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ท่ี ศว. 62064                วนัท่ี 22 เมษายน 2562 
 
เร่ือง ค าช้ีแจงกรณีผลการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงเกินร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2562 ส าหรับงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดส้อบทานและยงัมิไดต้รวจสอบ 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 พร้อมหนงัสือฉบบัน้ี บริษทัขอน าส่งแบบงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชียงัมิไดส้อบทานและยงัมิไดต้รวจสอบ 
 ผลการด าเนินงานของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2562 ปรากฏตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีก าไรสุทธิ 51.07 ลา้นบาท 
ลดลง 56.27 ลา้นบาทหรือลดลง 52.42% เม่ือเปรียบเทียบกบัผลก าไรของปี 2561 ซ่ึงมีก าไรสุทธิจ านวน 107.34 ลา้นบาท ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

1. การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียสุทธิจ านวน 211.61 ลา้นบาท ซ่ึงเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียจ านวน 294.93 
ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ านวน 83.32 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ีย  จ านวน 294.93  ลา้นบาท เกิดจาก 
- การเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจ านวน 298.01 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโต

ของพอร์ตลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนจาก 11,610.17 ลา้นบาท ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2561 เป็น 18,679.81 ลา้นบาท ณ 
ส้ินไตรมาส 1 ปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึน 60.89%  

- การลดลงของรายไดด้อกเบ้ียจากรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จ านวน 1.48 ลา้นบาท 
เป็นผลจากขนาดการท าธุรกรรมลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2561 

- การลดลงของรายไดด้อกเบ้ียจากเงินลงทุนในตราสารหน้ีจ านวน 1.60 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลจากการขาย
และการครบก าหนดไถ่ถอนของเงินลงทุนในปี 2561 ขณะท่ีปี 2562 บริษทัไม่มีการลงทุนเพ่ิมในตรา
สารหน้ี 

การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย  จ านวน  83.32 ลา้นบาท เกิดจาก 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินรับฝากจ านวน 9.90 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เม่ือเทียบกบัปี 2561 
- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากเงินน าส่งสถาบันคุม้ครองเงินฝากและกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

ระบบสถาบนัการเงินจ านวน 11.61 ลา้นบาท ซ่ึงแปรผนัตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนเงินรับฝาก และ
เงินกูย้มื 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมจ านวน 61.81 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผล
จากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูย้ืมเพ่ือใชใ้นการด าเนินธุรกิจของบริษทั จาก 4,500 ลา้นบาท ณ ส้ินไตรมาส 1 
ปี 2561 เป็น 8,500 ลา้นบาท ณ ส้ินไตรมาส 1 ปี 2562 หรือเพ่ิมข้ึน 88.89% 
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2. การเพ่ิมข้ึนของรายไดค้่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินให้สินเช่ือจ านวน 17.10 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโต

ของพอร์ตลูกหน้ีของบริษทัตามท่ีกล่าวไปแลว้ในขอ้ 1 
3. การลดลงของก าไรสุทธิจากเงินลงทุนจ านวน 1.43 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัไม่มีการขายเงินลงทุนในไตรมาส 1 ปี 

2562 
4. การเพ่ิมข้ึนของรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ จ านวน 1.74 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้

เงินปันผล และรายไดอ่ื้นๆ 
5. การเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ จ านวน 384.86 ลา้นบาท เน่ืองจาก 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าบริหารจัดการสินเช่ือจ านวน 345.59 ลา้นบาท สืบเน่ืองจากการเติบโตของพอร์ต
สินเช่ือตามท่ีกล่าวไปแลว้ในขอ้ 1  

- การเพ่ิมข้ึนของค่าภาษีอากร จ านวน 13.54 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเพ่ิมข้ึนของรายไดด้อกเบ้ียจาก
เงินใหสิ้นเช่ือ 

- การเพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
จ านวน 25.73 ลา้นบาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการเติบโตของพอร์ตสินเช่ือ และการขยายตวัของธุรกิจ 

6. การลดลงของรายการหน้ีสงสัยจะสูญจ านวน 94.30 ลา้นบาท เน่ืองจากในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษทัไดน้ ามูลค่าของ
หลกัประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหน้ีก่อนการกันเงินส ารอง ทั้งน้ีการปฏิบติัดังกล่าวสอดคลอ้งกับ
แนวนโยบายการจดัชั้นและการกนัส ารองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย 

7. การลดลงของค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ านวน 5.27 ลา้นบาท ซ่ึงแปรผนัตามการลดลงของก าไรจากการด าเนินงานก่อน
ภาษีเงินได ้
 
โดยสรุปก าไรสุทธิของบริษทัในไตรมาส 1 ปี 2562 ตามงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ านวน 51.07 ลา้นบาท คิดเป็น

ก าไรสุทธิต่อหุน้เท่ากบั 0.23 บาท เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิต่อหุน้จ านวน 0.49 บาท ในไตรมาสเดียวกนัของปี 2561  
 ส าหรับก าไรเบ็ดเสร็จรวมซ่ึงไดร้วมการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์หลงัออกจากงาน การเปล่ียนแปลง
ในมูลค่าของเงินลงทุนเผื่อขาย  และภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไวด้ว้ยนั้น ในไตรมาส 1 ปี 
2562  บริษทัมีก าไรเบ็ดเสร็จรวมจ านวน 52.84 ลา้นบาท ขณะท่ีก าไรเบ็ดเสร็จรวมของไตรมาสเดียวกนัของปี 2561 มีจ านวน 
106.90 ลา้นบาท 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
 (นางสาวดวงใจ แกว้บุตตา) 
 กรรมการผูจ้ดัการ 


