
 
ที�         ศส. ���/����   

 วนัที� 4 ธนัวาคม 2563 

เรื�อง คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ สาํหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท ศกัดิ�สยามลิสซิ�ง จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี �แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและ

เก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 ผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวนัที� 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 156.1 ล้านบาท 

เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 89.6 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 66.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.2 โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี � 

  (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสุดวันที� เปลี�ยนแปลง 

30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 จาํนวน ร้อยละ 

รายได้     

รายได้ดอกเบี �ย  396.2   430.1  (33.9) (7.9) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  0.5   1.0  (0.4) (45.4) 

รายได้อื�น  1.3   0.9   0.3  34.9 

รวมรายได้  398.0  432.0 (34.0) (7.9) 

ค่าใช้จ่าย     

คา่ใช้จ่ายในการบริการ  3.2   2.5   0.6  26.1 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  193.7   184.2   9.3  5.1 

ขาดทนุจากการปิดสญัญา  -    78.9  (78.9)  (100.0) 

ผลขาดทนุด้อยคา่ด้านเครดติ (21.2)   -    (21.2) (100.0) 

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู -   13.7  (13.7) (100.0) 

ต้นทนุทางการเงิน  28.0   41.3  (13.3) (32.2) 

รวมค่าใช้จ่าย  203.7  320.8 (117.1) (36.5) 

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  194.3   111.2   83.1  74.8 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  38.2   21.5   16.6  77.2 

กําไรสําหรับปี  156.1  89.6  66.5 74.2 

กําไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)  0.10  0.06  0.04 66.7 

 

 



 
 

1. รายได้รวมสําหรับงวดสามเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กันยายน 2563 จํานวน 398.0 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกนั

ของปีก่อน จํานวน 432.0 ล้านบาท ลดลงจํานวน 34.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 เป็นผลมาจากบริษัทฯ 

ใช้นโยบายหลกัความระมดัระวงัในการพิจารณาอนมุตัิสินเชื�อแก่ลกูค้า เพื�อรักษาสภาพคลอ่งของกระแสเงินสด 

เนื�องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ COVID-19 จึงทําให้พอร์ตลกูหนี �ในช่วงไตรมาสที� 3 ของปี 2563 มี

ขนาดเล็กกวา่พอร์ตลกูหนี �ในช่วงไตรมาสที� 3 ของปี 2562 ประกอบกบัธนาคารแหง่ประเทศไทยประกาศปรับลด

อตัราดอกเบี �ยสาํหรับสนิเชื�อตั �งแตว่นัที� 1 สงิหาคม 2563 

2. คา่ใช้จ่ายรวมสาํหรับงวดสามเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 จํานวน 203.7 ล้านบาท เทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน จํานวน 320.8 ล้านบาท ลดลงจํานวน 117.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.5 เนื�องมาจากไมม่ีผล

ขาดทนุจากการปิดสญัญาในปี 2563  

สาํหรับผลการดําเนินงานงวดเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 408.8 ล้านบาท เทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน 264.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 144.� ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.� โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

  (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
สาํหรับงวดเก้าเดอืนสิ �นสุดวนัที� เปลี�ยนแปลง 

30 ก.ย. 63 30 ก.ย. 62 จาํนวน ร้อยละ 

รายได้     

รายได้ดอกเบี �ย  1,211.2  1,145.4   65.8  5.7 

รายได้คา่ธรรมเนยีมและบริการ  1.2  24.8  (23.6)  (95.1) 

รายได้อื�น  3.6  2.7   0.8  30.2 

รวมรายได้  1,216.0  1,172.9  43.1 3.7 

ค่าใช้จ่าย     

คา่ใช้จา่ยในการบริการ  10.6   13.3  (2.7)  (20.2) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  589.5  524.6   64.8  12.4 

ขาดทนุจากการปิดสญัญา  -  143.3  (143.3)  (100.0) 

ผลขาดทนุด้อยคา่ด้านเครดิต  7.2  -   7.2  100.0 

หนี �สญูและหนี �สงสยัจะสญู -  46.7  (46.7)  (100.0) 

ต้นทนุทางการเงิน  100.0  117.4  (17.4) (14.8) 

รวมค่าใช้จ่าย  707.3  845.4 (138.1) (16.3) 

กําไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  508.7  327.5   181.2  55.3 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้  99.9   63.5   36.4  57.4 

กาํไรสาํหรับปี  408.8  264.0  144.8 54.8 

กาํไรต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน (บาท)  0.26  0.18  0.08 44.4 



 
 

1. รายได้รวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 จํานวน 1,216.0 ล้านบาท เทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน จํานวน 1,172.9 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 43.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 สาเหตหุลกัมาจาก

การขยายธุรกิจโดยการเปิดสาขาเพิ�มขึ �นจํานวน 68 สาขาในปี 2562 และ 78 สาขาในงวดเก้าเดือนของปี 2563 

ประกอบกบัจํานวนฐานลกูค้าที�เพิ�มขึ �น และมีลกูหนี �เงินให้สนิเชื�อเฉลี�ยตอ่สญัญาที�เพิ�มขึ �น 

2. ค่าใช้จ่ายรวมสําหรับงวดเก้าเดือนสิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2563 จํานวน 707.3 ล้านบาท เทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อน จํานวน 845.4 ล้านบาท ลดลงจํานวน 138.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.3 เนื�องมาจากในปี 

2563 ไม่มีผลขาดทุนจากการปิดสญัญา ทั �งนี � ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 589.5 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 64.8 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.4 คา่ใช้จ่ายหลกัได้แก่คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ซึ�งสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายเกี�ยวกบั

พนกังาน 

  (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
ณ วันที� เปลี�ยนแปลง 

30 ก.ย. 63 31 ธ.ค. 62 จาํนวน ร้อยละ 

สนิทรัพย์  6,864.2   7,157.6  (293.4) (4.1) 

หนี �สนิ  4,472.0   4,382.0   90.0  2.1 

สว่นของผู้ ถือหุ้น  2,392.2   2,775.6  (383.4) (13.8) 

อตัราหนี �สนิตอ่ทนุ  1.9   1.6   0.3  18.4 

 

1. สินทรัพย์รวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์ ณ วนัที� 30 กันยายน 2563 จํานวน 6,864.2 ล้านบาท ลดลงจาก ณ สิ �นปี 

2562 จํานวน 293.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.1 สินทรัพย์รวมลดลงเป็นผลจากนโยบายใช้หลักความ

ระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมตัิสินเชื�อแก่ลกูค้า เพื�อรักษาสภาพคล่องของกระแสเงินสด เนื�องจากความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ของ COVID-19 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 ลกูหนี �เงินให้กู้ ยืมจึงลดลง อย่างไรก็

ตาม ในช่วงไตรมาสที� 3 ปี 2563 ภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ

ไทยได้ผอ่นคลายลงทําให้ลกูหนี �เงินให้กู้ยืม ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เพิ�มขึ �นจากลกูหนี �เงินให้กู้ยืม ณ วนัที� 30 

มิถนุายน 2563 

2. หนี �สินรวม บริษัทฯ มีหนี �สินรวม ณ วนัที� 30 กันยายน 2563 จํานวน 4,472.0 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก ณ สิ �นปี 

2562 จํานวน 90.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.1 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ�มขึ �นของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน 

ได้แก่ เงินกู้ ระยะสั �น และเงินกู้ ระยะยาว เพื�อนํามาใช้ในการขยายพอร์ตสนิเชื�อของบริษัทฯ 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 จํานวน 2,392.2 ล้านบาท ลดลงจาก 

ณ สิ �นปี 2562 จํานวน 383.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.8 โดยบริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ�มขึ �นอยา่งตอ่เนื�อง 

จึงสง่ผลให้กําไรสะสมเพิ�มขึ �น ทั �งนี � ที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เมื�อวนัที� 21 เมษายน 2563 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงิน

ปันผลสําหรับปี 2562 จํานวน 42 ล้านบาท และที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 5/2563 เมื�อวันที� 11 

สงิหาคม 2563 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจํานวน 750.2 ล้านบาท 



 
 

4. อัตราหนี �สินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น บริษัทฯ มีอตัราหนี �สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 30 กนัยายน 2563 เทา่กบั 

1.9 เท่า และ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.6 เท่า เพิ�มขึ �นเนื�องจากสดัส่วนของส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลง

มากกวา่หนี �สนิรวม 

 

จึงเรียนมาเพื�อโปรดทราบ 

 

          ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 
           (นางเรณู วลิาศร)ี     

       รองกรรมการผูจ้ดัการ (บรหิารงานบญัช ี/ การเงนิ)    
          ผูม้อีาํนาจรายงานสารสนเทศ 

 

  


