ที่ บช.43/2564

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานประจาไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้
ในไตรมาสแรกของปี 2564 การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) รอบใหม่ ทาให้บริษทั ต้องมี
การปรับกระบวนการทางานเพื่อรองรับการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์ รวมทัง้ มีมาตรการป้ องกันต่าง ๆ เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า มีความเข้มงวดในการพิจารณาสินเชื่อ ควบคู่กบั การบริหารติดตามหนี้อย่างใกล้ชดิ
ตลอดจนเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของพนักงาน ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทาให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ไม่
เป็ นไปตามเป้ าหมาย แต่บริษทั ก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและทาให้ผลประกอบการของบริษทั มีกาไร
สาหรับมาตรการการให้ความช่วยเหลือแก่ลกู หนี้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 บริษทั มีการประเมิน
ความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ และให้ความช่วยเหลือแก่ลกู หนี้ทด่ี ี ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสมในแต่ละพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบ ซึง่ การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว แม้ว่าจะทาให้รายได้
สินเชื่อเช่าซือ้ ของบริษทั ทีบ่ นั ทึกรายการลดลงตามมาตรฐานการบันทึกบัญชี แต่กส็ ามารถช่วยแก้ไขปั ญหาของลูกหนี้
ได้ และทาให้ลกู หนี้มคี วามสามารถผ่อนชาระหนี้ได้ในระยะยาว ซึง่ มาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ของบริษทั ทาให้
การติดตามจัดเก็บหนี้ค่อยๆ ปรับตัวดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง
สาหรับในด้านสภาพคล่องของบริษทั บริษทั มีการไถ่ถอนหุน้ กูก้ อ่ นครบกาหนดจานวน 194.9 ล้านบาท และมี
การออกหุน้ กูใ้ หม่จานวน 300 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2564 ทาให้บริษทั มีเงินสดเพียงพอในการให้สนิ เชื่อและชาระ
หนี้เงินกู้ และไม่มปี ั ญหาเรื่องสภาพคล่อง โดยบริษทั มีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ และวางแนวทางและ
มาตรการเพื่อรับมือและแก้ไขปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ อยู่อย่างต่อเนื่อง
เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรค
COVID-19 ทีอ่ าจจะมีผลกระทบยาวนานกว่าทีค่ าดการณ์ไว้ดว้ ย
Q1/2564 Executive Summary: งบกำไรขำดทุนงวด 3 เดือน
รำยได้
ตำรำงรำยได้รวมแยกตำมธุรกิ จ
หน่ วย: พันบาท
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซือ้
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สนิ เชือ่ เงินให้กยู้ มื
รายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ
รวม รายได้ดอกเบีย้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้

Q1-2564
81,915.0
8,234.1
622.4
90,771.5
4,307.5
270.8
95,349.8

Q1-2563 เปลีย่ นแปลง
85,641.5
(3,726.5)
11,481.9
(3,247.8)
379.1
243.3
97,502.5
(6,731.0)
2,734.0
1,573.5
5,713.1
(5,442.3)
105,949.6 (10,599.8)

%
-4.4%
-28.3%
64.2%
-6.9%
57.6%
-95.3%
-10.0%

หน้า 1

ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีรำยได้รวม 95.3 ล้ำนบำท ลดลงจากไตรมาส 1
ปี 2563 ทีม่ รี ายได้ 105.9 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 10.0% โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้จากสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั มีรายได้ดอกเบีย้ 81.9 ล้านบาท ลดลง 4.4%
จากความระมัดระวังในการให้สนิ เชื่อ ใหม่ และมีการตัดหนี้สญ
ู สินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยบางส่วน ทาให้รายได้
ดอกเบีย้ สินเชื่อเช่าซือ้ ทีบ่ นั ทึกรายการในไตรมาสนี้ลดลง
2. รายได้จากสินเชื่อเงินให้กยู้ มื (SME Loan) จานวน 8.2 ล้านบาท ลดลง 28.3% จากการรับชาระหนี้และ
ไม่ได้ให้สนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื ใหม่เพิม่ เติม
3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน 4.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 57.6%
ค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน
ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรจำนวน 41.6
ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 44.8 ล้านบาทคิดเป็ นลดลง 7.1% เนื่องจาก 1) จานวนสาขาของ
บริษทั ทีล่ ดลงในช่วง 1 ปี ทผ่ี ่านมา และ 2) บริษทั มีนโยบายในการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารมีจานวน 3.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ มีค่าใช้จ่ายที่ 2.7 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 0.3 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 12.3%
ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึน้ ตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (TFRS9)
ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริ ษทั มีรำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะ
เกิ ดขึน้ จานวน 13.8 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ มีการบันทึกรายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ จานวน 35.2 ล้านบาท ลดลง 21.4 ล้านบาท คิดเป็ น 60.8% เนื่องจากหนี้สนิ เชื่อส่วนใหญ่ได้มกี ารตัง้ ค่าเผื่อด้อย
ค่าตามแบบจาลองแล้ว
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มี นำคม พ.ศ. 2564 บริ ษัทมีต้นทุนทำงกำรเงิ นจำนวน 13.3 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2563 ซึง่ มีจานวน 12.2 ล้านบาท คิดเป็ น 8.9% เนื่องจากบริษทั มีการออกหุน้ กูใ้ หม่เพื่อขยาย
สินเชื่อเพิม่ เติม ทาให้มบี ริษทั มีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้
ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษัทไม่มกี ารบันทึกภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทยังมี
ขาดทุนทางทางภาษีคงเหลือทีย่ งั สามารถนามาหักกับกาไรของบริษทั ได้
กำไรสุทธิ
ณ ไตรมำส 1 ปี 2564 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีกำไรสุทธิ จำนวน 23.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตร
มาส 1 ปี 2563 ซึง่ อยู่ทจ่ี านวน 10.9 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 116.3% เนื่องจากแม้ว่าบริษทั จะปล่อยสินเชื่อใหม่ลดลง
ทาให้รายได้รวมลดลง แต่บริษัทก็สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและคัดกรองลูกค้าที่มคี ุณภาพ ทาให้มผี ลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ลดลง และทาให้กาไรสุทธิของบริษทั เพิม่ ขึน้
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กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า

Q1/2564 %Asset Q4/2563

%Asset

Q1/2563

%Asset

368.4

15.6%

270.8

12.0%

274.1

11.8%

1,853.8

78.3%

1,825.0

80.7%

1,873.5

80.4%

1,593.3

67.3%

1,573.0

69.6%

1,564.4

67.1%

ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนรถ

5.0

0.2%

4.8

0.2%

2.9

0.1%

ลูกหนี้สินเชื่อที่ดิน

6.5

0.3%

3.7

0.2%

-

0.0%

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

1.8

0.1%

2.0

0.1%

2.1

0.1%

ลูกหนี้เงินให้กู้ ยืมจากการซื้อลูกหนี้

0.1

0.0%

0.1

0.0%

0.1

0.0%

247.0

10.4%

241.5

10.7%

304.0

13.0%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

47.7

2.0%

48.6

2.1%

61.9

2.7%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

28.1

1.2%

28.1

1.2%

28.1

1.2%

สินทรัพย์ชนิดอืน่ ๆ

70.6

3.0%

88.5

3.9%

92.4

4.0%

ลูกหนี้
ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ

ลูกหนี้เงินให้กู้ ยืม (SME loan)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ ถือหุ้น

2,368.4

2,260.9

2,330.0

663.3

28.0%

579.4

25.6%

678.4

29.1%

1,705.1

72.0%

1,681.5

74.4%

1,651.6

70.9%

สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าจานวน 368.4 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563
จานวน 97.6 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนมกราคม 2564 บริษทั มีการไถ่ถอนหุน้ กูก้ ่อนครบกาหนดจานวน 194.9 ล้าน
บาท และออกหุน้ กูใ้ หม่จานวน 300.0 ล้านบาท ทาให้บริษทั มีเงินสดคงเหลือเพิม่ ขึน้ ประกอบกับบริษทั มีการเข้มงวดใน
การให้สนิ เชื่อใหม่ทาให้ใช้กระแสเงินสดในการขยายสินเชื่อไม่มากนัก
ลูกหนี้ สินเชื่อเช่ำซื้อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ จานวน 1,593.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน
20.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 1.3% เนื่องจากยังคงระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อใหม่ภายใต้การระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 ทาให้ยอดลูกหนี้สนิ เชื่อใหม่เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
ยอดสินเชื่อเช่าซือ้ รายย่อยทีป่ ล่อยใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจานวน 136.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2563
ซึง่ มีจานวน 125.5 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 8.6% เนื่องจากผลจากการระบาดของโรคไวรัส COVID-19 บริษทั ยังคงใช้
มาตรการความเข้มงวดในการคัดกรองลูกค้าทีม่ คี ุณภาพ ทาให้ยอดสินเชื่อใหม่เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย
ลูกหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อจานาทะเบียนจานวน 5.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563

หน้า 3

จานวน 0.2 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 5.0% ทัง้ นี้ ลูกหนี้สนิ เชือ่ จานาทะเบียนได้รบั ผลกระทบจากการเข้มงวดในการให้
สินเชื่อเช่นเดียวกัน
ลูกหนี้ สินเชื่อที่ดิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อทีด่ นิ มีจานวน 6.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 2.8
ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 76.4% สินเชื่อทีด่ นิ ดังกล่าวเป็ นธุรกิจใหม่ทเ่ี ริม่ ให้บริการในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อเพิม่
ความหลากหลายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ลูกหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อส่วนบุคคลจานวน 1.8 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.2 ล้านบาท หรือ
ลดลง 8.1% จากสิน้ ปี 2563 ซึง่ อยู่ทจ่ี านวน 2.0 ล้านบาท โดยลดลงจากการรับชาระหนี้
ลูกหนี้ สินเชื่อเงิ นให้ก้ยู มื (SME Loan)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลกู หนี้สนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื (SME Loan) คงค้าง จานวน 247.0 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2563 จานวน 5.5 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 2.3% จากการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามมาตรฐาน IFRS9
คุณภำพลูกหนี้ สินเชื่อเช่ำซื้อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ ทีค่ า้ งชาระเกิน 3 งวด (3 เดือน) เป็ นจานวน 75.7 ล้าน
บาท หรือเท่ากับ 4.6% ของลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซือ้ สุทธิทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จานวน 2.3 ล้านบาทจากสิน้ ปี 2563 ที่มลี ูกหนี้
สินเชื่อเช่าซือ้ ทีค่ า้ งชาระเกิน 3 งวด เท่ากับ 73.4 ล้านบาท โดยสาเหตุทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากผลกระทบของการระบาดของ
โรค COVID-19 โดยบริษทั มีการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จานวน 58.5 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 3.5% ของสินเชื่อเช่าซือ้ รวม
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีหนี้สนิ รวม 663.3 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 83.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
14.5% จากสิน้ ปี 2563 ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุน้ กู้ และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษทั มีภาระผูกพัน
จะต้องชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ซึง่ ปั จจุบนั บริษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(D/E Ratio) = 0.39 เท่า
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2564 บริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,705.1 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 23.6 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ 1.4% จากสิน้ ปี 2563 จากผลการดาเนินงานของบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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