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ท่ี มิตรสิบ 008/2563  
 

วนัท่ี 13 พฤษภำคม 2563 
 

เร่ือง ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำร ส ำหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 

เรียน กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 บริษทั มิตรสิบ ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ขอเรียนช้ีแจงผลกำรด ำเนินงำนรวมประจ ำปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
มีนำคม 2563 โดยสรุปดงัน้ี 

 
1. รำยไดร้วมส ำหรับไตรมำสส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวน 129.986 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ ำนวน 29.174 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 28.9 
2. ค่ำใชจ่้ำยส ำหรับไตรมำสส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวน 113.338 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ ำนวน 33.334  ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 41.7 อนัเน่ืองมำจำก 
 ตน้ทุนขำย จ ำนวน 70.575 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 25.275 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 55.8 เน่ืองจำกกำร

สัง่ซ้ือรถ และตน้ทุนในกำรผลิตเพ่ือขำยเพ่ิมข้ึน 

 ต้นทุนในกำรจัดหน่ำยจ ำนวน 9.517 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจ ำนวน 4.718 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 98.3 

ค่ำใชจ่้ำยหลกัท่ีเพ่ิมข้ึน เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย และโปรโมชัน่ 

 ตน้ทุนทำงกำรเงินจ ำนวน 6.094 ลำ้นบำท ลดลงจ ำนวน 2.966 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 32.7 เน่ืองจำก
บริษทัไดรั้บอนุมติัวงเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงินท่ีต ่ำลง และน ำเงินบำงส่วนช ำระคืนเงินกู้
ระยะสั้นก่อนก ำหนดซ่ึงมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีสูงกวำ่ 
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 รับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเครดิตของลูกหน้ีสญัญำสินเช่ือ 1.461 ลำ้นบำท เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยกำรบญัชี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนงบกำรเงิน ฉบบั9 (TFRS9)  

3. ก ำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จ ำนวน 12.644 ลำ้นบำท ลดลงจำกงวดเดียวกนั
ของปีก่อน จ ำนวน 3.974 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 23.9% 

    
4. สินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมทั้ งส้ิน 1,454.444 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 

115.762 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 8.6 เน่ืองจำกลูกหน้ีภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ และลูกหน้ีจำกกำรซ้ือสิทธิเรียกร้อง
เพ่ิมข้ึน  

5. หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯมีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 718.650 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน จ ำนวน 109.450 ลำ้น
บำท คิดเป็นร้อยละ 18.0 เน่ืองจำกมีกำรเบิกเงินยมืจำกสถำบนักำรเงิน และจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. ส่วนของผุถื้อหุ้น รวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯมีส่วนของผูถื้อหุ้นทั้ งส้ิน 735.794 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 
จ ำนวน 6.312 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 0.9  เน่ืองจำกก ำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับส้ินงวด วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
และผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัไดป้ฎิบติัตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผุถื้อหุน้จำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 
บริษทัรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ จ ำนวน 7.915 
ลำ้นบำท ส่งผลใหก้ ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 อยูท่ี่ 68.999 ลำ้นบำท 

 
 จึงเรียนมำเพื่อทรำบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
 
 

นำยนิติพทัญ ์ยงคส์งวนชยั 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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