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คำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563

เรี ยน

กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษทั มิตรสิ บ ลิสซิ่ ง จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ขอเรี ยนชี้ แจงผลกำรดำเนิ นงำนรวมประจำปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนำคม 2563 โดยสรุ ปดังนี้

1. รำยได้รวมสำหรับไตรมำสสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563 จำนวน 129.986 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน จำนวน 29.174 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 28.9
2. ค่ำใช้จ่ำยสำหรับไตรมำสสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563 จำนวน 113.338 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี
ก่อน จำนวน 33.334 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 41.7 อันเนื่องมำจำก
 ต้นทุนขำย จำนวน 70.575 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 25.275 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 55.8 เนื่ องจำกกำร
สัง่ ซื้อรถ และต้นทุนในกำรผลิตเพื่อขำยเพิ่มขึ้น
 ต้น ทุ น ในกำรจัดหน่ ำ ยจำนวน 9.517 ล้ำนบำท เพิ่ ม ขึ้ น จ ำนวน 4.718 ล้ำนบำท คิ ด เป็ นร้ อยละ 98.3
ค่ำใช้จ่ำยหลักที่เพิ่มขึ้น เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริ มกำรขำย และโปรโมชัน่
 ต้นทุนทำงกำรเงินจำนวน 6.094 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 2.966 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 32.7 เนื่ องจำก
บริ ษทั ได้รับอนุมตั ิวงเงินกูย้ ืมระยะยำวที่มีตน้ ทุนทำงกำรเงินที่ต่ำลง และนำเงินบำงส่ วนชำระคืนเงินกู้
ระยะสั้นก่อนกำหนดซึ่งมีอตั รำดอกเบี้ยที่สูงกว่ำ
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 รับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเครดิตของลูกหนี้สญ
ั ญำสิ นเชื่อ 1.461 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนงบกำรเงิน ฉบับ9 (TFRS9)
3. กำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563 จำนวน 12.644 ล้ำนบำท ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จำนวน 3.974 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 23.9%

4. สิ น ทรั พ ย์ร วม ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2563 บริ ษ ัท ฯมี สิน ทรั พ ย์ร วมทั้ง สิ้ น 1,454.444 ล้ำ นบำท เพิ่ ม ขึ้ น จ ำนวน
115.762 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 8.6 เนื่ องจำกลูกหนี้ ภำยใต้สัญญำเช่ำซื้ อ และลูกหนี้ จำกกำรซื้ อสิ ทธิ เรี ยกร้อง
เพิ่มขึ้น
5. หนี้ สินรวม ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 บริ ษทั ฯมีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 718.650 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น จำนวน 109.450 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 18.0 เนื่องจำกมีกำรเบิกเงินยืมจำกสถำบันกำรเงิน และจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. ส่ วนของผุถ้ ื อหุ ้น รวม ณ วันที่ 31 มี นำคม 2563 บริ ษทั ฯมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นทั้งสิ้ น 735.794 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้ น
จำนวน 6.312 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 0.9 เนื่องจำกกำไร(ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จสำหรับสิ้นงวด วันที่ 31 มีนำคม 2563
และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ได้ปฎิบตั ิตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เป็ นครั้งแรก ผลกระทบของส่วนของผุถ้ ือหุน้ จำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
บริ ษทั รับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ จำนวน 7.915
ล้ำนบำท ส่งผลให้กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 อยูท่ ี่ 68.999 ล้ำนบำท
จึงเรี ยนมำเพื่อทรำบ
ขอแสดงควำมนับถือ
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