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ที ศว. 64018
เรื อง
เรี ยน

วันที 21 มกราคม 2564

คําชี แจงกรณี ผลการดําเนิ นงานมีการเปลียนแปลงเกิ นร้อยละ 20 สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 สําหรับงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึงผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบ
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมหนังสื อฉบับนี บริ ษทั ขอนําส่งแบบงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2563 ซึงผูส้ อบบัญชียงั มิได้ตรวจสอบแต่สอบทานแล้ว
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จมีกาํ ไรสุ ทธิ
1,503.00 ล้านบาท เพิมขึน 692.14 ล้านบาทหรื อเพิมขึน 85.36% เมือเปรี ยบเทียบกับผลกําไรของปี 2562 ซึ งมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน
810.86 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี
1. การเพิมขึนของรายได้ดอกเบียสุ ทธิจาํ นวน 567.00 ล้านบาท ซึ งเกิดจากการเพิมขึนของรายได้ดอกเบียจํานวน 320.67
ล้านบาท และการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบียจํานวน 246.33 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี
การเพิมขึนของรายได้ดอกเบีย จํานวน 320.67 ล้านบาท เกิดจาก
- การเพิมขึนของรายได้ดอกเบียจากเงินให้สินเชื อจํานวน 327.88 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลมาจากต้นทุนทาง
ตรงทีเกียวข้องกับการให้สินเชือลดลง
- การลดลงของรายได้ดอกเบียจากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จํานวน 5.80 ล้านบาท
เป็ นผลจากขนาดการทําธุรกรรมลดลงเมือเทียบกับปี 2562
- การลดลงของรายได้ดอกเบียจากเงินลงทุนในตราสารหนีจํานวน 1.41 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลจากการขาย
และการครบกําหนดไถ่ถอนของเงินลงทุนในปี 2562 ขณะทีปี 2563 บริ ษทั ไม่มีการลงทุนเพิมในตรา
สารหนี
การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบีย จํานวน 246.33 ล้านบาท เกิดจาก
- การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบียจากเงินรับฝากจํานวน 48.47 ล้านบาท ซึงสอดคล้องกับการลดลงของ
เงินรับฝากจาก 6,348.33 ล้านบาท ณ สิ นปี 2562 เป็ น 5,234.10 ล้านบาท ณ สิ นปี 2563 หรื อลดลง
17.55%
- การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบียจากเงินนําส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและกองทุนฟื นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินจํานวน 39.14 ล้านบาท ซึ งแปรผันตามการลดลงของสัดส่ วนเงินรับฝาก เงินกูย้ ืมและ
มาตรการของรัฐบาล
- การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี ยจากตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ ืมจํานวน 173.34 ล้านบาท ซึ งเป็ นผล
จากการจ่ายคืนเงินกูย้ ืมเพือใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ทังหมดในระหว่างปี 2563 หรื อคิดเป็ นการ
ลดลง 100%
- การเพิ มขึ นของค่ าใช้จ่ ายดอกเบี ยของหนี สิ น ตามสั ญญาเช่ าจํานวน 14.61 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 16 เรื องสัญญาเช่า ซึงมีผลบังคับใช้ในปี 2563
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2. การลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมทีเกียวข้องกับเงินให้สินเชือจํานวน 75.55 ล้านบาท ซึ งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ ง
แนวปฎิบตั ิตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื อง การคิดดอกเบียและการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม
3. การเพิมขึนของรายได้จากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 44.64 ล้านบาท ซึงเป็ นผลสื บเนืองมาจากการเพิมขึนของรายได้
หนีสู ญได้รับคืนในปี 2563
4. การเพิมขึนของกําไรสุ ทธิ จากการวัดมูลค่าของเครื องมือทางการเงินจํานวน 60.23 ล้านบาท ซึ งเป็ นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที 9 ซึงมีตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
5. การเพิมขึนของกําไรจากการขายเงินลงทุน จํานวน 54.73 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการจําหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี
2563
6. การลดลงของค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืนๆ จํานวน 227.46 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของค่า
บริ หารจัดการสิ นเชือจํานวน 369.20 ล้านบาท และการเพิมขึนของค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานจํานวน 127.40 ล้านบาท
เมือเทียบกับค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในปี 2562
7. การเพิมขึนของผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน จํานวน 16.24 ล้านบาท เป็ นผลมาจากการปรับ ปรุ งการกัน
สํารองให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที 9 ซึงมีตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
8. การเพิมขึนของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จาํ นวน 170.14 ล้านบาท ซึ งแปรผันตามการเพิมขึนของกําไรจากการดําเนินงาน
ก่อนภาษีเงินได้
โดยสรุ ปกําไรสุ ทธิของบริ ษทั สําหรับปี สิ นสุ ด 31 ธันวาคม 2563 ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จมีจาํ นวน 1,503.00 ล้าน
บาท คิดเป็ นกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 2.73 บาท เปรี ยบเทียบกับกําไรสุ ทธิต่อหุ ้นจํานวน 1.98 บาท ในปี 2562
สําหรับกําไรเบ็ดเสร็ จรวมซึ งได้รวมการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน ขาดทุนจากการ
วัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน การเปลียนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ
ขาย และภาษีเงินได้เกียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนไว้ดว้ ยนันในปี 2563 บริ ษทั มีกาํ ไรเบ็ดเสร็ จรวมจํานวน
1,498.78 ล้านบาท ขณะทีกําไรเบ็ดเสร็จรวมของปี 2562 มีจาํ นวน 811.64 ล้านบาท
ขอแสดงความนับถือ

(นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์)
กรรมการผูจ้ ดั การ

