บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

13 พฤศจิกายน 2557
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
(สอบทาน)

เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ขออธิ บายภาพรวมผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นสาหรับ
ไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ภาพรวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงจากความไม่แน่นอน
ทางการเมืองภายในประเทศ ส่ งผลให้บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 จานวน 192.85 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 19.13 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.02 โดยมีรายได้รวมจานวน 692.70
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 60.86 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 9.63 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นมีจานวน 269.68 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 27.56 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.38 จากการจัดหาแหล่งเงินกูย้ ืมเพื่อรองรับการปล่อยสิ นเชื่อของบริ ษทั
ส าหรั บ ค่ า ใช้จ่ า ยหนี้ สู ญ และหนี้ สงสั ย จะสู ญ มี จ านวน 86.53 ล้า นบาทเพิ่ ม ขึ้ น จากงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น
จานวน 15.38 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.62 จากการตั้งสารองตามปกติของบริ ษทั ตามฐานสิ นเชื่อที่ยงั คง
ขยายตัว เพิ่มขึ้ นและจากการพิจารณาตั้งสารองทัว่ ไปเพิ่มเติ ม เพื่อให้ส อดคล้องกับภาวะเศรษฐกิ จในประเทศ
ที่ยงั คงชะลอตัวลง
ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จานวน 27,952.23
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 1,746.04 ล้านบาท หรื อร้อยละ 6.66 จากการขยายตัวของ
ลูกหนี้ เช่ าซื้ อโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีสินเชื่ อเช่ าซื้ อจานวน 27,195.59 ล้านบาท
เพิ่ม ขึ้ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน จานวน 1,679.60 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 6.58 ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
97.29 ของสิ นทรัพย์รวม ในขณะที่หนี้ สินรวม และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มีจานวน 24,216.44 ล้านบาท
และ 3,753.79 ล้านบาท ตามลาดับ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบฐานะการเงินของบริ ษทั ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 กับไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี 2556 จะพบว่า บริ ษทั ยังคงมี โครงสร้ างทางการเงิ นที่ แข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิ จ
ในประเทศที่ชะลอตัว โดยบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 659.08 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.41 โดยมีสินเชื่อ
เช่ าซื้ อเพิ่มขึ้น 603.83 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.27 ในขณะที่หนี้ สินรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
จานวน 146.57 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.61 และจานวน 512.51 ล้านบาทหรื อร้อยละ 15.90 ตามลาดับ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายบุญชู วงศ์ภกั ดี )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

