
 

ที ่ศ.ส.ตลท. 11/2564   

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 

เรื่อง  คำอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

           ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 137.1 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
149.4 ลานบาท ลดลง 12.3 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.2 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที ่ เปล่ียนแปลง 

30 มิ.ย. 2564 

(ลานบาท) 

30 มิ.ย. 2563 

(ลานบาท) 

จำนวน 

(ลานบาท) 

รอยละ 

(%) 

รายได     

รายไดดอกเบ้ีย 438.2 398.6 39.6 9.9 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 1.4 0.3 1.1 303.9 

รายไดอื่น 1.8 0.7 1.1 158.6 

รวมรายได 441.4 399.7 41.8 10.4 

คาใชจาย         

คาใชจายในการบริการ 8.9 2.8 6.0 212.8 

คาใชจายในการบริหาร 228.7 193.0 35.7 18.5 

ผลขาดทุนดอยคาดานเครดิต 11.7 (13.4) 25.2 187.6 

ตนทุนทางการเงิน 21.3 31.1 (9.7) (31.3) 

รวมคาใชจาย 270.6 213.5 57.1 26.8 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 170.8 186.2 (15.4) (8.2) 

คาใชจายภาษีเงนิได 33.8 36.8 (3.0) (8.2) 

กำไรสำหรับงวด 137.1 149.4 (12.3) (8.2) 

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.07 0.10 (0.03) (30.0) 

อยางไรก็ตามผลการดำเนินงานไตรมาส2 ป2564 มีกำไร 137.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส1 ป2564 มีกำไร 118.6 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจำนวน 18.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.5 

 
 
 
 



 
 

1. รายไดรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 441.4 ลานบาท เทียบกับงวด
เดียวกันของปกอน จำนวน 399.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.4 
เปนผลมาจากบริษัทฯ ขยายธุรกิจโดยการเปดสาขาเพิ่มข้ึนจำนวน 200 สาขาในป 2564 ทำใหจำนวน
ฐานลูกคาเพ่ิมข้ึน และมีลูกหนี้เงนิใหสินเชื่อเพ่ิมขึ้น จำนวน 1,548.9 ลานบาท 

2. คาใชจายรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 270.6 ลานบาท เทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน จำนวน 213.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 57.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
26.8 เปนผลมาจาก การขยายสาขา 200 แหงแลวเสร็จภายในไตรมาส2 ป2564 และการเพิ่มจำนวน
พนักงาน สงผลใหบริษัทฯ มีคาใชจายในการบริการและบริหาร จำนวน 237.5 ลานบาท เทียบกับงวด
เดียวกันของป 2563 จำนวน 195.8 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 41.7 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนคดิเปนรอยละ 21.3 
พอรตสินเชื่อใหมเพิ่มข้ึน 1,243 ลานบาท จากสิ้นป 2563 ทำใหผลขาดทุนดอยคาดานเครดิต เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของป 2563 จำนวน 25.2 ลาน อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดชำระคืนเงินกูยืมบางสวน
ใหแกสถาบันการเงิน รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ยืมจากสถาบันการเงิน ทำใหตนทุน
ทางการเงนิของบริษัทฯ ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2563 จำนวน 9.7 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.3 

สำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธ ิ255.7 ลาน
บาท เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 252.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.2 โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี เปล่ียนแปลง 
30 มิ.ย. 2564 

(ลานบาท) 
30 มิ.ย. 2563 

(ลานบาท) 
จำนวน 

(ลานบาท) 
รอยละ 
(%) 

รายได     
รายไดดอกเบ้ีย 831.1 815.0 16.0 2.0 
รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 2.6 0.7 1.9 270.7 
รายไดอื่น 4.1 2.3 1.8 78.7 
รวมรายได 837.7 818.0 19.7           2.4 
คาใชจาย     

คาใชจายในการบริการ 15.2 7.5 7.7 103.4 
คาใชจายในการบริหาร 440.4 395.7 44.7 11.3 
ผลขาดทุนดอยคาดานเครดิต 16.7 28.4 (11.7) (41.2) 
ตนทุนทางการเงิน 46.7 72.0 (25.3) (35.1) 
รวมคาใชจาย 519.0 503.6 15.4 3.1 
กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 318.7 314.4 4.3 1.4 
คาใชจายภาษีเงนิได 62.9 61.7 1.2 1.9 
กำไรสำหรับงวด 255.7 252.7 3.1 1.2 
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 0.12 0.16 (0.04) (25.0) 
 



 
1. รายไดรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 837.7 ลานบาท เทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน จำนวน 818.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.7 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.4 
สาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจ โดยการเปดสาขาเพิ่มขึ้นจำนวน 200 สาขาในป 2564 ประกอบกับ
จำนวนฐานลูกคาที่เพ่ิมข้ึน และมีลูกหนี้เงนิใหสินเชื่อเพ่ิมขึ้น 

2. คาใชจายรวมสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 519.0 ลานบาท เทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน จำนวน 503.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.4 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
3.1 เปนผลมาจาก คุณภาพในการบริหารหนี้ ทำใหมีผลขาดทุนดอยคาดานเครดิตลดลงเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของป 2563 รวมทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และการชำระ
คืนเงินกูยืมบางสวนใหแกสถาบันการเงินทำใหตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ ลดลง อยางไรก็ตาม 
บริษัท ฯ มีคาใชจายในการบริการและบริหาร จำนวน 455.6 ลานบาท เทียบกับงวดเดียวกันของป 
2563 จำนวน 403.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 13.0 โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากการเพ่ิมจำนวนพนักงานและการเปดท่ีทำการใหม จำนวน 200 แหง  

   

งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันท่ี เปล่ียนแปลง 

30 มิ.ย. 2564 
(ลานบาท) 

31 ธ.ค. 2563 
(ลานบาท) 

จำนวน 
(ลานบาท) 

รอยละ 
(%) 

สินทรัพย 8,419.0 8,777.8 (358.8) (4.1) 
หนี้สิน 3,881.5 4,269.6 (387.1) (9.1) 
สวนของผูถือหุน 4,537.5 4,508.1 29.4 0.7 
อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.86 0.95 (0.09) (9.7) 

1. สินทรัพยรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 8,419.0 ลานบาท ลดลงจาก 
ณ สิ้นป 2563 จำนวน 358.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.1 สินทรัพยรวมที่ลดลงเปนผลมาจากการที่
บริษัทฯ ไดนำเงินลงทุนระยะสั้น จำนวน 1,600 ลานบาทชำระคืนเงินกูยืมแกสถาบันการเงินและเพื่อ
ใชในการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่พอรตลูกหนี้สินเชื่อเพิ่มขึ้น จำนวน 1,253.9 ลานบาท จาก
สิ้นป 2563 

2. หนี้สินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,881.5 ลานบาท ลดลงจาก ณ 
สิ้นป 2563 จำนวน 387.1 ลานบาท คดิเปนรอยละ 9.1 สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ ไดชำระคืนเงิน
กูยืมจากสถาบันการเงิน  

3. สวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 4,537.5 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2563 จำนวน 29.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.7 เนื่องจากผลการดำเนินงานใน
งวดหกเดือนมีกำไรสุทธิ จำนวน 255.7 ลานบาท สงผลใหสวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึน ทั้งนี ้เม่ือวันที่ 21 
เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจำป พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล 
จากกำไรสุทธิสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ใหแกผูถือหุนของบริษัทในมูลคา 0.108 
บาทตอหุน เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 226.4 ลานบาท บริษัทฯ จายเงินปนผลเม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 



 
4. อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 

2564 เทากับ 0.86 เทา และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 0.95 เทา ลดลงเนื่องจากสัดสวนของ
สวนของผูถือหุนเพ่ิมข้ึนมากกวาหนี้สินรวม 
 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(นางเรณู วิลาศรี) 

รองกรรมการผูจัดการ (บริหารงานบัญช-ีการเงิน) 
ผูมีอำนาจรายงานสารสนเทศ 

 


