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เรื่อง คําช้ีแจงกรณีผลการดําเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเกินรอยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2562 สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบ 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 พรอมหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอนําสงแบบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซ่ึงผูสอบบัญชียังมิไดตรวจสอบ 

 ผลการดําเนินงานของบริษัทในไตรมาส 3 ป 2562 ปรากฏตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีกําไรสุทธิ 321.60 ลานบาท 

เพ่ิมขึ้น 221.37 ลานบาทหรือเพ่ิมขึ้น 191.76% เม่ือเปรียบเทียบกับผลกําไรของป 2561 ซ่ึงมีกําไรสุทธิจํานวน 110.23 ลานบาท 

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1. การเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยสุทธิจํานวน 265.26 ลานบาท ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจํานวน 212.89 

ลานบาท และการลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยจํานวน 52.37 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

การเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ย  จํานวน 212.89 ลานบาท เกิดจาก 

- การเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจํานวน 212.12 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการเติบโต

ของพอรตลูกหนี้ที่เพ่ิมขึ้นจาก 16,144.94 ลานบาท ณ ส้ินไตรมาส 3 ป 2561 เปน 19,588.97 ลานบาท ณ 

ส้ินไตรมาส 3 ป 2562 หรือเพ่ิมขึ้น 21.33%  

- การเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจากรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จํานวน 1.83 ลานบาท 

เปนผลจากขนาดการทําธุรกรรมเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป 2561 

- การลดลงของรายไดดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้จํานวน 1.05 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจากการขาย

และการครบกําหนดไถถอนของเงินลงทุนในป 2561 ขณะที่ป 2562 บริษัทไมมีการลงทุนเพ่ิมในตรา

สารหนี้ 

การลดลงของคาใชจายดอกเบี้ย  จํานวน  52.37 ลานบาท เกิดจาก 

- การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายดอกเบี้ยจากเงินรับฝากจํานวน 14.94 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการเพ่ิมขึน้

ของเงนิรับฝากเฉล่ียเม่ือเทียบกับป 2561 

- การลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยจากเงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝากและกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบ

สถาบันการเงินจํานวน 3.93 ลานบาท ซ่ึงแปรผันตามการลดลงของสัดสวนของสัดสวนเงินรับฝาก และ

เงินกูยืม 

- การลดลงของคาใชจายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ทีอ่อกและเงินกูยืมจํานวน 63.38 ลานบาท ซ่ึงเปนผลจาก

การลดลงของเงินกูยืมเฉล่ียเพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จากประมาณ 7,800 ลานบาท สําหรับ

งวดสามเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 2561 เปน 2,300 ลานบาท สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 30 กันยายน 

2562 หรือลดลง 70.51% 
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2. การเพ่ิมขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมที่เก่ียวของกับเงินใหสินเช่ือจํานวน 11.54 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการเติบโต

ของพอรตลูกหนี้ของบริษัทตามที่กลาวไปแลวในขอ 1 

3. การลดลงของรายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ จํานวน 40.60 ลานบาท ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการลดลงของกําไรจาก

การขายทรัพยสินรอการขาย 

4. การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายจากการดําเนินงานอ่ืนๆ จํานวน 15.60 ลานบาท เนื่องจาก 

- การลดลงของคาบริหารจัดการสินเช่ือจํานวน 62.60 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีการเพ่ิมพนักงานเพ่ือ

จัดเก็บหนี้เองในบางพ้ืนที่  

- การเพ่ิมขึ้นของคาภาษีอากรจํานวน 10.81 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของรายไดดอกเบี้ยจาก

เงินใหสินเช่ือ 

- การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายพนักงาน คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณและคาใชจายอ่ืนๆ 

จํานวน 67.39 ลานบาท ซ่ึงสอดคลองกับการเติบโตของพอรตสินเช่ือ และการขยายตัวของธุรกิจ 

5. การลดลงของรายการหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 44.58 ลานบาท เนื่องจาก บริษัทไดนํามูลคาของหลักประกันมาหักออก

จากราคาตามบัญชีของลูกหนี้กอนการกันเงินสํารอง ทั้งนี้การปฏิบัติดังกลาวสอดคลองกับแนวนโยบายการจัดช้ันและ

การกันสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย 

6. การเพ่ิมขึ้นของคาใชจายภาษีเงินไดจํานวน 53.07 ลานบาท ซ่ึงแปรผันตามการเพ่ิมขึ้นของกําไรจากการดําเนินงาน

กอนภาษีเงินได 

 

โดยสรุปกําไรสุทธิของบริษัทในไตรมาส 3 ป 2562 ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจํานวน 321.60 ลานบาท คิดเปน

กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.58 บาท เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิตอหุนจํานวน 0.20 บาท ในไตรมาสเดียวกันของป 2561  

 สําหรับกําไรเบ็ดเสร็จรวมซ่ึงไดรวมการวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนหลังออกจากงาน การเปล่ียนแปลง

ในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย  และภาษีเงินไดเก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไวดวยนั้น ในไตรมาส 3 ป 

2562  บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมจํานวน 322.03 ลานบาท ขณะที่กําไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาสเดียวกันของป 2561 มีจํานวน 

109.63 ลานบาท 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 (นางสาวดวงใจ แกวบุตตา) 

 กรรมการผูจัดการ 
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