คำอธิบำยและวิเครำะห์ งบกำรเงินรำยไตรมำส สำหรับปี บัญชี 2563
สิน้ สุดวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564
บริ ษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ได้ นำส่งงบกำรเงินประจำปี 2563 สิ ้นสุด
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 ซึง่ ตรวจสอบโดยบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยผลกำรดำเนินงำนของ
บริ ษัทฯ สรุปได้ ดงั นี ้
ภำพรวม
จำกข้ อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
(NESDB) สภำวะเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี 2563 เศรษฐกิจไทยหดตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.1 เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนที่ขยำยตัว
ร้ อยละ 2.3 ทังนี
้ ้เป็ นผลจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อภำคกำรส่งออก กำรท่องเที่ยว
รวมทังภำคอุ
้
ตสำหกรรม อย่ำงไรก็ดีกำรฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจยังมีควำมไม่แน่นอนสูงจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ
COVID-19 ระลอกใหม่ในช่วงปลำยเดือนธันวำคม ส่งผลทำให้ ภำคกำรท่องเที่ยวในประเทศในช่วงปลำยปี มีข้อจำกัดอีกครัง้
จำกควำมเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคลดลง
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ มีจำนวนลูกค้ ำสมำชิกบัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นๆ ถึง 9.19 ล้ ำนบัตร
โดยแบ่งเป็ นบัตรเครดิต 2.95 ล้ ำนบัตร และบัตรสมำชิก 6.24 ล้ ำนบัตร โดยบริ ษัทฯ มีลกู ค้ ำที่ใช้ บริ กำรสินเชื่อกว่ำ 2 ล้ ำนคน
ประกอบไปด้ วยลูกค้ ำในกรุงเทพฯ ร้ อยละ 31 และลูกค้ ำในต่ำงจังหวัดร้ อยละ 69 ในส่วนของกำรขยำยเครื อข่ำย บริ ษัทฯ มี
สำขำรวมทังสิ
้ ้น 103 สำขำ และเครื่ องเบิกและชำระเงินสดอัตโนมัติ (ATMs) 411 เครื่ อง ตลอดจนมีร้ำนค้ ำสมำชิกรวม 6,463
แห่ง เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ลกู ค้ ำครอบคลุมพื ้นที่ทวั่ ประเทศ สำหรับธุรกิจในกัมพูชำ พม่ำและลำวมีลกู ค้ ำรวมมำกกว่ำ
186,724 รำย โดยคิดเป็ นร้ อยละ 7 ของจำนวนลูกค้ ำของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ มีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงด้ ำนสภำพคล่องของกระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ภำยใต้ สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 นอกจำกนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ รับกำรสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี ้ยต่ำจำกธนำคำร
ออมสินเป็ นจำนวน 5,000 ล้ ำนบำท ซึง่ ช่วยทำให้ ต้นทุนทำงกำรเงินลดลงอย่ำงมีประสิทธิ ภำพและมีสภำพทำงกำรเงินที่มนั่ คง
มำกขึ ้น

สรุ ปผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงินรวม
1. ผลกำรดำเนินงำน
งบกำไรขำดทุน (งบกำรเงินรวม)
หน่วย : ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกบัตรเครดิต
รำยได้ จำกกำรให้ ก้ ยู ืม
รำยได้ จำกกำรให้ เช่ำซื ้อ
รำยได้ อื่น
รวมรำยได้
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและบริ หำร
ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ
รวมค่ ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษี เงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
กำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บำทต่ อหุ้น)

4Q/62

3Q/63

4Q/63

%QoQ

%YoY

FY62

FY63

%YoY

1,878
3,077
241
969

1,529
2,616
249
864

1,563
2,525
276
639

2%
-3%
11%
-26%

-17%
-18%
15%
-34%

7,529
12,065
754
2,953

6,451
11,121
1,014
2,715

-14%
-8%
35%
-8%

6,165
2,337
1,872
560
26
4,795
1,370
271
1,055
4.22

5,257
2,056
1,345
515
8
3,924
1,333
297
1,009
4.04

5,005
2,160
883
469
2
3,514
1,491
231
1,184
4.74

-5%
5%
-34%
-9%
-75%
-10%
12%
-22%
17%
17%

-19%
-8%
-53%
-16%
-92%
-27%
9%
-15%
12%
12%

23,301
9,263
6,646
2,209
39
18,157
5,144
1,024
3,975
15.90

21,302
8,303
6,210
2,096
46
16,655
4,647
967
3,690
14.76

-9%
-10%
-7%
-5%
18%
-8%
-10%
-6%
-7%
-7%

รำยได้
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มีรำยได้ จำกงบกำรเงินรวม 21,302 ล้ ำนบำท ลดลง 1,999 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 9
จำกปี ก่ อ น ส ำหรั บ ไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษั ท ฯ มี ร ำยได้ จำกงบกำรเงิ น รวมจ ำนวน 5,005 ล้ ำนบำท ลดลง
ร้ อยละ 19 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน ทังนี
้ ้เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของ COVID-19 ประกอบกับหนี ้ครัวเรื อนที่
เพิ่มขึ ้นภำยใต้ ภำวะเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทังธนำคำรแห่
้
งประเทศไทยได้ มีกำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยบัตรเครดิตลงจำกร้ อย
ละ 18 เหลือร้ อยละ 16 ต่อปี และลดอัตรำดอกเบี ้ยสินเชื่อส่วนบุคคลลงจำกร้ อยละ 28 เหลือร้ อยละ 25 ต่อปี ซึ่งมีผลตังแต่
้
วันที่ 1 สิงหำคม 2563 เป็ นต้ นไป อย่ำงไรก็ตำม กำรปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผู้บริ โภคผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ ้นและรำยกำร
ส่งเสริ มกำรขำยในช่วงปี ใหม่ ทำให้ มีกำรใช้ จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิตเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 จำกไตรมำสก่อน ส่วนใหญ่ เพิ่มจำกกำร
บริ โภคภำยในประเทศ เช่น กำรซื ้อสินค้ ำผ่ำนทำงซุปเปอร์ มำร์ เก็ต และบริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ อื่นจำกหนี ้สูญรับคืนเพิ่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องถึงร้ อยละ 18 จำกปี ก่อน และรำยได้ จำกบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10 จำกปี ก่อน โดยรำยละเอียดของ
แต่ละธุรกิจหลักมีดงั นี ้
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โครงสร้ ำงยอดกำรให้ สนิ เชื่อและรำยได้ สำหรับปี บัญชี 2563

4% 4%

13%
26%

Total Sales
77,216 MB

5%

Total Revenues
52%
21,302
30%

Loans
Credit card
Hire Purchase
Other

66%

- บัตรเครดิต
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 ยอดกำรให้ สินเชื่อบัตรเครดิตคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 66 ของยอดกำรให้ สินเชื่อรวม โดยมี
รำยได้ จำกงบกำรเงินรวม 6,451 ล้ ำนบำท ลดลง 1,078 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 14 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และในไตรมำส
ที่ 4/2563 มีรำยได้ จำกบัตรเครดิตจำนวน 1,563 ล้ ำนบำท ลดลง 315 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 17 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
เป็ นผลจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ยบัตรเครดิตลงร้ อยละ 2 ซึ่งมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหำคม 2563 เป็ นต้ นมำ ในปี 2563 บริ ษัทฯ
ยังคงเดิ นหน้ ำท ำงำนร่ วมกับพันธมิ ตรเพื่ อเพิ่ มสิทธิ ประโยชน์ ผ่ำนบัตรและขยำยฐำนลูกค้ ำและออกแคมเปญกำรตลำดที่
หลำกหลำย และต่อเนื่องตลอดทังปี
้ เช่น แคมเปญ AEON Gift 2021 “อิออนส่งควำมสุขกับของขวัญสุดพิเศษ” รับของกำนัลเมื่อมี
ยอดใช้ จ่ำยสะสมครบตำมที่กำหนด, แคมเปญ AEON Shop Plus 2020 “ช้ อปสุดฟิ น อินทุกกำรใช้ จ่ำย” รับโค้ ดส่วนลด Shopee
ผ่ำน AEON THAI MOBILE Application และสิทธิประโยนช์ร่วมกับห้ ำงสรรพสินค้ ำชันน
้ ำอีกมำกมำย นอกจำกนี ้ในปี บญ
ั ชี 2563
ยังมีรำยได้ จำกบัตรเครดิตจำก AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc จำนวน 106 ล้ ำนบำท เติบโตร้ อยละ 44 จำกปี ก่อน
- สินเชื่อเงินกู้
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มียอดกำรให้ บริ กำรสินเชื่อเงินกู้คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของยอดกำรให้ สนิ เชื่อรวม โดยมี
รำยได้ 11,121 ล้ ำนบำท ลดลง 944 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 8 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และสำหรับไตรมำสที่ 4/2563 มี
รำยได้ จำกกำรให้ ก้ ยู ืม 2,525 ล้ ำนบำท ลดลง 552 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 18 จำกปี ก่อน เป็ นผลจำกกำรปรับลดอัตรำดอกเบี ้ย
สินเชื่อส่วนบุคคลลงร้ อยละ 3 นอกจำกนี ้รำยได้ สินเชื่อเงินกู้ของบริ ษัทฯ ยังประกอบด้ วยรำยได้ จำกสินเชื่อเงินสดหมุนเวียน
และรำยได้ สนิ เชื่อเงินกู้จำก AEON Specialized Bank (Cambodia) PLC จำนวน 316 ล้ ำนบำท เติบโตร้ อยละ 20 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน และบริ ษัท อิออน ไมโครไฟแนนซ์ (เมียนมำร์ ) จำกัด จำนวน 315 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 21 จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำกมำตรกำรล็อกดำวน์จำกสถำนกำรณ์ COVID-19 และสถำนกำรณ์กำรเมือง
ในประเทศ ซึง่ ส่งกระทบต่อกำรดำเนินงำนในเมืองย่ำงกุ้งและมัณฑะเลย์ อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ ได้ ขยำยช่องทำงกำรบริ กำร
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์มำกขึ ้นซึ่งเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้ แก่ลกู ค้ ำมำกขึ ้นและยังเป็ นกำรลดต้ นทุนกำรดำเนินงำน
ของบริ ษัทฯ ซึ่งทำให้ สมำชิกบัตรอิออนสำมำรถทำธุรกรรมสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนได้ หลำกหลำยช่องทำง ส่งผลให้ บริ กำร
สินเชื่อเงินสดโดยไม่ใช้ บตั ร “Cardless Withdrawal” จำกตู้เอทีเอ็มปั จจุบนั คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 30 ของจำนวนยอดสินเชื่อ
เงินกู้ทงหมด
ั้
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- สินเชื่อเช่ำซื ้อ
ยอดสินเชื่อเช่ำซื ้อรถจักรยำนยนต์และรถยนต์มือสองในประเทศไทย และธุรกิจในต่ำงประเทศบริ ษัทให้ บริ กำร
สินเชื่อเช่ำซื ้อเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำ โทรศัพท์มือถือและอื่นๆ สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มีรำยได้ สินเชื่อเช่ำซื ้อรวม 1,014 ล้ ำน
บำท เพิ่มขึ ้น 260 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 35 จำกปี ก่อน เป็ นผลจำกกำรเติบโตของธุรกิจสินเชื่อเช่ำซื ้อทังในประเทศและ
้
ต่ำงประเทศ และในไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษัทฯ มีรำยได้ สนิ เชื่อเช่ำซื ้อจำนวน 276 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 35 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ
15 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน นอกจำกนี ้ยังมีรำยได้ สนิ เชื่อเช่ำซื ้อจำก AEON Specialized Bank (Cambodia) Plc จำนวน
594 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 26 จำกปี ก่อน และบริ ษัท อิออน ลีสซิ่ง เซอร์ วิส (ลำว) จำกัด จำนวน 114 ล้ ำนบำท ซึ่งอยู่ใน
ระดับใกล้ เคียงกับปี ก่อน
- รำยได้ อื่น
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มีรำยได้ อื่นจำนวน 2,715 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13 ของรำยได้ รวม โดย
รำยได้ อื่น ลดลง 238 ล้ ำนบำท ร้ อยละ 8 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน จำกกำรลดจำนวนกำรขำยหนี ้เสีย โดยรำยละเอียด
รำยได้ อื่นประกอบไปด้ วย หนี ้สูญรับคืน 1,230 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของรำยได้ รวม กำไรจำกกำรขำยลูกหนี ้ที่ตดั
จำหน่ำยแล้ ว 250 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1 ของรำยได้ รวม รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรติดตำมหนี ้ 246 ล้ ำนบำท คิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 1 ของรำยได้ รวม รำยได้ คำ่ นำยหน้ ำ 510 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2 ของรำยได้ รวม และรำยกำร
อื่นๆ 479 ล้ ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 2 ของรำยได้ รวม โดยรำยได้ อื่นจำกรำยได้ หนี ้สูญรับคืนที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องโดย
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจำกบริษัทฯ ดำเนินกำรเร่งรัดทำงกฎหมำยให้ เร็ วมำกขึ ้น
ค่ ำใช้ จ่ำย
ค่ำใช้ จำ่ ยหลักของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำร ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตทีค่ ำด
ว่ำจะเกิดขึ ้นและต้ นทุนทำงกำรเงิน โดยบริ ษัทฯ มีคำ่ ใช้ จ่ำยจำกงบกำรเงินรวมสำหรับปี บญ
ั ชี 2563 ทังสิ
้ ้น 16,655 ล้ ำนบำท
ลดลง 1,502 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 8 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และสำหรับไตรมำสที่ 4/2563 มีจำนวน 3,514 ล้ ำนบำท
ลดลง 1,281 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 27 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยรำยละเอียดของค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ มีดงั นี ้
- ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำร
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรสำหรับปี บญ
ั ชี 2563 จำกงบกำรเงินรวมมีจำนวน 8,303 ล้ ำนบำท
ลดลงร้ อยละ 10 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและบริ หำรลดลงเนื่องจำกค่ำใช้ จ่ำยด้ ำน
บุคลำกร ค่ำใช้ จ่ำยกำรเดินทำง กำรชะลอกิจกรรมทำงกำรตลำด และกำรลดพื ้นที่ในกำรเช่ำอำคำรสถำนที่ ทังนี
้ ้ ค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรในไตรมำสที่ 4/2563 มีจำนวน 2,160 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 8 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน
เนื่องจำกบริ ษัทฯ สำมำรถควบคุมค่ำใช้ จ่ำยกำรดำเนินงำนและบริ หำรได้ ดี โดยคิดเป็ นสัดส่วนเท่ำกับร้ อยละ 39 ของรำยได้
รวมและหำกพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำนและกำรบริ หำรต่อรำยได้ เท่ำกับ
ร้ อยละ 37 สำหรับปี บญ
ั ชี 2563
- ผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มีผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำนวน 6,210 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 7
จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน สำหรับไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษัทฯ มีผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นจำนวน 883 ล้ ำน
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บำท ลดลงร้ อยละ 53 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และร้ อยละ 34 จำกไตรมำสก่อน คิดเป็ นอัตรำ Net Credit Cost ที่ร้อยละ
5.6 ลดลงจำกร้ อยละ 6.6 ในไตรมำสที่ 3/2563
- ต้ นทุนทำงกำรเงิน
บริ ษัทฯ ยังคงสำมำรถบริ หำรต้ นทุนทำงกำรเงินได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยต้ นทุนทำงกำรเงินสำหรับปี บญ
ั ชี
2563 จำนวน 2,096 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 5 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และในไตรมำส 4/2563 ต้ นทุนทำงกำรเงินมี
จำนวน 469 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 16 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และร้ อยละ 9 จำกไตรมำสก่อน ซึง่ สัดส่วนของต้ นทุนทำง
กำรเงินในไตรมำสที่ 4/2563 คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรำยได้ รวม และมีต้นทุนทำงกำรเงินเฉลีย่ ทีร่ ้ อยละ 2.57 ซึง่ ลดลงจำกปี
ก่อนที่ร้อยละ 2.92
กำไรสุทธิ
สำหรับปี บญ
ั ชี 2563 บริ ษัทฯ มีผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนรวม 4,647 ล้ ำนบำท ลดลง 497 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ
10 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน และมีกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จำนวน 3,690 ล้ ำนบำท ลดลง 286 ล้ ำนบำท หรื อ
ร้ อยละ 7 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อน หรื อคิดเป็ นกำไรต่อหุ้นที่ 14.76 บำท เนื่องจำกมีกำรตังส
้ ำรองเพิ่มขึ ้นในช่วงไตรมำสที่
1/2563 โดยเป็ นกำรสำรองไว้ เพื่อปั จจัยควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ ้นในอนำคตอันเนื่องมำจำกกำรแพร่ ระบำดของ Covid-19
และสำหรับไตรมำสที่ 4/2563 บริ ษัทฯ มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนรวม 1,491 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 121 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 9
จำกปี ก่อน และบริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่ จำนวน 1,184 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 128 ล้ ำนบำท หรื อร้ อยละ 12
จำกปี ก่อน และร้ อยละ 17 จำกไตรมำสก่อน โดยมีกำไรต่อหุ้นที่ 4.74 บำท โดยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นในไตรมำสนีเ้ ป็ นผลจำก
กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องของรำยได้ หนี ้สูญรับคืน และบริ ษัทฯ สำมำรถควบคุมค่ำใช้ จ่ำยได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. ฐำนะกำรเงิน
งบแสดงฐำนทำงกำรเงินรวม
หน่วย : ล้ ำนบำท
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
สินทรัพย์รวม
เงินกู้ยืมรวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(ROA)
อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio)

29 กุมภำพันธ์ 2563
90,232
95,396
69,437
74,271
21,125
20.5%
4.4%
3.6

28 กุมภำพันธ์ 2564 เปลี่ยนแปลง
(TFRS 9)
%YoY
87,433
87,389
62,710
70,009
17,380
19.5%
4.0%
4.0

-3%
-8%
-10%
-6%
-18%
-5%
-8%
14%

สินทรัพย์ รวม
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ จำกงบกำรเงินรวม 87,389 ล้ ำนบำท ลดลง 8,007 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 8 จำก 95,396 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 โดยสินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นสินเชื่อลูกหนี ้กำรค้ ำสุทธิ ซึ่ง มี
สัดส่วนประมำณร้ อยละ 87 ของสินทรัพย์รวม
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้กำรค้ ำจำกงบกำรเงินรวมจำนวน 87,433 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 3
จำก ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563 เนื่องจำกได้ รับผลกระทบจำก COVID-19 ส่งผลให้ ลกู ค้ ำใหม่และยอดกำรให้ สินเชื่อลดลง
โดยลูกหนี ้กำรค้ ำรวมสำมำรถแบ่งตำมประเภทธุรกิจของบริ ษั ทฯ ได้ เป็ นลูกหนีบ้ ตั รเครดิตจำนวน 36,088 ล้ ำนบำท ลดลง
ร้ อยละ 2 จำกปี ก่อน ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืม 45,332 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 6 จำกปี ก่อน ลูกหนี ้เช่ำซื ้อจำนวน 5,848 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13 จำกปี ก่อน และลูกหนี ้อื่นๆ จำนวน 165 ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 1 จำกสิ ้นปี บญ
ั ชี 2562 ตำมลำดับ
- ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ตงส
ั ้ ำรองค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้น
จำนวน 11,593 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 13.3 ของยอดลูกหนี ้กำรค้ ำรวม เพิ่มขึ ้นจำก 3,962 ล้ ำน หรื อร้ อยละ 4.39
ของยอดลูกหนี ้กำรค้ ำรวม ณ สิ ้นปี บญ
ั ชีก่อน เนื่องจำกเป็ นไปตำมโมเดลกำรตังส
้ ำรองตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) โดยคำนวณจำกผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นในอนำคต (Expect Credit Loss) และปั จจัย
ควำมเสีย่ งจำกภำวะเศรษฐกิจทีอ่ ำจเกิดขึ ้นในอนำคต ทังนี
้ ้ลูกหนี ้กำรค้ ำที่ค้ำงชำระเกิน 3 เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 5.24 เพิ่มขึ ้น
จำกร้ อยละ 3.70 จำกสิ ้นปี ก่อน หำกพิจำรณำจำกกำรด้ อยค่ำทำงด้ ำนเครดิต (ECL) ตำม IFRS9 บริ ษัทฯ มี NPL ร้ อยละ
5.77 ของลูกหนี ้กำรค้ ำรวม เป็ นผลมำจำกลูกค้ ำบำงส่วนได้ รับกำรผ่อนผันพักชำระหนี ้ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ และ
กำรปล่อยสินเชื่อใหม่ที่ลดลง เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ระลอกที่ 2 ในเดือนมกรำคม ถึง เดือน
กุมภำพันธ์ 2564 ทังนี
้ ้อัตรำส่วนค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรำยได้ ของบริ ษัทฯ (NPL
Coverage ratio) ในไตรมำสที่ 4/2563 อยูท่ ี่ร้อยละ 230 ของงบกำรเงินรวม
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หนีส้ นิ
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินจำกงบกำรเงินรวมจำนวน 70,009 ล้ ำนบำท ลดลง 4,262 ล้ ำนบำท
หรื อร้ อยละ 6 จำก 74,270 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี ก่อน โดยบริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมทังระยะยำวและระยะสั
้
นจ
้ ำนวนรวมทังสิ
้ ้น 62,709
ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 10 จำก ณ สิ ้นปี ก่อน ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำนวน 45,335 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 72 ของเงิ นกู้ยืม รวม เพื่อ เป็ น กำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิ ดควำมผัน ผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศและอัตรำดอกเบี ย้ ของหุ้นกู้ระยะยำวที่เป็ นสกุลเงิ นตรำต่ำงประเทศ บริ ษั ทได้ ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี ้ยในสกุลเงินเพื่อป้องกันควำมเสีย่ งในหนี ้สิน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนคงเหลือจำนวน 3,000
ล้ ำนบำท และวงเงิ น uncommitted กับสถำบันกำรเงินในต่ำงประเทศอีก จำนวน 5,500 ล้ ำนบำท ซึ่งเพียงพอต่อกำร
ดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังมีห้ นุ กู้ที่ครบกำหนดในอีก 12 เดือน จำนวน 3,400 ล้ ำนบำท ซึง่ บริ ษัทฯ สำมำรถออก
หุ้นกู้ใหม่ทดแทนหรื อใช้ เงินทุนหมุนเวียนมำชำระได้ ตำมกำหนด

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 17,380 ล้ ำนบำท ลดลง 3,745 ล้ ำนบำท หรื อร้ อย
ละ 18 จำก ณ สิ ้นปี บญ
ั ชี 2562 เนื่องจำกกำรตังส
้ ำรองตำมมำตรฐำนบัญชีในคำนวณผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ ้นในอนำคต (ECL Model), กำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง และ TFRS 16 เรื่ องสัญญำเช่ำ ทังนี
้ ้ มูลค่ำทำงบัญชี ณ วันที่
28 กุมภำพันธ์ 2564 เท่ำกับ 68.2 บำทต่อหุ้น ลดลงจำก 82.9 บำท ณ วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2563
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) เท่ำกับ 4.0 เท่ำ เพิ่มขึ ้นจำก 3.6
เท่ำ ณ สิ ้นปี บญ
ั ชี 2562 โดยมีอตั รำผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) อยูท่ ี่ร้อยละ
19.5 และร้ อยละ 4.0 ตำมลำดับ

ไตรมำส 4
ปี 2562

ไตรมำส 4
ปี 2563

ปี บัญชี
2562

ปี บัญชี
2563

17.1%

23.6%

17.1%

17.3%

ควำมสำมำรถในกำรชำระคืนเงินกู้ (เท่ำ)

3.5

4.2

3.3

3.2

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ ้นต่อเงินให้ สนิ ชื่อรวม (%)

4.4%

13.3%

4.4%

13.3%

อัตรำค่ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้ อยคุณภำพ

119%

230%

119%

230%

ค่ำใช้ จ่ำยดำเนินงำนต่อรำยได้ รวม(%)

38.3%

43.2%

39.8%

39.0%

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)

82.9

68.2

82.9

68.2

กำไรต่อหุ้น (บำท)

4.22

4.74

15.90

14.76

อัตรำส่ วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
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