11 พฤษภาคม 2565
เรือ่ ง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
(สอบทาน)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขออธิบายภาพรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
สาหรับไตรมาสที่ 1 สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงไตรมาสที่ 1/2565 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขน้ึ โดยผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เริม่ ฟื้ นตัว
และเข้าสู่การเตรียมพร้อมปรับเป็ นโรคประจาถิน่ กิจกรรมทางธุรกิจเริม่ กลับมาดาเนินกิจกรรมและมีการผ่อนคลาย
การเดินทางเข้าประเทศ ท่ามกลางการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็ นค่อยไป การลงทุนภาคเอกชนเริม่ ขยายตัว
เป็ นไปตามความเชื่อมันที
่ ป่ รับตัวดีขน้ึ ในขณะที่ภาคการท่องเทีย่ วยังคงฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ จากมาตรการจากัดการ
เดินทางทีย่ งั มีอยู่
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสแรกของปี 2565 จานวน 455.05 ล้านบาท โดยมีรายได้
รวมจานวน 1,082.52 ล้านบาท ในขณะทีม่ คี ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 219.70 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารมีจานวน 168.75 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ จานวน 125.69 ล้านบาท มี
สินทรัพย์รวม จานวน 50,616.84 ล้านบาท หนี้สนิ รวมจานวน 38,595.22 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน
12,021.61 ล้านบาท
ส าหรับ งบการเงิน เฉพาะกิจ การ บริษัท มีก าไรสุ ท ธิส าหรับ ไตรมาสแรกของปี 2565 จ านวน 413.04
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 21.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.54 โดยมีรายได้รวมจานวน
1,020.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 36.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.72 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 219.70 ล้าน
บาท ลดลง 9.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.25 เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินทีด่ ี ผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ 125.69 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ นจานวน 19.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 18.42

ณ สิน้ ไตรมาสแรกของปี 2565 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 50,324.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จานวน 1,587.92 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.26 โดยบริษทั มีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อและเช่าทางการเงิน -สุทธิ
จานวน 49,053.58 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 1,824.99 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.86 และ
มีสนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื 48.32 ล้านบาท ซึ่งเป็ นสินเชื่อให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายรถยนต์ทเ่ี ริม่ ทาตลาดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ี
ผ่านมา ซึง่ สินเชือ่ ทัง้ หมดคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 97.57 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั มีจานวน 38,488.42 ล้านบาท และ 11,835.84 ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรียบเทียบฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นไตรมาสแรกของปี 2565 กับไตรมาสสุดท้ายของ
ปี 2564 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 1,336.23 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.73 โดยมีลูกหนี้สนิ เชือ่ เช่าซื้อ-สุทธิ
เพิม่ ขึน้ 1,142.55 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.38 และมีสนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื 48.32 ล้านบาท ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้
จานวน 923.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.46 และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 413.04 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.62
ตามลาดับ
ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั อาร์ทีเอ็น อิ นชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด
บริษทั อาร์ทเี อ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จากัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกัน
ชีวติ ซึ่งเน้นสนับสนุ นการบริการประกันภัยให้ลูกหนี้สนิ เชื่อของ บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) เป็ นหลัก
โดยมีกาไรสุทธิในไตรมาส 1 ปี 2565 จานวน 40.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมี จานวน 10.58
ล้านบาท และรายได้รวมจานวน 63.09 ล้านบาท

ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
- โกวิท รุง่ วัฒนโสภณ (นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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