11 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
(สอบทาน)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จากัด (มหาชน) (“บริษั ท ”) ขออธิ บายภาพรวมผลการดาเนิ นงานและฐานะ
การเงินสาหรับไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี ้
ภาพรวมผลการดาเนินงาน
ในไตรมาสที่ ส าม ปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศทุ เลาลง อย่ า งไรก็ ต าม การระบาดนอกประเทศยัง อยู่ใ นอั ต ราที่ สูง การแพร่ร ะบาดของโรคได้
แพร่กระจายไปทั่วทุกทวีป ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภค
และการลงทุนของภาคเอกชน รวมทัง้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่หดตัวสูง ส่งผลให้ผบู้ ริโภคมีความระมัดระวัง
ในการจับจ่ายใช้สอย
บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาสที่ สามของปี 2563 จานวน 472.20 ล้านบาท โดยมี
รายได้รวมจานวน 1,037.01 ล้านบาท ในขณะที่มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินมีจานวน 272.72 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยใน
การขายและบริหารมี จานวน 140.26 ล้านบาท และในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิดขึน้ มี
จานวน 37.34 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม จานวน 48,830.30 ล้านบาท หนีส้ ินรวมจานวน 40,382.98 ล้านบาท
และส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมจานวน 8,447.31 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ส ามของปี 2563 จานวน 443.79
ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 1.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.25 โดยมีรายได้รวมจานวน
998.16 ล้านบาท ลดลง 26.07 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.55 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 272.72
ล้านบาท เพิ่มขึน้ 8.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.34 จากการจัดหาแหล่งเงินกูย้ ืมเพื่อรองรับสินเชื่อที่ขยายตัว ผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ มีจานวน 37.34 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 22.24
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.33 เนื่องจากการติดตามลูกหนีอ้ ย่างใกล้ชิด และความสามารถในการจ่ายชาระ
หนีข้ องลูกหนีด้ ีขนึ ้ ส่งผลให้คณ
ุ ภาพของลูกหนีโ้ ดยรวมดีขนึ ้

ณ สิน้ ไตรมาสที่ส ามของปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจานวน 48,683.91 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปี ก่อน จานวน 2,069.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.08 จากการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มรถบรรทุก โดย
บริษัทมีลกู หนีส้ ินเชื่อเช่าซือ้ และเช่าทางการเงิน-สุทธิ จานวน 47,007.82 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อน จานวน 2,598.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.24 ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 96.56 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่
หนีส้ ินรวมและส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทมีจานวน 40,317.38 ล้านบาท และ 8,366.54 ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท ณ สิน้ ไตรมาสที่ส ามของปี 2563 กับไตรมาสสุดท้าย
ของปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจานวน 2,019.81 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.98 โดยมีลูกหนีส้ ินเชื่อเช่า
ซือ้ -สุทธิ ลดลง 2,700.79 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.43 ในขณะที่หนีส้ ินรวมลดลงจานวน 2,828.99 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.56 และส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จานวน 809.19 ล้านบาทหรือร้อยละ 10.71 ตามลาดับ
ผลการดาเนินงานของบริษัทย่อย
บริษัท อาร์ทเี อ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ประกอบธุรกิ จนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้า
ประกันชีวิต ซึ่งเน้นสนับสนุนการบริการประกันภัยให้ลูกหนีส้ ินเชื่อของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน)
เป็ นหลัก โดยมีกาไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2563 จานวน 28.41 ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีจานวน
4.04 ล้านบาท และรายได้จานวน 39.57 ล้านบาท กาไรสุทธิสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจานวน 80.36
ล้านบาท ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารมีจานวน 11.76 ล้านบาท และ รายได้รวมจานวน 112.19 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ )
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ

