ที่ บช.47/2565

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

เรื่อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั เอสจีเอฟ แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานประจาไตรมาส 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนี้
ในไตรมาสแรกของปี 2565 หลังจากทีป่ ระชาชนส่วนใหญ่ได้รบั วัคซีนป้ องกันการติดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 แล้ว
ทาให้กจิ การต่าง ๆ เริม่ กลับมาดาเนินธุรกิจตามปกติ โดยยังคงมาตรการป้ องกันต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
สาหรับการดาเนินงานของบริษทั ฯ บริษทั ฯมีการปรับกระบวนการทางานบางส่วนเพื่อให้สามารถทางานได้สะดวกขึน้
และรองรับการเปลีย่ นแปลงตามสถานการณ์
รวมทัง้ มีการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลและ
ป้ องกันตนเองและลูกค้าจากความเสีย่ งของโรคด้วย
การกลับมาดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั และห้างร้านต่าง ๆ นอกจากจะทาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ของ
บริษทั ฯมีลูกค้ากลับมาใช้บริการเพิม่ มากขึน้ แล้ว
บริษทั ฯยังใช้จงั หวะทีด่ นี ้ีเริม่ ขยายสินเชื่อไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
บริษทั ฯ ได้แก่ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ เพื่อเป็ นการขยายฐานลูกค้าเพิม่ ขึน้ โดยช่วงเริม่ ต้น บริษทั ฯ เลือกทา
การตลาดใน พืน้ ทีก่ รุงเทพฯ และปริมณฑลเป็ นหลัก ทาให้ยอดสินเชื่อเช่าซื้อทีป่ ล่อยใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565 มี
จานวน 254.8 ล้านบาท เติบโตเพิม่ ขึน้ 87.0% และบริษทั ฯมีรายได้เพิม่ ขึน้ เป็ น 115.2 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 20.8%
อย่างไรก็ตาม การให้บริการสินเชื่อใหม่ดงั กล่าว บริษทั ฯจะต้องมีการลงทุนเพิม่ ทัง้ ในส่วนของพนักงานขาย และ
พนักงานในฝ่ ายงานอื่นๆซึง่ จะต้องรองรับปริมาณงานทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเดิม เพื่อรองรับการ
ทาธุรกิจใหม่ ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของบริษทั ฯเพิม่ สูงขึน้ ในไตรมาสนี้เช่นกัน
สาหรับโครงการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในปี
2564 โดยการขยายเวลาชาระหนี้ให้แก่ลูกหนี้นนั ้ ขณะนี้ หนี้ดงั กล่าวทัง้ หมดครบกาหนดระยะเวลาผ่อนผัน และถึง
กาหนดทีล่ ูกหนีจ้ ะต้องชาระหนี้ตามปกติแล้วซึง่ ลูกหนี้ส่วนใหญ่กลับมาชาระหนี้ตามปกติ มีเพียงบางส่วนยังคงได้รบั
ผลกระทบ จึงทาให้บริษทั ฯมีการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการคานวณตามโมเดล และ
กันสารองส่วนเพิม่ จากการบริหารจัดการเพื่อรองรับความเสีย่ งจากหนี้ทอ่ี าจมีปัญหาของการระบาดของโรคโควิด-19
และผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในยุโรปด้วย
ภาพรวมของผลประกอบการของบริษทั ฯ แม้ว่าบริษทั ฯจะมีการลงทุนในธุรกิจใหม่เพิม่ เติม แต่ผลประกอบการ
ของบริษทั ฯก็ยงั คงมีกาไรสุทธิจานวน 10.9 ล้านบาท คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ คือมี NPL ของสินเชื่อ
เช่าซื้อเท่ากับ 4.4%
สาหรับในด้านสภาพคล่องของบริษทั ฯ ปั จจุบนั บริษทั ฯมีกระแสเงินสดเพียงพอในการให้สนิ เชื่อ และอยู่
ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อกับธนาคารเพิม่ เติมเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อในอนาคต จึงไม่มปี ัญหาเรื่องสภาพคล่อง
Q1/2565 Executive Summary: งบกำไรขำดทุนงวด 3 เดือน
รำยได้
ตำรำงรำยได้รวมแยกตำมธุรกิ จ
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หน่ วย: พันบาท
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซือ้
รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สน
ิ เชือ่ เงินให้กยู้ ม
ื
รายได้ดอกเบี้ยอื่นๆ
รวม รายได้ดอกเบีย
้
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้อ่น
ื
รวมรายได้

Q1-2565
98,695.4
7,923.7
764.6
107,383.6
4,835.6
2,989.2
115,208.4

Q1-2564 เปลีย่ นแปลง
%
81,915.0
16,780.4
20.5%
8,234.1
(310.5)
-3.8%
622.4
142.2
22.8%
90,771.5
16,612.1
18.3%
4,307.5
528.1
12.3%
270.8
2,718.4 1003.8%
95,349.8
19,858.7
20.8%

ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีรำยได้รวม 115.2 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จากไตร
มาส 1 ปี 2564 ทีม่ รี ายได้ 95.3 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 20.8% โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายได้จากสินเชื่อเช่าซื้อซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ฯ มีรายได้ดอกเบีย้ 98.7 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20.5% จาก
การขยายสินเชื่อเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. รายได้จากสินเชื่อเงินให้กยู้ มื (SME Loan) จานวน 7.9 ล้านบาท ลดลง 3.8% จากการรับชาระหนี้และไม่ได้
ให้สนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื ใหม่เพิม่ เติม
3. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ จานวน 4.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 12.3%
ค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน
ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริ ษัทฯมีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำรจำนวน 50.3 ล้ำน
บำท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2564 ทีม่ คี ่าใช้จ่าย 44.2 ล้านบาทคิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 6.1 ล้านบาท หรือ 13.7% เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีการรับพนักงานเพิม่ ขึน้ และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีเดิมสาหรับการขยายสินเชื่อไปยังธุรกิจรถจักรยานยนต์
ใหม่ เพื่อสร้างพอร์ตสินเชื่อให้สามารถเติบโตขึน้ ได้อย่างต่อเนื่อง
ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นตำมมำตรฐำนบัญชีใหม่ (TFRS9)
ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริ ษัทฯมีรำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะ
เกิ ดขึ้นจำนวน 38.0 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่ มีการบันทึกรายการผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึน้ จานวน 13.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 24.1 ล้านบาท คิดเป็ น 174.6% โดยหากเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2564
ซึง่ มีการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ 35.0 ล้านบาท เท่ากับเพิม่ ขึน้ 3.0 ล้านบาท คิดเป็ น 8.5%
รายการบันทึกบัญชีดงั กล่าวมาจากการตัง้ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินเชื่อเงินให้กู้ยมื ซึ่งเป็ นธุรกิจ
เดิมจานวน 4.6 ล้านบาท ขาดทุนจากการโอนลูกหนี้เป็ นทรัพย์สนิ รอการขายจานวน 6.0 ล้านบาท และสารองส่วนเพิม่
จากการบริหารจัดการจานวน 1.6 ล้านบาทเพื่อรองรับความเสีย่ งจากการทีห่ นี้มปี ั ญหาจะเพิม่ ขึน้ จากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ในอนาคต
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริ ษัทฯมีต้นทุนทำงกำรเงิ นจำนวน 15.9 ล้ำนบำท
เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งมีจานวน 13.3 ล้านบาท คิดเป็ น 20.0% เนื่องจากบริษัทฯมีการออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อ
ขยายสินเชื่อเพิม่ เติม ทาให้มบี ริษทั ฯมีตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึน้
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงิ นได้
ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯไม่มีกำรบันทึกภำษีเงิ นได้เนื่องจากบริษทั ฯยังมี
ขาดทุนทางทางภาษีคงเหลือทีย่ งั สามารถนามาหักกับกาไรของบริษทั ฯได้
กำไรสุทธิ
ณ ไตรมำส 1 ปี 2565 สิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวน 10.9 ล้ำนบำท ลดลงจาก
ไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งอยู่ท่จี านวน 23.6 ล้านบาท คิดเป็ น ลดลง 12.6 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯเตรียมการขยาย
สินเชื่อไปยังธุรกิจสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่ ทาให้มคี ่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ และทาให้กาไรสุทธิลดลงกว่าปี ก่อน
กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
หน่วย: ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่า

Q1/2565

%Asset

Q4/2564

%Asset

Q1/2564

%Asset

172.6

6.7%

284.3

11.0%

368.4

15.6%

2,244.4

87.2%

2,167.2

83.5%

1,853.8

78.3%

2,000.6

77.8%

1,911.8

73.7%

1,593.3

67.3%

ลูกหนี้สินเชื่อจานาทะเบียนรถ

8.0

0.3%

6.2

0.2%

5.0

0.2%

ลูกหนี้สินเชื่อที่ดิน

7.5

0.3%

7.3

0.3%

6.5

0.3%

ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล

1.3

0.0%

1.3

0.1%

1.8

0.1%

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมจากการซื้อลูกหนี้

0.1

0.0%

0.1

0.0%

0.1

0.0%

226.9

8.8%

240.5

9.3%

247.0

10.4%

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

35.0

1.4%

38.1

1.5%

47.7

2.0%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

27.5

1.1%

27.5

1.1%

28.1

1.2%

สินทรัพย์ชนิดอืน่ ๆ

93.3

3.6%

77.9

3.0%

70.6

3.0%

ลูกหนี้
ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม (SME loan)

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,572.7

2,595.0

2,368.4

820.7

31.9%

853.9

32.9%

663.3

28.0%

1,752.0

68.1%

1,741.1

67.1%

1,705.1

72.0%

สิ นทรัพย์
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าจานวน 172.6 ล้านบาท ลดลงจากสิน้ ปี 2564
จานวน 111.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯมีการขยายสินเชื่อเพิม่ ขึน้ และมีการชาระหนี้เงินกูส้ ถาบันการเงินบางส่วน
ทาให้บริษทั มีเงินสดคงเหลือลดลง
ลูกหนี้ สินเชื่อเช่ำซื้อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อ จานวน 2,000.6 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2564
จานวน 88.2 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 4.6% เนื่องจากบริษทั ฯมีการขยายสินเชื่อเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของสินเชื่อรถยนต์
และสินเชื่อรถจักรยานยนต์ใหม่
ยอดสินเชื่อเช่าซื้อทีป่ ล่อยใหม่ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจานวน 254.8 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่ มี
จานวน 136.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ 87.0% จากการขยายสินเชื่อเพิม่ ขึน้
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ลูกหนี้ สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อจานาทะเบียนจานวน 8.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2564
จานวน 1.8 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 29.7% จากการขยายสินเชื่อเช่นเดียวกับสินเชื่อเช่าซื้อ
ลูกหนี้ สินเชื่อที่ดิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อทีด่ นิ มีจานวน 7.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2564 จานวน
0.2 ล้านบาท คิดเป็ นเพิม่ ขึน้ 2.5% โดยสินเชื่อทีด่ นิ เป็ นธุรกิจทีม่ เี พื่อเพิม่ บริการให้สามารถรองรับความต้องการของ
ลูกค้า
ลูกหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคล
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อส่วนบุคคลจานวน 1.26 ล้านบาท ลดลงจานวน 0.07 ล้านบาท
หรือลดลง 5.1% จากสิน้ ปี 2564 ซึง่ อยู่ทจ่ี านวน 1.33 ล้านบาท โดยลดลงจากการรับชาระหนี้
ลูกหนี้ สินเชื่อเงิ นให้ก้ยู มื (SME Loan)
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื (SME Loan) คงค้าง จานวน 226.9 ล้านบาท
ลดลงจากสิน้ ปี 2564 จานวน 13.6 ล้านบาท คิดเป็ นลดลง 5.7% จากการรับชาระหนี้
คุณภำพลูกหนี้ สินเชื่อเช่ำซื้อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั ฯมีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อทีค่ า้ งชาระเกิน 3 งวด (3 เดือน) เป็ นจานวน 91.0 ล้าน
บาท หรือเท่ากับ 4.4% ของลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อสุทธิทงั ้ หมด เพิม่ ขึน้ จานวน 1.3 ล้านบาทจากสิน้ ปี 2564 ที่มลี ูกหนี้
สินเชื่อเช่าซื้อที่คา้ งชาระเกิน 3 งวด เท่ากับ 89.7 ล้านบาท โดยสาเหตุทเ่ี พิม่ ขึน้ มาจากผลกระทบของการระบาดของ
โรค COVID-19 โดยบริษทั มีการบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุน ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จานวน 74.8 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 3.6% ของสินเชื่อเช่าซื้อรวม
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั มีหนี้สนิ รวม 820.7 ล้านบาท ลดลงจานวน 33.2 ล้านบาท หรือลดลง 3.9%
จากสิน้ ปี 2564 ทัง้ นี้ หนี้สนิ รวมส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุน้ กู้ และสินเชื่อจากสถาบันการเงิน บริษทั มีภาระผูกพันจะต้อง
ชาระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ซึง่ ปัจจุบนั บริษทั สามารถชาระหนี้ได้ตามปกติ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (D/E
Ratio) = 0.39 เท่า
ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2565 บริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ากับ 1,751.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จานวน 10.9 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ 0.6% จากสิน้ ปี 2564 จากกาไรสุทธิของบริษทั
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกัญญ์ณณัฏฐ์ บุญสุนานนท์)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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