม 2562  
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะ 
ถือจนครบก าหนด 

 
192,718  -  -  171,878  

 
171,878 

เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน 342,791  -  93,234  279,015  372,249 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645               -  4,213,645 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตาม  มูลค่ำยุติธรรม 

 บญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 

31 ธันวำคม 2563          
หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 5,366,810  -  4,196,307  -  4,196,307 
          
31 ธันวำคม 2562          
หน้ีสินทางการเงิน          
หุน้กูแ้ปลงสภาพ 3,909,559  -  4,213,645  -  4,213,645 

 
กลุ่มบริษทัมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินให้กู้ยืม
ระยะส้ัน ลูกหน้ีสินเช่ือภาคธุรกิจ ลูกหน้ีอ่ืน เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน และเงินกู้ยืมระยะส้ัน แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ลูกหน้ีสินเช่ือ แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณจากยอดเงินใหสิ้นเช่ือหกัดอกเบ้ียเช่าซ้ือท่ียงัไม่ถือเป็น
รายไดโ้ดยหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

ค) เงินลงทุนในตราสารท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด ค านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดดว้ย
อตัราผลตอบแทนที่นกัลงทุนคาดหวงั 

ง) หุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับหุน้กูท่ี้มีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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33  ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 4,926  22,038  1,556  4,177 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,055  16,473  675  149 
Total 6,981  38,511  2,231  4,326 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัคงเหลือจากธนาคารเป็นจ านวนเงินประมาณ 101.9 ลา้นบาท เพ่ือค ้าประกนั
การใช้ไฟฟ้า ค่าใช้บริการไปรษณีย ์บตัรเครดิตค ้าประกัน และเงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (2562 : 0.3 ล้านบาท) บริษทัมีหนังสือค ้า
ประกันท่ีธนาคารคงเหลืออยู่ประมาณ 1.9 ลา้นบาท เพ่ือค ้ าประกันการใช้ไฟฟ้า ค่าใช้บริการไปรษณีย ์และบตัรเครดิตค ้าประกัน 
(2562 : 0.3 ล้านบาท) 

 
34 คดคีวำม 

 
กลุ่มบริษทัตกเป็นจ าเลยในคดีความหลายคดีจากการฟ้องร้องของผูถื้อหุน้กูแ้ปลงสภาพรายหลกั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุ้น
กูแ้ปลงสภาพรายหลกัดงักล่าว ในฐานความผิด การแสดงสถานะการเงินของบริษทัท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริงและการหม่ินประมาท การ
แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ท่ีไม่ถูกตอ้งตามจริง และการผิดสัญญาการจดัการสินเช่ือร่วมทางการเงิน
ของบริษทัย่อยในประเทศอินโดนีเซีย โดยไดเ้รียกร้องให้บริษทัด าเนินการฟ้ืนฟูกิจการ และจ่ายเงินค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ีย กลุ่ม
บริษทัไดด้  าเนินการฟ้องร้องกลบั การวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้และการไต่สวนยงัอยู่ในกระบวนการของศาล ผลลพัธ์ของคดีความ
ดงักล่าวยงัไม่สามารถระบุไดใ้นขณะน้ี ผูบ้ริหารพิจารณาว่าไม่มีประมาณการหน้ีสิน การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หรือการจดัประเภท
รายการใหม่ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจ าเป็นต่องบการเงินเพ่ิมเติม   
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34.1 คดคีวำมในประเทศไทย 

1) คดแีพ่ง 

ก) คดแีพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 83/2561 
 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

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

 

- ละเมิด 

- บอกลา้งโมฆียกรรมของ

หุน้กูแ้ปลงสภาพ 

- เรียกค่าเสียหาย 

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

- เม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค  าใหก้ารต่อศาลแพ่ง  

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

ช้ีขาดเบ้ืองตน้ในปัญหาขอ้กฎหมาย 

- เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม 2561 GL ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราวต่อศาลแพ่งให้ 

JTA หาเงินประกันมาให้เป็นจ านวน 10 ล้านบาท เพ่ือเป็นหลักประกัน

ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใชจ่้ายต่าง ๆ  

- เม่ือวนัท่ี 7 ธันวาคม 2561 ศาลไดย้กค าร้องขอคุม้ครองชั่วคราว ท่ีให้ JTA หา

เงินประกันจ านวน 10 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกันค่าธรรมเนียมศาล และ

ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ รวมถึงค าร้องท่ีขอให้ศาลวินิจฉัยช้ีขาดเบ้ืองตน้ในขอ้กฎหมาย

และประเด็นข้อพิพาทระหว่าง JTA และ GL นอกจากน้ีศาลนัดพิจารณาคดี

ต่อเน่ืองโดยนัดสืบพยานโจทก์และจ าเลย ระหว่างวนัท่ี  20 สิงหาคม และ  

9 ตุลาคม 2562 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

- เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2562 ศาลยกเลิกวนันัดพิจารณาเดิมทั้งหมดและก าหนดวนั

นดัสืบพยานใหม่ระหวา่งวนัท่ี 7 พฤษภาคม และ 24 มิถุนายน 2563  และนดัฟัง

ค าพิพากษาวนัที่ 25 สิงหาคม 2563 

- เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2563 JTA ไดย้ืน่ค  าร้องค าส่ังหา้ม (“ค าร้องค าส่ังศาล”) 

- เน่ืองจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ศาลไดย้กเลิกตารางกระบวนการ

พิจารณาคดีล่าสุดและวนัพิพากษาทั้งหมด และก าหนดวนันัดไต่สวนเบ้ืองตน้

เพ่ือก าหนดตารางกระบวนการพิจารณาและวนัสอบค าร้องค าส่ังศาลในวนัท่ี 9 

กรกฎาคม 2563 

- วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2563 ศาลก าหนดวนันัดพิจารณาคดีของ JTA ระหว่างวนัท่ี 

19 ถึง 26 มกราคม 2564 และส าหรับ GL ระหวา่งวนัท่ี 2-19 กุมภาพนัธ์ 2564 

- วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศาลยกค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราว 

- เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ศาลส่ังยกเลิกวนันดัพิจารณา

เดิมทั้งหมด และศาลจะก าหนดวนันดัพร้อมเพ่ือก าหนดวนัพิจารณาใหม่อีกคร้ัง

ในวนัที่ 1 ธ.ค. 2564 

- วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ก าหนดวันนัดสืบพยานโจทก์และจ าเลยในเดือน

พฤศจิกายนและธนัวาคม 2565 
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ข) คดแีพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 2313/2561 
 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) 

(“GL”) 

JTrust Asia Pte. Ltd  

(“JTA”) 

- ละเมิด 

- เรียกค่าเสียหาย 

ค่าสินไหมทดแทน

พระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พ.ศ. 2483 

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

ศาลก าหนดประเดน็พิจารณาในคดีและนดัพิจารณาคดีต่อเน่ืองโดยนดัสืบพยานโจทกแ์ละ
จ าเลย ระหวา่งวนัท่ี 12 และ 29 พฤศจิกายน 2562  

- เม่ือวนัที่ 5 มีนาคม 2563 ศาล First Instant ไดมี้ค าพิพากษาให ้JTA รับผดิชอบค่าเสียหาย

และค่าทนายความจ านวน 685,500,000 บาท 

- เม่ือวนัที่ 16 เมษายน 2563 JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์พร้อมกบัค าร้องขอทุเลาการบงัคบัคดี 

- วนัที่ 30 กรกฎาคม 2563 GL ไดย้ืน่ค  าแกอุ้ทธรณ์และคดัคา้นการงดการบงัคบัคดีต่อศาล 

- เม่ือวนัที่ 9 มีนาคม 2564 ศาลอุทธรณ์ไดก้ลบัค าพิพากษาของศาลชั้นตน้และส่ังไม่ให้

กระท าการโดย JTA บริษทัไดรั้บค าส่ังใหช้ าระค่าธรรมเนียมทั้งศาลและค่าทนายความ

จ านวน 700,000 บาท ส าหรับ JTA 

- เม่ือวนัที่ 7 กรกฎาคม 2564 GL ไดย้ื่นอุทธรณ์ขั้นสุดทา้ยต่อศาล ตอนน้ีก าลงัรอให ้JTA ยืน่

ค  าใหก้ารต่อศาลซ่ึงมีวนัครบก าหนดในวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2564 

- นดัฟังค าพิพากษาของศาลฎีกา วนัที่ 31 สิงหาคม 2565 
 

ค)  คดแีพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 4613/2563 
 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

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

JTrust Co., Ltd. 
(“JTrust”), JTrust Asia 
Pte. Ltd. 

- ละเมิด 
- เรียกค่าเสียหาย 

9,130,000,000 บาท - เม่ือวนัที่ 11 กนัยายน  2563 GL ยืน่ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง  
- ศาลก าหนดวนันดัพร้อมคือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
 

112 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
(“JTA”) and 2 directors. - เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ศาลยกเลิกวนันัดพิจารณาเดิม และ

ก าหนดนดัใหม่เป็นวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2564 
- ไต่สวนค าขอคุม้ครองชัว่คราว สืบพยานโจทก์วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2565 และ 15 มีนาคม 

2565 
- วนัสืบพยานไต่สวนค าขอคุม้ครองชัว่คราวก าหนดไวว้นัท่ี 27-30 มิถุนายน 2566 (GL) และ 

4-7 กรกฎาคม 2566 (JTrust/JTA) 
 

ง) คดแีพ่งหมำยเลขด ำที่ พ. 5922/2564 

 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

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

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

- การบอกเลิกสัญญา 
- เรียกค่าเสียหาย 

644,581,997 บาท - เม่ือวนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 GL ยื่นฟ้อง JTA และ JTrust ต่อศาลแพ่ง นดัสืบพยานวนัที่ 10 
พฤษภาคม 2565 

- เม่ือวนัที่ 10 พฤษภาคม 2565 JTrust ยงัไม่ไดย้ืน่ค  าใหก้าร ศาลจึงให้เล่ือนคดีไปนดัช้ีสองสถาน
และสืบพยานโจทกว์นัท่ี 27 กรกฎาคม 2565 แทน 
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2) คดฟ้ืีนฟูกจิกำร 

คดฟ้ืีนฟูกจิกำร หมำยเลขด ำท่ี ฟ.1/2561 
โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 
(“JTA”) 

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

ร้องขอใหฟ้ื้นฟูกิจการ 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 

 

- เม่ือวนัท่ี 10 มกราคม 2561 JTA ยื่นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการของ GL ต่อศาล
ลม้ละลายกลาง 

- เม่ือวนัที่ 12 มีนาคม 2561 GL ยืน่ค  าคดัคา้นค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการต่อศาล 
- เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 ศาลลม้ละลายกลางไดมี้ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการท่ียืน่โดย JTA 
- เม่ือวนัท่ี 17 เมษายน 2561 JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 

และศาลมีค าส่ังรับอุทธรณ์ เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2561  
- เม่ือวนัท่ี 19 กันยายน 2561 GL ยื่นค าแก้อุทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องขอฟ้ืนฟู

กิจการ 
- ใ น วัน ท่ี  26 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562 ศ า ล อุ ท ธ ร ณ์ ค ดี ช า น า ญ พิ เ ศ ษ มี 

ค าพิพากษายกค าส่ังของศาลล้มละลายกลางท่ีงดไต่สวน และให้ศาล
ลม้ละลายกลางไต่สวนค าร้องขอของ JTA แลว้มีค าส่ังใหม่ตามรูปคดี 

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

- ในวนัท่ี 28 มิถุนายน 2562 ไดมี้การไต่สวนพยานของคู่ความทั้งสองฝ่ายจน
เสร็จส้ิน 

- ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ศาลพิพากษายกค าร้องขอฟ้ืนฟูกิจการ 
- เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 JTA ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลลม้ละลายกลาง 
- วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563 GL ยืน่ค  าร้องอุทธรณ์ 
- วนัที่ 29 กนัยายน 2563 ศาลอุทธรณ์คดีช านญัพิเศษไดย้ืนหยดัตามค าพิพากษา

ของศาลลม้ละลายกลางใหย้กค าร้องขอฟ้ืนฟู JTA 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
- ศาลอนุญาตให้ JTA ขยายระยะเวลาการยื่นขออนุญาตฏีกา เป็นวันท่ี 1 

เมษายน 2564 
- JTA ยืน่ฎีกาพร้อมค าร้องขออนุญาตฎีกาวนัท่ี 28 เม.ย. 2564 
- คดีอยูใ่นกระบวนพิจารณาของศาลฎีกา 
- ศาลยกค าร้องใหฟ้ื้นฟูกิจการ คดีถึงท่ีสุด 

 

3) คดอีำญำ 

ก) คดอีำญำหมำยเลขด ำที่ อ. 6/2561 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

บริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 

(มหาชน) (“GL”) 

1. JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

2. Mr. Nobuyoshi 

Fujisawa 

3. Mr. Shigeyoshi Asano 

4. ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 

ร่วมกนัยืน่ค  าร้องขอต่อ

ศาลใหมี้การฟ้ืนฟูกิจการ

อนัเป็นเทจ็ 

- - เม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2561 GL ยืน่ฟ้องคดีอาญาต่อศาลลม้ละลายกลาง  

- เม่ือวนัท่ี 18 กันยายน 2561 ศาลไดมี้ค าส่ังให้ก าหนดวนันัดถามคา้นพยานโจทก์

และไต่สวนมูลฟ้องต่อ ในวนัท่ี 16 และ 17 มกราคม 2562 

- เม่ือวนัที่ 16 มกราคม 2562 กระบวนพิจารณาถามคา้นพยานโจทก ์

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

- เม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2562 ศาลจ าหน่ายคดีชัว่คราวเพ่ือรอฟังผลของคดีฟ้ืนฟูกิจการ 

- เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2563 ยื่นค าร้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้พิจารณา

คดีอาญาท่ีน้ีใหม่ โดยในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ศาลไดน้ดัพร้อมเพื่อพิจารณา 

- เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ศาลส่ังให้ยกคดีไต่สวนมูลฟ้องต่อไป โดยนัด

สืบพยาน GL วนัที่ 15-16 มิถุนายน 2565 

- นดัฟังค าส่ังศาลวนัท่ี 9 สิงหาคม 2565 
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34.2 คดคีวำมในสิงคโปร์ 

1) คดแีพ่ง 

ก) ค ำร้อง 1212 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd. 

(“JTA”) 

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

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

- ค่าเสียหาย 

- ดอกเบ้ีย 

- ค่าใชจ่้าย 

- การชดเชยอ่ืนๆตามท่ีศาล

เห็นสมควร 

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

- JTA ไดย้ื่นค าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว 
(an Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ได้มีค  าส่ังอนุญาตตามค าร้อง
ดังกล่าว โดยส่ัง GLH ไม่ให้ด  าเนินการใดๆ เก่ียวกับทรัพยสิ์นของตนท่ีอยู่ใน
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ
ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 

- GLH ไดป้ฎิเสธทุกขอ้กล่าวหาของ JTA อีกทั้ง GLH ไดด้  าเนินการแต่งตั้งทนายใน
ประเทศสิงคโปร์เพ่ือต่อสู้คดี  

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

- JTA ไดย้ื่นอุทธรณ์ค าส่ังยกค าร้องต่อศาล โดยในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 ศาลแห่ง
ประเทศสิงคโปร์มีค าส่ังรับค าร้องอุทธรณ์ของ JTA บางค าร้อง และศาลฎีกาแห่ง
ประเทศสิงคโปร์ไดต้ดัสินกลบัค าส่ังของศาลสูงแห่งประเทศสิงคโปร์ โดยกลบั
ค าส่ังคุม้ครองชัว่คราวและขยายขอบเขตของค าส่ังคุม้ครองชั่วคราวส าหรับ GLH 
ให้ครอบคลุมทั้ งในประเทศสิงคโปร์และทั่วโลก ในมูลค่าไม่เกิน 180,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินธุรกิจ
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 
ตามปกติ และค่าทนายความ) ทั้งน้ี ศาลฎีกาแห่งประเทศสิงคโปร์ไม่อนุญาตค าร้อง
อุทธรณ์ของ JTA เพ่ือขยายค าส่ังคุม้ครองชั่วคราว ให้รวมถึง “การขายทรัพยสิ์น 
การลงทุน หรือการใหกู้ย้มื” อนัเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบธุรกิจปกติ 

- การพิจารณาคดีดงักล่าวมีข้ึนระหวา่งวนัท่ี 8 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2562 
- เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ศาลมีค าส่ังยกฟ้องของ JTA พร้อมทั้ งส่ังให้ JTA 

รับผดิชอบค่าใชจ่้ายต่างๆ ของจ าเลยทุกคน 
- เม่ือวนัที่ 13 กุมภาพนัธ์ 2563 JTA ไดย้ืน่อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 
- เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์ไดก้ลบัค าพิพากษาของศาลสูงและพิพากษา

ให้ GLH และจ าเลยอ่ืนร่วมรับผิดในค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินประมาณ 70 ลา้น
เหรียญสหรัฐ 

- ดคีน้ีถึงท่ีสุดแลว้ GLH ไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาเตม็จ านวนแลว้ 

ข) ค ำร้อง  780 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd 
(“JTA”) 

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

 ร่วมกนัท าละเมิดโดย
การหลอกใหม้าลงทุน
ในบริษทั กรุ๊ปลีส จ ากดั 
(มหาชน) (“GL”) 

- USD 124,474,854  - เม่ือวนัที่ 3 สิงหาคม 2564 JTA ไดเ้ร่ิมด าเนินการทางกฎหมายในศาลสิงคโปร์ต่อ 
GLH และจ าเลยรายอ่ืนๆ 

- JTA ยืน่ค  าร้องขอคุม้ครองชัว่คราวต่อศาลแห่งประเทศสิงคโปร์เพียงฝ่ายเดียว (an 
Ex Parte basis)  โดยศาลแห่งประเทศสิงคโปร์ไดมี้ค าส่ังอนุญาตตามค าร้อง
ดงักล่าว โดยส่ัง GLH ไม่ใหด้  าเนินการใดๆ เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของตนท่ีอยูใ่น
ประเทศสิงคโปร์ในมูลค่าไม่เกิน 130,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา (รายการ
ดงักล่าว ไม่รวมค่าใชจ่้ายการด าเนินการธุรกิจตามปกติ และค่าทนายความ) 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

- เม่ือวนัที่ 17 กนัยายน 2564 GLH ยืน่ค  าร้องวา่สิงคโปร์ไม่ใช่ท่ีเหมาะสมในการ
เจรจาปัญหา 

- เม่ือวนัที่ 19 พฤศจิกายน 2564 JTA ยืน่ค  าร้องขออนุญาตใหมี้กระบวนการช้ีขาดกบั 
GLH และจ าเลยอ่ืนในเหตุท่ีละเมิดค าส่ังอายดัทรัพยสิ์นของศาล ศาลส่ังอนุญาต 
โดยก าหนดวนัสืบพยานในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2565 

- เม่ือวนัที่ 5 มกราคม 2565 ยกค าขอของ GLH โดย GLH ไดอุ้ทธรณ์ค าส่ังนั้น 
- กระบวนการจบลงท่ี JTA และ GLH ท าข้อตกลงกันส่งมอบเงินให้ Dentons ท่ี

สิงคโปร์ถือไว ้ประมาณ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือกลุ่มบริษทั GL จะไม่สามารถ
ใชเ้งินจ านวนดงักล่าวได ้ศาลจะพิจารณามีค าส่ังประเดน็มูลละเมิดในเดือนตุลาคม
2565 

34.3 คดคีวำมในประเทศอนิโดนีเซีย 

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

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Bank JTrust 

Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 

Indonesia (“GLFI”) 

ผดิสัญญาการจดัการ

สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

103,636,408,863  

รูเปียอินโดนีเซีย (ประมาณ 

233.18  

ลา้นบาท) 

- เม่ือวนัที่ 1 ตุลาคม 2561 BJTI ยืน่ฟ้องต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 

- ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2561 ศาลไดด้ าเนินกระบวนพิจารณา

กระบวนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง แต่ไม่ประสบผลส าเร็จ 

- เม่ือวนัที่ 22 มกราคม 2562 GLFI ไดย้ืน่ค  าใหก้ารแก่ศาล 

- เม่ือวนัที่ 12 กุมภาพนัธ์ 2562 BJTI ยืน่ค  าคดัคา้นค าใหก้ารแก่ศาล 

- เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ศาลมีค าพิพากษายกฟ้อง 
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โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

- เม่ือวันท่ี  18 มิ ถุนายน 2562 GLFI ได้รับหนังสือแจ้งถึงการอุทธรณ์จาก BJTI 

ประกอบดว้ยค าร้องและหมายเรียกให ้GLFI ไปปรากฎตวัต่อหนา้ศาลแขวง 

- เม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 GLFI ส่งค าแกอุ้ทธรณ์ ต่อศาลสูง 

- เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2562 ศาลสูงพิพากษายกฟ้อง เน่ืองจากเห็นวา่คดีไม่มีมูล 

- คดีถึงท่ีสุด 

 ข)  คดหีมำยเลขที่ 321/PDT.G/2019/PN.JKT.PST (แก้ไขจำก 254/PDT.G/2019/PN.JKT.PST) 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Group Lease 

Finance Indonesia 

(“GLFI”) 

 

PT Bank JTrust Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

เรียกค่าเสียหาย 21,690,420,090 

รูเปียอินโดนีเซีย หรือ เท่ากบั 

48 ลา้นบาท 

 

 

แกไ้ขเป็น 

 

 

20,735,749,549 

รูเปียอินโดนีเซีย หรือ เท่ากบั 

45 ลา้นบาท 

 

- วนัท่ี 29 เมษายน 2562, GLFI ยื่นฟ้อง BJTI เป็นคดีแพ่งต่อศาลแขวงกรุงจาการ์ตา

กลาง 

- วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 ศาลวนิิจฉยัเอกสารและช้ีสถานะของทั้งสองฝ่ายวา่ชดัเจนและ

สมบูรณ์ ศาลแต่งตั้งผูไ้กล่เกล่ียส าหรับคดีน้ีและนดัวนัไกล่เกล่ีย 

- วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562 GLFI ไดย้ืน่ค  าฟ้องฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม คดีถูกบนัทึกและ

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

- วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ระหว่างการไกล่เกล่ีย GLFI แจง้ต่อพนักงานไกล่เกล่ียขอถอน

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

ผูพิ้พากษาประกาศยติุการด าเนินการเก่ียวกบัคดีหมายเลขน้ี 

- วนัท่ี 9 กรกฎาคม 2562 ศาลแขวงกรุงจาการ์ตากลาง พิจารณาเอกสารของตวัแทนคู่ความ

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

หนังสือมอบอ านาจไดเ้น่ืองจากเพ่ิงไดรั้บหนังสือแจง้ส าหรับการสืบพยานเม่ือวนัท่ี 8 

กรกฎาคม 2562 
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- มีการด าเนินกระบวนการไกล่เกล่ีย และการเล่ือนการไกล่เกล่ียหลายคร้ัง 

- วนัท่ี 3 มีนาคม 2563 ศาลด าเนินการสืบพยานของ GLFI 

- วนัท่ี 21 เมษายน 2563 ศาลด าเนินการสืบพยานของ BJTI 

- วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 คู่ความทั้งสองฝ่ายยืน่แถลงการปิดคดีต่อศาล 

- วนัท่ี 9 มิถุนายน 2563 ศาลพิพากษายกฟ้อง 

- วนัท่ี 22 มิถุนายน 2563 GLFI ไดรั้บส าเนาค าพิพากษาของศาลและยื่นอุทธรณ์ต่อศาล

แขวงกลางกรุงจาการ์ตา 

-  เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 2563  GLFI ยืน่ค  าอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ 

- วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 ศาลพิจารณาคดี 

- วนัท่ี 17 มีนาคม 2564 ศาลมีค าพิพากษากลบัค าพิพากษาศาลชั้นตน้ โดยให้ GLFI เป็น

ฝ่ายชนะคดี 

-  เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 ศาลอุทธรณ์จากาตา้ ไม่รับค าอุทธรณ์ ของ JTA คดีถึง

ท่ีสุด 
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ค)  หมำยเลขคด ี552/PDT.G/2020/ PN.JKT.PST  
 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Bank JTrust 
Indonesia, TBK 
(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 
Indonesia (“GLFI”) 

ผดิสัญญาการจดัการ
สินเช่ือร่วมทางการเงิน 

 
- เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2563 BJTI ยืน่ฟ้องคดีแพ่งต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง 
- วนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ศาลด าเนินการพิจารณาเอกสารและตรวจสถานะทางกฎหมาย

ของคู่ความทั้งสองฝ่าย 
- ในเดือนมกราคม 2564 ศาลแขวงจาการ์ตาร์กลาง lockdown เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควดิ-19 
- วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 GLFI ยืน่ค  าใหก้ารต่อศาล 
- วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2564 BJTI ยืน่ค  าใหก้ารต่อศาล 
- วนัท่ี 9 มีนาคม 2564 GLFI ยืน่ค  าแถลง Duplik ต่อศาล 
- วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2564 สืบพยานฝ่าย BJTI นดัแรก 
- วนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 สืบพยานปากแรกของฝ่าย GLFI 
- วนัท่ี 26 มิถุนายน 2564 นดัสืบพยานคร้ังสุดทา้ยถูกเล่ือนออกไปเป็นวนัท่ี 3 สิงหาคม 64 
- วนัท่ี 3 สิงหาคม 2564 สืบพยานปากสุดทา้ยของฝ่าย GLFI และนดัต่อไปเป็นการ

แถลงการณ์ปิดคดี 

ง)  คดล้ีมละลำยหมำยเลข 85/PDT.SUSPKPU/2022/PN.NIAGA.JKT.PST 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

PT Bank JTrust 

Indonesia, TBK 

(“BJTI”) 

PT Group Lease Finance 

Indonesia (“GLFI”) 

ลม้ละลาย  - วนัที่ 21 กรกฎาคม 2565 ศาลการค้าจาการ์ตากลางมีค าส่ังให้ GLFI ล้มละลาย ค าส่ัง

ดงักล่าวท าให ้GLFI สูญเสียอ านาจการควบคุมและการจดัการธุรกิจ และธุรกิจของ GLFI 

ตกอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของบุคคลอ่ืนท่ีศาลแต่งตั้ง 
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34.4 คดคีวำมในกมัพูชำ 

โจทก์ จ ำเลย ฐำนควำมผิด ทุนทรัพย์ท่ีพิพำท ควำมคืบหน้ำ 

JTrust Asia Pte. Ltd 
(“JTA”) 

1. GL Finance Plc. (“GLF”) 
2. Group Lease Holdings 

Pte. Ltd. (“GLH”) 

ละเมิด 240 ลา้นเหรียญดอลล่า
สหรัฐ 

- JTA ยืน่ขอคุม้ครองชัว่คราวเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 ต่อศาลชั้นตน้พนมเปญ 
- JTA ยืน่ฟ้องเป็นคดีแพ่ง เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2563 
- ปัจจุบนั GLF ถูกหา้มไม่ใหจ้  าหน่ายหรือโอนหุน้ใหบุ้คคลอ่ืนใด 

 
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 34.1 34.2 34.3 และ 34.4 กลุ่มบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของสถานการณ์ดงักล่าวขา้งตน้และไดพิ้จารณาร่วมกบัท่ีปรึกษาทางกฎหมายภายนอกของกลุ่ม
บริษทัเก่ียวกบัความเป็นไปไดข้องการผิดเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาใหสิ้นเช่ือโดยสถาบนัทางการเงิน สัญญาเก่ียวกบัหุน้กูต่้างๆ และสัญญาสินเช่ือร่วมทางการเงินในทนัทีรวมทั้งคดีความท่ี
ไดฟ้้องร้องกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัและท่ีปรึกษาทางกฎหมาย เช่ือวา่กลุ่มบริษทัไม่ไดผ้ดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆในสัญญาเหล่านั้นกบัทางเจา้หน้ี และผูร่้วมสินเช่ือทางการเงิน และไม่ได้
ท  าผดิกฎหมายใดๆตามท่ีถูกกล่าวหาแต่อยา่งใด นอกจากนั้นบริษทัยงัเช่ือวา่ตราบเท่าท่ีคดีความยงัไม่เป็นท่ียติุ การท่ีบริษทัไม่ช าระดอกเบ้ียหุน้กูแ้ปลงสภาพนั้นไม่ถือวา่บริษทัผดิเง่ือนไขหรือขอ้ตกลงใดๆ ใน
หุน้กูแ้ปลงสภาพ



บริษัท กรุ๊ปลสี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2563  
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35 ผลกระทบของควิด – 19  
 
วิกฤตการณ์ COVID-19 ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ไดส่้งผลกระทบต่อกลุ่มบริษทัในทุกประเทศอย่างแน่นอนและยงัคงด าเนินต่อไป ความ
รุนแรงของผลกระทบน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ ฝ่ายบริหารไดเ้ร่ิมการวิเคราะห์ความรุนแรงของผลกระทบจากการระบาด
ใหญ่ในแต่ละหน่วยงาน และใชผ้ลลพัธ์ดงักล่าวเพ่ือตั้งค่าการจดัการซ้อนทบัเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีมีอยู่และในอนาคต มีการ
ประมาณการและคาดการณ์โดยอิงตามตวับ่งช้ีปัจจุบนัเพ่ือบรรเทาผลกระทบดา้นรายไดใ้นเชิงลบชัว่คราวท่ีเกิดจาก COVID-19 และ
มาตรการบรรเทาทุกขท่ี์ด าเนินการส าหรับลูกคา้รายยอ่ยตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุ 7 

 

36 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 5 และ 23 เม่ือวนัที่ 6 ตุลาคม 2563 ศาลอุทธรณ์แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ไดก้ลบัค าพิพากษาของศาลสูงโดย
ตดัสินตามค าฟ้องของ JTrust Asia Pte. Ltd. (“JTA”) ให ้Group Lease Holdings Ltd. (“GLH”) และจ าเลยอ่ืนๆ ร่วมกนัชดใชค่้าเสียหาย
ต่อ JTA เป็นเงินประมาณ 70 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยเงินจ านวน 50 ลา้นเหรียญสหรัฐ เป็นค่าเสียหายจากมูลหน้ีท่ีเหลือจากหุ้นกูแ้ปลง
สภาพท่ีบริษทัฯ ออกใหแ้ก่ JTA ซ่ึงครบก าหนดช าระแลว้เม่ือเดือนมีนาคม 2563 และขณะน้ีบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินการช าระหน้ีตามค า
พิพากษาศาลสิงคโปร์แลว้ ในระหวา่งไตรมาสท่ีสองของปี 2564 บริษทัฯ ไดช้ าระหน้ีตามค าพิพากษาของศาสสิงคโปร์แลว้เตม็จ านวน 
โดยใชเ้งินสดของบริษทั 
 
ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ 23 บริษัทได้ยกเลิกสัญญาลงทุนฉบับท่ี 2 ในวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2564 และด าเนินการฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายจากเหตุแห่งการผดิสัญญาของ JTA  

 


