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เรื่อง:  ชี้แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 (ตรวจสอบแล้ว)  

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส าเนาเรียน: เลขาธกิาร 

  ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

บริษัท กรุ๊ปลีส จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้ แจงผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 โดยแบ่งเป็นงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ ดงันี้   

งบการเงินรวม 

บริษัทฯ ประกาศผลการด าเนินงานส าหรับปี 2563 ขาดทุนสทุธ1ิ,240.97 ล้านบาท ลดลง 1,219.37 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบ

กบัขาดทุนสทุธ ิ21.61 ล้านบาท ขาดทุนสทุธทิี่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากรายได้ที่ลดลง และค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น  

โดยทั่วไปแล้วในปี 2563 การด าเนินงานของทุกประเทศอยู่ภายใต้สถานการณท์ี่ยากล าบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โควิด  ดงันั้นบริษัทฯจึงมนีโยบายการเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นในการปล่อยสนิเชื่อ เพ่ิมคุณภาพของพอร์ตสนิเชื่อและเพ่ิมความ

เข้มงวดในการคัดกรองลูกค้าที่มีศักยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสนิเชื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศลาวและพม่า ทั้งนี้ ฝ่ายบริหาร

ต้องเผชิญกบัการลดลงของมูลค่าเงิน และความไม่แน่นอนทางการเมอืงของประเทศพม่าและศรีลังกา ซึ่งเป็นสาเหตใุห้ความสามารถ

ในการใช้จ่ายในท้องถิ่นลดลงอย่างมนีัยส าคญั 

1. รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้ อในงบการเงินรวมมีจ านวน 1,386.51 ล้านบาท ลดลงจ านวน 379.55 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

21 เมื่อเปรียบเทยีบกบั ปี 2562 โดยรายละเอยีดของรายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้อสามารถอธบิายได้ดงันี้  

- บริษัทฯ ลดลง จ านวน 257.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 เป็นผลมาจากนโยบายการเพ่ิมความระมัดระวังใน

การปล่อยสนิเชื่อมากขึ้นและเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพอร์ตสนิเชื่อ  

- บริษัทย่อยในกมัพูชา (GLF) ลดลงจ านวน 62.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธ์

ใหม่ในการเพ่ิมความระมดัระวังมากขึ้น โดยลดปริมาณพอร์ตสนิเชื่อในประเทศกมัพูชา และเพ่ิมความเข้มงวดในการ

คดักรองลูกค้าที่มศีักยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสนิเชื่อ  

- บริษัทย่อยในประเทศ (TNB) ลดลง จ านวน 29.43 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 23 ทั้งนี้ยังเพ่ิมความระมดัระวังใน

การด าเนินธรุกจิภายใต้สถานะการณโ์ควิด 

- บริษัทย่อยในประเทศลาว (GLL) ลดลง จ านวน 19.78 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 เป็นผลมาจากการเปล่ียน

สดัส่วนของพอร์ตสนิเชื่อยานยนตแ์ละรถจักรยานยนต ์ 

- บริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซีย (GLFI) ลดลง จ านวน 10.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 76 เป็นผลมาจากการ

หยุดชะงักของการจัดการสนิเชื่อร่วมทางการเงินเนื่องจากข้อพิพาทที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันกบัผู้ ร่วมลงทุนในประเทศ

อนิโดนีเซีย  
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2. รายได้ดอกเบี้ ยจากสนิเชื่อในงบการเงินรวมเป็น 93.42 ล้านบาท ลดลงจ านวน 21.33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 

เป็นผลมาจากการลดปริมาณพอร์ตสนิเชื่อของTNB  

3. รายได้ดอกเบี้ยจากสนิเชื่อรายย่อยในงบการเงินรวมมจี านวน 163.55 ล้านบาท ลดลง 15.67 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 

8 จากปีก่อนทั้งนี้ เป็นผลมาจาก  

- บริษัทย่อยในประเทศพม่า(BGMM) ได้บันทึกรายได้ดอกเบี้ ยจากสินเชื่อรายย่อยในปีนี้ จ านวน 129.44 ล้านบาท 

ลดลง 13.60 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 เป็นผลมาจากการปรับกลยุทธใ์หม่ในการเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้น 

โดยลดปริมาณพอร์ตสนิเชื่อ และเพ่ิมความเข้มงวดในการคดักรองลูกค้าที่มศีักยภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของสนิเชื่อ  

- บริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซีย(GLFI) ได้บนัทกึรายได้ดอกเบี้ยจากสนิเชื่อรายย่อยในปีนี้ จ านวน 29.44 ล้านบาท 

ลดลง 6.55 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 18 โดยส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของพอร์ตสนิเชื่อรายย่อยที่ปล่อยสนิเชื่อ

โดยบริษัทย่อยในประเทศอนิโดนีเซียที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการสนิเชื่อร่วม  

- บริษัทย่อยในประเทศลาว (GLL) ได้บันทกึรายได้ดอกเบี้ยจากสนิเชื่อรายย่อยในปีนี้ จ านวน 4.66 ล้านบาทเพ่ิมขึ้น 

4.48 ล้านบาทหรือคดิเป็นร้อยละ 100 ในปี 2563  

4. รายได้ค่าบริการสญัญาเช่าซื้ อเป็น 71.98 ล้านบาท ลดลงจ านวน 17.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 โดยส่วนใหญ่

เนื่องจากสถานการณ์โควิท19 ในประเทศพม่า รายได้ค่าบริการสญัญาเช่าซื้ อนี้ เกิดจากการให้บริการด้านการปฏิบัติการ

สญัญาเช่าซื้ อโดยบริษัทย่อยในประเทศพม่า(GL-AMMK) กบับริษัทพันธมิตรที่เป็นสถาบันทางการเงินในประเทศพม่า

(Century Finance)  

5. รายได้ดอกเบี้ ยอื่นลดลง 30.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากปีก่อนทั้งนี้ เป็นผลมาจากปรับลดดอกเบี้ ยของ

ธนาคารพาณชิย ์

6. ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเป็น 25.60 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าสนิทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย

เงินบาทแขง็ค่าขึ้นเมื่อเทยีบระหว่างอตัราแลกเปล่ียนสิ้นไตรมาส 3/2563 กบัอตัราแลกเปล่ียนสิ้นไตรมาส 4/2563  

7. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารในงบการเงินรวมมีจ านวน 1,883.02 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 626.93 ล้านบาท หรือคิด

เป็นร้อยละ 49.91 เมื่อเปรียบเทยีบปีก่อน  

- บริษัทย่อยในประเทศสงิคโปร์(GLH) ได้บันทกึผลขาดทุนจากค าตัดสนิของศาลสงิคโปร์ในปีนี้ จ านวน 15.72 ล้าน

เหรียญสหรัฐ และ 0.13 ล้านดอลลาห์สงิคโปร์ (ประมาณ 495.79 ล้านบาท)  

- บริษัทย่อยในกัมพูชา (GLF)ได้บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญส าหรับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินจ่าย

ล่วงหน้าส าหรับสนิทรัพย์เพ่ือการเช่าซื้อปีนี้จ านวน 7.10 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 226.00 ล้านบาท) 

- ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารอื่นๆ ที่ลดลงอกี 94.86 ล้านบาท  

8. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลขาดทุนจากการตัดรายการ และหนี้ สญูและหนี้ สงสยัจะสญูในงบการเงิน

รวมเพ่ิมขึ้น 172.45 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับในปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพ่ิม

ของค่าเผื่อหนี้สงสยัสะสญูจ านวน 134.40 ล้านบาท  และการตดัจ าหน่ายหนี้สญูที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 38.05 ล้านบาท   

9. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนอื่นจ านวน 192.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 57.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 เมื่อ

เปรียบเทยีบกบัในปีก่อน ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณโ์ควิดและภาวะเศรษฐกจิจนถงึปี 2565 

10. ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพย์สนิรอการขายจ านวน 218.46 ล้านบาท ลดลง 68.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่ง

เป็นผลมาจากจ านวนการจ าหน่ายสนิทรัพยร์อการขายที่ลดลงในปี 2563 
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11. ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศศรีลังกา (Commercial Credit and Finance PLC “CCF”)  ซึ่ง   
บริษัทฯ ได้รับรู้ส่วนแบ่งก าไรร้อยละ 29.99 จ านวน 3.64 ล้านบาท ลดลง 67.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105.72 

จากจ านวน 63.66 ล้านบาท ในปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยของประเทศศรีลังกาในปี 

2563 

12. ต้นทุนทางการเงินในงบการเงินรวมมีจ านวน 250.15 ล้านบาท ลดลง 111.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31 เมื่อ

เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้ สินจากการจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 20 ล้านเหรียญดอลลาร์

สหรัฐฯ) ในไตรมาส2/2563 และการจ่ายคนืหุ้นกู้ในไตรมาส3/2562   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัทฯ รายงานขาดทุนสทุธ ิ2,803.83 ล้านบาท ส าหรับปี 2563 ลดลง จากก าไรสทุธ ิ262.11 ล้านบาทในปี 2562 ก าไรสทุธทิี่

ลดลงมสีาเหตหุลักมาจากสาเหตดุงัต่อไปนี้  

1. รายได้ดอกเบี้ยเช่าซื้ อมีจ านวน 971.33 ลดลง 257.94 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 เป็นผลมาจากกลยุทธใ์นการลด

ขนาดของพอร์ตสนิเชื่อเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของพอร์ตสนิเชื่อ 

2. รายได้ดอกเบี้ยอื่นมีจ านวน 290.17 ล้านบาท ลดลง 73.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มาจากการ

ลดลงของเงินให้กู้ยืมกบับริษัทย่อย  

3. รายได้การจัดการมีจ านวน 81.00 ล้านบาท ลดลง 21.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 เป็นผลมาจากการลดรายได้

การจัดการที่เรียกเกบ็จาก บริษัทย่อยในประเทศ (TNB)  

4. รายได้อื่นจากกจิกรรมที่เกี่ยวข้องกบัสญัญาเช่าซื้ อมีจ านวน 117.53 ล้านบาท ลดลง 12.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

9 โดยส่วนใหญ่มาจากการหยุดรับรู้รายได้ค่าปรับส าหรับลูกค้าที่ได้รับการอนุมัตพัิกช าระหนี้3เดือนเพ่ือช่วยเหลือลูกค้าที่

ได้รับผลกระทบจาก COVID-19   

5. ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเป็น 15.62 ล้านบาทส่วนใหญ่มาจากการแปลงค่าหนี้ สนิที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดย

เงินบาทแขง็ค่าขึ้นเมื่อเทยีบระหว่างอตัราแลกเปล่ียนสิ้นไตรมาส3/2563 กบัอตัราแลกเปล่ียนสิ้นไตรมาส4/2563 

6. ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารมีจ านวน 566.80 ล้านบาท โดยลดลง 122.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 18 เมื่อเทยีบปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกดิจากค่าธรรมเนียมทางกฎหมายเกี่ยวกบัคดีความลดลงจ านวน 73.13 ล้าน

บาท หรือคดิเป็นร้อยละ 40 ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกบัพนักงานลดลงจ านวน 33.23 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 9 ค่าเช่าลดลง

จ านวน 4.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94 ทั้งนี้ แสดงถึงความสามารถในการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสทิธภิาพที่ดี

ขึ้น นอกจากนี้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสนิทรัพย์รอการขายลดลงจ านวน 11.80 ล้านบาท  

7. บริษัทฯ บันทกึผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึ้นและผลขาดทุนจากการตัดรายการ และหนี้ สญูและหนี้สงสยัจะสญู

จ านวน 266.43 ล้านบาท ลดลง 52.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผล

มาจากการตัดจ าหน่ายหนี้สญูที่เพ่ิมขึ้นจ านวน 56.11 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 19 และค่าใช้จ่ายการตั้งส ารองค่าเผื่อ

หนี้สงสยัสะสญูลดลงจ านวน 108.54 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 100 

8. ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยมจี านวน 2,960.39 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 2,960.39 ล้านบาท หรือ

คดิเป็นร้อยละ 100 

9. ขาดทุนจากการจ าหน่ายสนิทรัพย์รอการขายมีจ านวน 189.34 ล้านบาท ลดลง 61.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 

เมื่อเปรียบเทยีบกบัปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคารถจักรยานยนต์มือสองที่ลดลง และจ านวนรถจักรยานยนตท์ี่ประมูลในปี

2563 ลดลง 



 
บรษัิท กรุ๊ปลีส จ ำกดั (มหำชน) 
GROUP LEASE PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
 

10. ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจ านวน 240.25 ล้านบาท ลดลง 114.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกบั     

ปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการลดลงของหนี้สนิจากการจ่ายคืนหุ้นกู้แปลงสภาพ 20 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ในไตรมาส

2/2563 และการจ่ายคนืหุ้นกู้ในไตรมาส 3/2562  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ขอแสดงความนับถอื  

..................................  

(นายทตัซึยะ โคโนชิตะ)  

กรรมการ 


