
 

ที ่ ศส.ตลท. 09/2564    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 บริษัท ศกัดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 118.6 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันของป 2563 
จำนวน 103.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 14.9 โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ เปล่ียนแปลง 

31 มี.ค. 2564 

(ลานบาท) 

31 มี.ค. 2563 

(ลานบาท) 

จำนวน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

(%) 

รายได     

รายไดดอกเบ้ีย 392.9 416.4 (23.5) (5.7) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1.2 0.3 0.8 237.2 

รายไดอื่น 2.2  1.6 0.7 42.1 

รวมรายได 396.2  418.3 (22.1) (5.3) 

คาใชจาย        

คาใชจายในการบริการ 6.4 4.7 1.7 36.8 

คาใชจายในการบริหาร 211.8 202.7 9.0 4.5 

ผลขาดทุนดอยคาดานเครดิต 4.9 41.8 (36.9) (88.2) 

ตนทุนทางการเงิน 25.3 40.9 (15.6) (38.0) 

รวมคาใชจาย 248.4 290.1 (41.7) (14.4) 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 147.8 128.2 19.6 15.3 

คาใชจายภาษีเงนิได 29.2 25.0 4.2 16.9 

กำไรสำหรับงวด 118.6 103.3 15.4 14.9 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.06 0.07 (0.01) (15.0) 

 
 
 
 
 



 
 

1. รายไดรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 396.2 ลานบาท เทียบกับงวด
เดียวกันของป 2563 จำนวน 418.3 ลานบาท ลดลงจำนวน 22.1 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 
5.3 เปนผลมาจาก ธนาคารแหงประเทศไทยประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการใหสินเชื่อตั้งแต
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 

2. คาใชจายรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 248.4 ลานบาท เทียบกับ
งวดเดียวกันของป 2563 จำนวน 290.1 ลานบาท ลดลงจำนวน 41.7 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 
14.4 เปนผลมาจาก คุณภาพในการบริหารหนี้ ทำใหมีผลขาดทุนดอยคาดานเครดิตลดลงเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของป 2563 รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และการชำระ
คืนเงินกูยืมบางสวนใหแกสถาบันการเงินทำใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ มีคาใชจายในการบริการและบริหาร จำนวน 218.1 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันของป 
2563 จำนวน 207.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 10.7 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 5.2 โดยสาเหตุหลัก
เกิดจากการเพ่ิมจำนวนพนักงานและการเปดท่ีทำการใหม จำนวน 131 แหง ในไตรมาส1 ป2564 

3. กำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 118.6 ลานบาท เทียบกับงวด

เดียวกันของป 2563 จำนวน 103.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 

14.9   

   

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันท่ี เปล่ียนแปลง 

31 มี.ค. 2564 

(ลานบาท) 

31 ธ.ค. 2563 

(ลานบาท) 

จำนวน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

(%) 

สินทรัพย 7,548.6 8,777.8 (1,229.1) (14.0) 

หนี้สิน 2,921.9 4,269.6 (1,347.8) (31.6) 

สวนของผูถือหุน 4,626.8 4,508.1 118.6 2.6 

อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.6 0.9 (0.3) (33.3) 

1. สินทรัพยรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 7,548.6 ลานบาท ลดลงจาก 
ณ สิ้นป 2563 จำนวน 1,229.1 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 14.0 สินทรัพยรวมที่ลดลงเปนผล
มาจากการที่บริษัทฯ ไดนำเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 1,600 ลานบาทชำระคืนเงินกูยืมแกสถาบัน
การเงินและเพื่อใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่พอรตลูกหนี้สินเชื่อเพิ่มขึ้น จำนวน 405 
ลานบาท จากสิ้นป 2563 

2. หนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 2,921.9 ลานบาท ลดลงจาก ณ 
สิ้นป 2563 จำนวน 1,347.8 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 31.6 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ 
ไดชำระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงนิ  

3. สวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  จำนวน 4,626.8 ลานบาท 
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 จำนวน 118.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 2.6 เนื่องจากผลการ
ดำเนินงานในงวดสามเดือนมีกำไรสุทธิจำนวน 118.6 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน  



 
 
 

4. อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2564 เทากับ 0.6 เทา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 0.9 เทา ลดลงเนื่องจากสัดสวนของ
สวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนมากกวาหนี้สินรวม 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางเรณู วิลาศรี) 

รองกรรมการผูจัดการ (บริหารงานบัญช-ีการเงิน) 
ผูมีอำนาจรายงานสารสนเทศ 

 


