บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

10 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
(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 2558 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ภาพรวมในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2558 อัตราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จชะลอตัวจากภาวะถดถอยของ
เศรษฐกิ จ โลก อย่า งไรก็ ต ามจากความแข็ ง แกร่ ง ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ท าให้ มี ก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 จานวน 214.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 21.68 ล้านบาท
หรื อร้อยละ 11.24 โดยมีรายได้รวมจานวน 694.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.25 ล้านบาทหรื อร้อยละ 0.32 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นมีจานวน 251.47 ล้านบาท ลดลง 18.21 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 6.75 จากการจัดหาแหล่ ง
เงิ นกู้ยืมเพื่อรองรับ การปล่ อยสิ นเชื่ อของบริ ษทั สาหรั บค่าใช้จ่ายหนี้ สูญและหนี้ ส งสัยจะสู ญมีจานวน 83.34
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 3.19 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.69 จากการตั้งสารองตามปกติของ
บริ ษทั ตามฐานสิ นเชื่ อที่ ยงั คงขยายตัวเพิ่มขึ้นและจากการพิจารณาตั้งสารองทัว่ ไปเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง
ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จานวน 28,832.98
ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 880.75 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 3.15 จากการขยายตัวของ
ลูกหนี้ เช่าซื้ อโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีสินเชื่ อเช่ าซื้ อจานวน 27,999.45 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่อน จานวน 803.86 ล้านบาท หรื อร้อยละ 2.96 ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 97.11
ของสิ น ทรั พ ย์ร วม ในขณะที่ ห นี้ สิ น รวม และส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท มี จ านวน 24,435.10 ล้า นบาท
และ 4,397.88 ล้านบาท ตามลาดับ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบฐานะการเงินของบริ ษทั ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 กับไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี 2557 จะพบว่า บริ ษทั ยังคงมี โครงสร้ างทางการเงิ นที่ แข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิ จ
ในประเทศที่ชะลอตัว โดยบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 968.71 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.48 โดยมีสินเชื่อ
เช่ าซื้ อเพิ่มขึ้น 973.90 ล้านบาท หรื อร้อยละ 3.60 ในขณะที่หนี้ สินรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
จานวน 449.88 ล้านบาท หรื อร้อยละ 1.88 และจานวน 518.83 ล้านบาท หรื อร้อยละ 13.38 ตามลาดับ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายบุญชู วงศ์ภกั ดี )
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

