คําอธิบายและวิเคราะห์ งบการเงินรายไตรมาส สําหรั บไตรมาสที 2 ปี บัญชี 2563
สิน$ สุดวันที 31 สิงหาคม 2563
บริษทั อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ นําส่งงบการเงินไตรมาสที% 2 ประจําปี
2563 สิ ,นสุดวันที% 31 สิงหาคม 2563 ซึง% สอบทานโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ,
ภาพรวม
จากข้ อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(NESDB) สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยไตรมาสที% 2/2563 หดตัวอยูท่ ี%ร้อยละ 12.2 จากการลดลงร้ อยละ 2 ในไตรมาสก่อน
ทั ,งนี ,เป็ นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทําให้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนต้ องหยุด
ดําเนินการชัว% คราว โดยเฉพาะภาคการท่องเที%ยวที%ได้ รับผลกระทบจากมาตรการปิ ดเมือง อีกทั ,งภาคการส่งออกยังคงหดตัว
ตามอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าที%ยงั อ่อนแอ ปั จจัยดังกล่าวส่งผลให้ อตั ราการว่างงานในไตรมาสที% 2/2563 เพิม% สูงขึ ,นอยู่ที%
ร้ อยละ 2 และหนี ,ครัวเรื อนอยู่ในระดับสูง อย่างไรก็ตามการใช้ จ่ายและการลงทุนภาครัฐขยายตัวได้ ดีจากการอัดฉีดเม็ดเงิน
และมาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯ มีจํานวนลูกค้ าสมาชิกบัตรเครดิตและสินเชื%ออื%นๆ ถึง 9.03 ล้ านบัตร
โดยแบ่งเป็ นบัตรเครดิต 2.88 ล้ านบัตร และบัตรสมาชิก 6.15 ล้ านบัตร โดยบริษัทฯ มีลกู ค้ าที%ใช้ บริการสินเชื%อกว่า 2 ล้ านคน
ประกอบไปด้ วยลูกค้ าในกรุงเทพฯ ร้ อยละ 31 และลูกค้ าในต่างจังหวัดร้ อยละ 69 ในส่วนของการขยายเครื อข่าย บริษทั ฯ มี
สาขารวมทั ,งสิ ,น 102 สาขา และเครื% องเบิกและชําระเงินสดอัตโนมัติ (ATMs) 408 เครื%อง ตลอดจนมีร้านค้ าสมาชิกรวม 6,494
แห่ง เพื%ออํานวยความสะดวกแก่ลูกค้ าครอบคลุมพื ,นที%ทวั% ประเทศ สําหรับธุรกิจในกัมพูชา พม่าและลาวมีลกู ค้ ารวมมากกว่า
276,000 ราย โดยคิดเป็ นร้ อยละ 10 ของจํานวนลูกค้ าของบริษัทฯ
สรุ ปผลการดําเนินงานจากงบการเงินรวม
1.

ผลการดําเนินงาน

งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้ านบาท
รายได้ จากบัตรเครดิต
รายได้ จากการให้ ก้ ยู ืม
รายได้ จากการให้เช่าซื ,อ
รายได้ อื%น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริ หาร และอื%นๆ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,น
ต้ นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
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งบกําไรขาดทุน (งบการเงินรวม)
หน่วย : ล้ านบาท
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กําไรสุทธิส่วนทีเป็ นของบริษัทใหญ่
กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่ อหุ้น)
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รายได้
ในครึ%งปี แรกของปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้ จากงบการเงินรวม 11,040 ล้ านบาท ลดลง 117 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สําหรับไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ มีรายได้ จากงบการเงินรวมจํานวน 5,384 ล้ านบาท ลดลง
279 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 5 จากงวดเดียวกันของปี ก่อนและไตรมาสก่อน เนื%องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID19 และภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําให้ ผ้ บู ริโภคระมัดระวังการใช้ จ่ายมากขึ ,น ส่งผลให้ ยอดปริมาณการใช้ จ่ายผ่านบัตรลดลง
อีกทั ,งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี ,ยบัตรเครดิตลงจากร้ อยละ 18 เหลือร้ อยละ 16 ต่อปี และลด
อัตราดอกเบี ,ยสินเชื%อส่วนบุคคลลงจากร้ อยละ 28 เหลือร้ อยละ 25 ต่อปี ซึง% มีผลตั ,งแต่วนั ที% 1 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นไป
อย่างไรก็ตามรายได้ อื%นจากหนี ,สูญรับคืนของบริษัทฯ เพิ%มขึ ,นอย่างต่อเนื%องถึงร้ อยละ 26 จากปี ก่อน และรายได้ จากบริษัท
ย่อยในต่างประเทศเพิ%มขึ ,นร้ อยละ 28 จากปี ก่อน โดยรายละเอียดของแต่ละธุรกิจหลักมีดงั นี ,
โครงสร้ างยอดการให้ สินเชือและรายได้ สําหรั บงวดหกเดือนแรกของปี บัญชี 2563

ยอดขาย
38,613
ล้ านบาท

รายได้ รวม
11,040
ล้ านบาท

- บัตรเครดิต
ในครึ%งปี แรกของการดําเนินงานปี 2563 ยอดการให้ สินเชื%อบัตรเครดิตคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 67 ของยอดการให้
สินเชื%อรวม โดยมีรายได้ จากงบการเงินรวม 3,359 ล้ านบาท ลดลง 395 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
และในไตรมาสที% 2/2563 มีรายได้ จากบัตรเครดิตจํานวน 1,621 ล้ านบาท ลดลง 266 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 14 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน เป็ นผลจากการใช้ จ่ายผ่านบัตรเครดิตลดลงและการปรับลดอัตราดอกเบี ,ยบัตรเครดิตลงร้ อยละ 2 ซึง% มีผล
ตั ,งแต่วนั ที% 1 สิงหาคม 2563 เป็ นต้ นมา ในส่วนของการขยายฐานลูกค้ าบัตรเครดิตในไตรมาสนี , บริ ษัทฯ ได้ ร่วมมือกับ บริ ษัท บิก[ ซี
ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เปิ ดตัวบัตรเครดิต บิก[ ซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ ด ภายใต้ สโลแกน “ช้ อปบิก[ ซี บัตรเดียวคุ้ม” โดยมอบ
สิทธิประโยชน์ส่วนลดมากถึง 10% เมื%อช้ อปผ่านบิก[ ซี ช้ อปปิ ง, ออนไลน์ และส่วนลด 7% ที%ห้างบิก[ ซี และยังสามารถแบ่งชําระ 0%
นาน 6 หรือ 10 เดือน ที%แผนกเครื% องใช้ ไฟฟ้าอีกด้ วย นอกจากนี , ในไตรมาสที% 2/2563 ยังมีรายได้ บตั รเครดิตจาก AEON
Specialized Bank (Cambodia) Plc จํานวน 25 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 47 จากปี ก่อน
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- สินเชื%อเงินกู้
ในครึ%งปี แรกของการดําเนินงานปี 2563 บริ ษทั ฯ มียอดการให้ บริการสินเชื%อเงินกู้คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของยอด
การให้ สินเชื%อรวม โดยมีรายได้ 5,980 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,น 40 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และสําหรับ
ไตรมาสที% 2/2563 มีรายได้ 2,905 ล้ านบาท ลดลง 115 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 4 จากปี ก่อน เป็ นผลจากปริมาณการปล่อย
สินเชื%อใหม่ที%ลดลง และการปรับลดอัตราดอกเบี ,ยสินเชื%อส่วนบุคคลลงร้ อยละ 3 นอกจากนี ,รายได้ สินเชื%อเงินกู้ของบริษทั ฯ ยัง
ประกอบด้ วยรายได้ จากสินเชื%อเงินสดหมุนเวียน และรายได้ สินเชื%อเงินกู้จาก AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC
จํานวน 79 ล้ านบาท เติบโตร้ อยละ 23 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และบริษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมาร์ ) จํากัด
จํานวน 82 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 17 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน อีกทั ,งบริษัทฯ ได้ เพิ%มช่องทางการเบิกถอนเงินสดซึง% เป็ น
การอํานวยความสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ามากขึ ,นและยังเป็ นการลดต้ นทุนการดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึง% ทําให้ สมาชิกบัตรอิออน
สามารถทําธุรกรรมสินเชื%อเงินสดหมุนเวียนได้ หลากหลายช่องทาง สําหรับบริการ Cardless Withdrawal จากตู้เอทีเอ็ม
ปัจจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 31 ของจํานวนยอดสินเชื%อเงินกู้ทั ,งหมด
- สินเชื%อเช่าซื ,อ
ยอดสินเชื%อเช่าซื ,อรถจักรยานยนต์และรถยนต์มือสองในประเทศไทย และธุรกิจในต่างประเทศบริษัทให้ บริการ
สินเชื%อเช่าซื ,อเครื%องใช้ ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือและอื%นๆ สําหรับครึ%งปี แรกของปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษทั ฯ มีรายได้ สินเชื%อเช่าซื ,อรวม
489 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,น 168 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 52 จากปี ก่อน เป็ นผลจากการเติบโตของธุรกิจสินเชื%อเช่าซื ,อในต่างประเทศ
และในไตรมาสที% 2/2563 บริษทั ฯ มีรายได้ สินเชื%อเช่าซื ,อจํานวน 240 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,น 66 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 38 จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน นอกจากยังมีรายได้ สินเชื%อเช่าซื ,อจาก AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc จํานวน 146 ล้ าน
บาท เพิม% ขึ ,นร้ อยละ 29 จากปี ก่อน และบริษัท อิออน ลีสซิ%ง เซอร์วิส (ลาว) จํากัด จํานวน 26 ล้ านบาท ซึง% อยู่ในระดับ
ใกล้ เคียงกับปี ก่อน
- รายได้ อื%น
ในครึ%งปี แรกของการดําเนินงานปี 2563 บริษทั ฯ มีรายได้ อื%นจํานวน 1,212 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,น 69 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยรายได้ อื%นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 11 ของรายได้ รวม เป็ นผลจากรายได้ จากหนี ,สูญ
รับคืนที%เพิ%มขึ ,นอย่างต่อเนื%องโดยเพิม% ขึ ,นร้ อยละ 17 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื%องจากบริษัทฯ ดําเนินเร่ งรัดทางกฎหมาย
ให้ เร็วมากขึ ,น และในไตรมาสที% 2/2563 มีรายได้ อื%นจํานวน 619 ล้ านบาท เพิ%มขึ ,นร้ อยละ 6 จากปี ก่อน เนื%องจากหนี ,สูญได้ รับ
คืนในไตรมาสที% 2 เติบโตถึงร้ อยละ 26 จากปี ก่อนและร้ อยละ 30 จากไตรมาสก่อน สําหรับผลการดําเนินงานในครึ%งปี แรกของ
บริษทั ย่อยในประเทศไทย บริษัทฯ มีรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยจํานวน 263 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1 จากงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน จากบริษัท อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จํากัด และรายได้ จากการติดตามหนี ,จํานวน 121 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 9 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จากบริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิง% (ประเทศไทย) จํากัด
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ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายหลักของบริษทั ฯ ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร ผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาด
ว่าจะเกิดขึ ,นและต้ นทุนทางการเงิน โดยบริษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายจากงบการเงินรวมสําหรับงวดครึ%งปี แรกทั ,งสิ ,น 9,199 ล้ านบาท
เพิม% ขึ ,น 535 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และสําหรับไตรมาสที% 2/2563 มีจํานวน 4,163 ล้ านบาท
ลดลง 280 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยรายละเอียดของค่าใช้ จ่ายต่างๆ มีดงั นี ,
- ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารในครึ%งปี แรกของปี บญ
ั ชี 2563 จากงบการเงินรวมมีจํานวน 4,105
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและบริหารลดลงเนื%องจากการชะลอ
กิจกรรมทางการตลาด, ค่าใช้ จ่ายด้ านบุคลากรและค่าใช้ จ่ายการเดินทางลดลง ในขณะที%ค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการ
บริหารในไตรมาสที% 2/2563 มีจํานวน 2,019 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 12 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ
สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายการดําเนินงานและบริหารได้ ดี โดยคิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้ อยละ 37 ของรายได้ รวม ทั ,งนี ,
หากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานและการบริหารต่อรายได้ เท่ากับร้ อยละ
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ในไตรมาสที% 2/2563 และในงวดครึ%งปี แรกของปี บญ
ั ชี 2563
- ผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,น
ในครึ%งปี แรกของปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,นจํานวน 3,982 ล้ านบาท
เพิม% ขึ ,นร้ อยละ 33 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน สําหรับไตรมาสที% 2/2563 บริษทั ฯ มีผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,น
จํานวน 1,590 ล้ านบาท อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน และลดลงร้ อยละ 34 จากไตรมาสก่อน เนื%องจากไตรมาสที% 1/2563
บริษทั ฯ ได้ มีการตั ,งสํารองเพิ%มตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS9 และสํารองเผื%อผลกระทบจากเศรษฐกิจที%ชะลอตัวและ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในอนาคต
- ต้ นทุนทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ยังคงสามารถบริหารต้ นทุนทางการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้ นทุนทางการเงินในครึ%งปี แรก
จํานวน 1,112 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,นร้ อยละ 1 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และในไตรมาส 2/2563 ต้ นทุนทางการเงินมีจํานวน
554 ล้ านบาท อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน ซึง% สัดส่วนของต้ นทุนทางการเงินในไตรมาสที% 2/2563 คิดเป็ นร้ อยละ 11 ของ
รายได้ รวม และมีต้นทุนทางการเงินเฉลี%ยที%ร้อยละ 2.92 ซึง% ลดลงจากปี ก่อนที%ร้อยละ 2.99
กําไรสุทธิ
ในครึ%งปี แรกของปี บญ
ั ชี 2563 บริษทั ฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานรวม 1,823 ล้ านบาท ลดลง 668 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 27 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีกําไรสุทธิส่วนที%เป็ นของบริษทั ใหญ่ในครึ%งปี แรกมีจํานวน 1,497 ล้ านบาท ลดลง
432 ล้ านบาท หรือร้ อยละ 22 จากงวดเดียวกันของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นกําไรต่อหุ้นที% 5.99 บาท เนื%องจากมีการตั ,งสํารอง
เพิม% ขึ ,นในช่วงไตรมาสที% 1/2563 จากปั จจัยความเสี%ยงจากภาวะเศรษฐกิจที%อาจเกิดขึ ,นในอนาคต และสําหรับไตรมาสที%
2/2563 บริ ษทั ฯ มีกําไรจากการดําเนินงานรวม 1,216 ล้ านบาท อยู่ในระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน และบริษัทฯ มีกําไรสุทธิส่วนที%
เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ จํานวน 966 ล้ านบาท เพิ%มขึ ,น 24 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3 จากปี ก่อน โดยมีกําไรต่อหุ้นที% 3.87 บาท โดย
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กําไรสุทธิที%เพิ%มขึ ,นในไตรมาสนี ,เป็ นผลจากการเพิ%มขึ ,นอย่างต่อเนื%องของรายได้ หนี ,สูญรับคืนและบริษัทฯ สามารถควบคุม
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั ,งการผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองทั ,งในและต่างประเทศที%ส่งผลให้ กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจเริ%มกลับมาดําเนินการได้ มากขึ ,น
2. ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานทางการเงินรวม
หน่วย : ล้ านบาท

29 กุมภาพันธ์ 2563 31 สิงหาคม 2563 เปลียนแปลง
(TFRS9)
%YoY

ลูกหนี ,การค้ า

90,232

88,017

สินทรัพย์รวม
เงินกู้ยืมรวม
หนี ,สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA)
อัตราส่วนหนี ,สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

95,396
69,437
74,271
21,125
20.5%
4.4%
3.6

87,265
65,310
71,921
15,344
16.7%
3.3%
4.8

-2%
-9%
-6%
-3%
-27%
-19%
-25%
33%

สินทรั พย์ รวม
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์จากงบการเงินรวม 87,265 ล้ านบาท ลดลง 8,131 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 9 จาก 95,396 ล้ านบาท ณ วันที% 29 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็ นสินเชื%อลูกหนี ,การค้ าสุทธิ ซึง% มี
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 87 ของสินทรัพย์รวม
- ลูกหนี ,การค้ า
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯ มีลกู หนี ,การค้ าจากงบการเงินรวมจํานวน 88,017 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2
จาก ณ วันที% 29 กุมภาพันธ์ 2563 เนื%องจากได้ รับผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ ลกู ค้ าใหม่และยอดการให้ สินเชื%อลดลง
โดยลูกหนี ,การค้ ารวมสามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ได้ เป็ นลูกหนี ,บัตรเครดิตจํานวน 35,935 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 3 ลูกหนี ,เงินให้ ก้ ูยืม 46,257 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 ลูกหนี ,เช่าซื ,อจํานวน 5,643 ล้ านบาท เพิม% ขึ ,นร้ อยละ 9 จากปี
ก่อน และลูกหนี ,อื%นๆ จํานวน 181 ล้ านบาท เพิ%มขึ ,นร้ อยละ 9 จากสิ ,นปี บญ
ั ชี 2562
- ค่าเผื%อผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,น
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริษทั ฯ และบริษัทย่อยได้ ตั ,งสํารองค่าเผื%อผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,น
จํานวน 11,972 ล้ านบาท ซึง% คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.6 ของยอดลูกหนี ,การค้ ารวม เพิ%มขึ ,นจาก 3,962 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
4.39 ของยอดลูกหนี ,การค้ ารวม ณ สิ ,นปี บญ
ั ชีก่อน เนื%องจากเป็ นไปตามโมเดลการตั ,งสํารองตามมาตรฐานรายงานทาง
การเงินใหม่ ฉบับที% 9 (TFRS 9) โดยคํานวณจากผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,นในอนาคต (Expect Credit Loss)
และปัจจัยความเสี%ยงจากภาวะเศรษฐกิจที%อาจเกิดขึ ,นในอนาคต ทั ,งนี , NPL ต่อลูกหนี ,ทั ,งหมด (NPL ratio) คิดเป็ นร้ อยละ
3.88 ของลูกหนี ,การค้ ารวม เพิ%มขึ ,นเล็กน้ อยจากไตรมาสก่อน เกิดจากการตั ,งสํารองตาม IFRS 9 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
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ซึง% มีการปิ ดประเทศในช่วงเดือนเมษายน
และอัตราส่วนค่าเผื%อผลขาดทุนจากการด้ อยค่าต่อสินเชื%อไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ของ
บริษทั ฯ (NPL Coverage ratio) ลดลงจากร้ อยละ 359 ในไตรมาสที% 1/2563 เป็ นร้ อยละ 351 ในไตรมาสที% 2/2563
หนีส$ ิน
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริ ษัทฯ มีหนี ,สินจากงบการเงินรวมจํานวน 71,921 ล้ านบาท ลดลง 2,349 ล้ านบาท
หรือร้ อยละ 3 จาก 74,271 ล้ านบาท ณ สิ ,นปี บญ
ั ชี 2562 โดยบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมทั ,งระยะยาวและระยะสั ,นจํานวนรวมทั ,งสิ ,น
65,310 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 6 จาก ณ สิ ,นปี บญ
ั ชี 2562 ทั ,งนี ,บริษทั ฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจํานวน 45,358 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 69 ของเงินกู้ยืมรวม เพื%อเป็ นการบริหารความเสี%ยงที%อาจจะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี%ยน
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี ,ยของหุ้นกู้ระยะยาวที%เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ได้ ทําสัญญาแลกเปลี%ยนอัตรา
ดอกเบี ,ยในสกุลเงินเพื%อป้องกันความเสี%ยงในหนี ,สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื%อหมุนเวียนคงเหลือจํานวน 3,000
ล้ านบาท และวงเงิน uncommitted กับสถาบันการเงินในต่างประเทศอีกจํานวน 9,800 ล้ านบาท ซึง% เพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทั ,งนี , บริษทั ฯ ยังมีห้ นุ กู้ที%ครบกําหนดในอีก 12 เดือน จํานวน 4,900 ล้ านบาท ซึง% บริ ษัทฯ สามารถ
ออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทนหรื อใช้ เงินทุนหมุนเวียนมาชําระได้ ตามกําหนด
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 15,106 ล้ านบาท ลดลง 5,622 ล้ านบาท หรื อร้ อย
ละ 27 จาก ณ สิ ,นปี บญ
ั ชี 2562 เนื%องจากเป็ นไปตามโมเดลการคํานวณผลขาดทุนด้ านเครดิตที%คาดว่าจะเกิดขึ ,นในอนาคต
(ECL Model),การบัญชีปอ้ งกันความเสี%ยง และ TFRS 16 เรื% องสัญญาเช่า ส่งผลให้ กําไรสะสมหลังหักภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ของบริษัทฯ ลดลง ทั ,งนี , ส่งผลให้ มลู ค่าทางบัญชี ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 เท่ากับ 60.4 บาทต่อหุ้น ลดลงจาก 82.9 บาท
ณ วันที% 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วันที% 31 สิงหาคม 2563 อัตราส่วนหนี ,สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ากับ 4.8 เท่า เพิ%มขึ ,นจาก 3.6 เท่า
ณ สิน, ปี บญ
ั ชี 2562 โดยมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที%ร้อยละ
16.7 และร้ อยละ 3.3 ตามลําดับ
นอกจากนี , บริ ษัทฯ ได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรก ในอัตรา 1.85
บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ 30.9 โดยกําหนดรายชื%อผู้ถือหุ้นที%มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที% 20 ตุลาคม 2563
(จะขึ ,นเครื%องหมาย XD หรื อวันที%ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลวันที% 19 ตุลาคม 2563) และให้ กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที%
5 พฤศจิกายน 2563
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