ที่ สก.39/63
วันที่ 13 สิงหาคม 2563
เรื่ อง คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ งวด 3เดือน และ 6 เดือน สิ ้นสุด 30 มิถนุ ายน 2563
เรี ยน กรรมการและผู้จดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
งวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
บริ ษั ทฯ ขออธิ บายผลการดาเนินงานงวด 3 เดือ น ปี 2563 ของบริ ษั ทฯและบริ ษั ท
ร่วมทุนฯ มีขาดทุนสุทธิ 10.47 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีกาไรสุทธิ
26.92 ล้ านบาท กาไรลดลง 37.39 ล้ านบาท หรื อลดลง 138.89 % โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ
ดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายรวม งวด 3 เดือ น ปี 2563 มีจานวน 234.72 ล้ านบาท เมื่อ เทียบกับ งวด
เดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีจานวน 186.20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 48.52 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้น 26.06 %
บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น 11.40 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก บริ ษัทมีการติดตามหนี ้
เร็ วขึน้ และเร่ งจาหน่ายรถยึดทาให้ เกิ ดผลขาดทุนจากการจาหน่ายรถยึด เพิ่มขึ ้น บริ ษัทตัดหนี ้สูญ
เพิ่มขึ ้น 0.64 ล้ านบาท และตัง้ ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามวิธีนโยบายบัญชี IFRS9 ซึ่งเรี ยกว่าค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นของลูกหนี ้ จานวนเงิน 64.64 ล้ านบาท
งวด 6 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563
ผลการดาเนินงานงวด 6 เดือน ปี 2563 ของบริ ษัทฯและบริ ษัทร่ วมทุนฯ มีกาไรสุทธิ
0.75 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562 ซึ่งมีกาไรสุทธิ 65.05 ล้ านบาท กาไร
ลดลง 64.30 ล้ านบาท หรื อลดลง 98.85 % โดยมีการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญดังนี ้
ค่ าใช้ จ่ายรวม งวด 6 เดือ น ปี 2563 มี จานวน 467.53 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2562 ซึง่ มีจานวน 358.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 109.42 ล้ านบาท หรื อ เพิ่มขึ ้น 30.55 %
บริ ษัทมี ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นจาก การปล่อ ยสินเชื่อเพิ่มขึ ้น 9.38 ล้ านบาท , มีค่าใช้ จ่ายในการ
บริ หารเพิ่มขึ ้น 37.95 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจาก บริ ษัทมีการติดตามหนี ้เร็ วขึ ้นและเร่งจาหน่ายรถ
ยึดทาให้ เกิดผลขาดทุนจากการจาหน่ายรถยึดเพิ่มขึ ้น บริ ษัทตัดหนี ้สูญเพิ่มขึ ้น 16.89 ล้ านบาท และ
ตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญตามวิธีนโยบายบัญชี IFRS9 ซึ่งเรี ยกว่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ ้นของลูกหนี ้ จานวนเงิน 123.63 ล้ านบาท

ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริ ษัทมีมาตรช่วยเหลือลูกหนี ้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ โรค
ระบาด COVID 19 โดยให้ ความช่วยเหลือ เริ่ มตังแต่
้ เมษายน ถึง มิถุนายน 2563 (และปั จจุบนั ได้
เพิ่มไปจนถึง กันยายน 2563 ) 2 มาตรการ ดังนี ้
1. พักชาระหนี ้ค่างวด(ทังเงิ
้ นต้ นและดอกเบี ้ย) เป็ นเวลา 3 เดือน สาหรับลูกหนี ้ที่ได้ รับ
ผลกระทบอาชีพโดยตรง ที่ไม่ค้างชาระค่างวด วงเงินสินเชื่อรถมอเตอร์ ไซด์ไม่เกิน
150,000 บาท ,วงเงินสินเชื่อรถยนต์ ไม่เกิน 250,000 บาท
2. ขยายเวลาการผ่อนชาระ โดยปรับสัญญาใหม่เพื่อให้ คา่ งวดน้ อยลง โดยไม่คิด
ดอกเบี ้ยเพิ่ม สาหรับลูกหนี ้ที่ค้างชาระค่างวดไม่เกิน 90 วัน ทังนี
้ ้จานวนงวดรวม
ที่ขยายแล้ วต้ องไม่เกิน 72 งวด

ขอแสดงความนับถือ

(นางดวงรัตน์ แจ้ งมงคล )
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