บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

17 ตุลาคม 2559
เรื่ อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
(ก่อนสอบทาน)

เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ขออธิ บายภาพรวมผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงินสาหรับ
ไตรมาสที่ 3 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 (ก่อนสอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ภาพรวมในช่ วง 9 เดื อนแรกของปี 2559 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 2559 จานวน 218.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 3.62 ล้านบาท หรื อ
ร้อยละ 1.69 โดยมีรายได้รวมจานวน 747.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.72 ล้านบาทหรื อร้อยละ 7.59 ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายทางการเงิ นมีจานวน 236.71 ล้านบาท ลดลง 14.76 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 5.87 จากการจัดหาแหล่ ง
เงิ นกู้ยืมเพื่อรองรับการปล่ อยสิ นเชื่ อของบริ ษทั สาหรับค่าใช้จ่ายหนี้ สูญและหนี้ สงสัยจะสู ญมีจานวน 123.94
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 40.60 ล้านบาท หรื อร้อยละ 48.72 จากการตั้งสารองตามปกติ
ของบริ ษทั ตามฐานสิ นเชื่อที่ยงั คงขยายตัวเพิ่มขึ้นและจากการพิจารณาตั้งสารองทัว่ ไปเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวลง
ภาพรวมฐานะการเงิน
ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม จานวน 32,187.70
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 3,354.72 ล้านบาท หรื อร้อยละ 11.64 จากการขยายตัวของ
ลูกหนี้ เช่าซื้ อโดยเฉพาะในกลุ่มรถบรรทุกอย่างต่อเนื่ อง โดยบริ ษทั มีสินเชื่ อเช่ าซื้ อจานวน 31,646.61 ล้านบาท
เพิ่มขึ้ นจากงวดเดี ย วกันของปี ก่ อน จานวน 3,647.16 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 13.03 ซึ่ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ
98.32 ของสิ นทรัพย์รวม ในขณะที่หนี้ สินรวม และส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั มีจานวน 27,414.03 ล้านบาท
และ 4,773.67 ล้านบาท ตามลาดับ

บริ ษทั ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)

เมื่อทาการเปรี ยบเทียบฐานะการเงินของบริ ษทั ณ สิ้ นไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 กับไตรมาสสุ ดท้ายของ
ปี 2558 จะพบว่า บริ ษทั ยังคงมี โครงสร้ างทางการเงิ นที่ แข็งแกร่ งขึ้นอย่างต่อเนื่ องท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิ จ
ในประเทศที่ชะลอตัว โดยบริ ษทั มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจานวน 2,683.03 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.09 โดยมีสินเชื่อ
เช่าซื้ อเพิ่มขึ้น 2,726.33 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.43 ในขณะที่หนี้ สินรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพิ่มขึ้น
จานวน 2,473.61 ล้านบาท หรื อร้อยละ 9.92 และจานวน 209.41 ล้านบาท หรื อร้อยละ 4.59 ตามลาดับ

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายบุญชู วงศ์ภกั ดี )
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานกลยุทธ์องค์กรและการเงิน

