11 สิงหาคม 2565
เรือ่ ง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(สอบทาน)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขออธิบายภาพรวมผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
สาหรับไตรมาสที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2565 เริม่ ส่งสัญญาณฟื้ นตัวชัดเจนขึน้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศทีเ่ ริม่ ฟื้ น
ตัวจากการ ระบาดของโควิด -19 ส่งผลให้การบริโภค และการลงทุน ภาคเอกชนปรับ ตัว ดีข้นึ และทาให้จานวน
นักท่องเทีย่ วต่างชาติเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้ นตัวในช่วงไตรมาส 2 จาก
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทีค่ ลีค่ ลายลง อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้ อทีเ่ พิม่ ขึน้ ในหลายประเทศ จากราคา
พลังงานและอาหารโลกทีเ่ พิม่ ขึน้ จากสงครามรัสเซีย -ยูเครน ทาให้ธนาคารกลางในประเทศต่าง ๆ ต้องเร่งปรับขึน้
ดอกเบี้ยนโยบาย ส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลกชะลอตัวลง ทัง้ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ในระยะข้างหน้ายังคงเป็ นปั จจยัสาคัญทีต่ อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ ต่อไป
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับ ไตรมาสทีส่ องของปี 2565 จานวน 492.34 ล้านบาท โดยมีรายได้
รวมจานวน 1,099.65 ล้านบาท ในขณะทีม่ คี ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 223.53 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารมีจานวน 193.72 ล้านบาท และผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จานวน 71.40 ล้านบาท มี
สินทรัพย์รวม จานวน 52,317.26 ล้านบาท หนี้สนิ รวมจานวน 40,765.93 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน
11,551.32 ล้านบาท
ส าหรับ งบการเงิน เฉพาะกิจ การ บริษัท มีก าไรสุ ทธิส าหรับ ไตรมาสที่ส องของปี 2565 จ านวน 590.24
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 86.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.06 โดยมีรายได้รวมจานวน
1,176.77 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 80.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.36 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 223.52 ล้าน
บาท ลดลง 4.36 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.91 เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินทีด่ ี ผลขาดทุนด้าน
เครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ 71.40 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อนจานวน 68.34 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 48.91 ตามคุณภาพสินทรัพย์ทป่ี รับตัวดีขน้ึ

ณ สิ้นไตรมาสที่สองของปี 2565 บริษัทมีสนิ ทรัพ ย์รวมจ านวน 52,134.09 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน จานวน 2,568.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.18 โดยบริษัทมีลูกหนี้ส ินเชื่อเช่าซื้อและเช่าทาง
การเงิน-สุทธิ จานวน 50,714.10 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ น จานวน 2,937.46 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 6.15 และมีสนิ เชื่อเงินให้กยู้ มื 77.17 ล้านบาท เป็ นสินเชื่อให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายรถยนต์ ซึง่ สินเชื่อทัง้ หมดคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 97.42 ของสินทรัพย์รวม ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีจานวน 40,670.64
ล้านบาท และ 11,463.45 ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรีย บเทียบฐานะการเงิน ของบริษัท ณ สิ้น ไตรมาสที่สองของปี 2565 กับ ไตรมาสแรกของ
ปี 2565 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 1,809.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.60 โดยมีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อ และ
เช่าทางการเงิน-สุทธิ เพิม่ ขึน้ 1,660.52 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.39 และมีสนิ เชือ่ เงินให้กยู้ มื 77.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จานวน 28.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 59.71 ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 2,182.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.67
และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงจานวน 372.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.15 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
โดยมีกาไรสุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2565 จานวน 45.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจานวน
10.13 ล้านบาท และรายได้รวมจานวน 67.00 ล้านบาท
กาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 มีจานวน 87.44 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมี
จานวน 20.71 ล้านบาท และรายได้รวม จานวน 130.09 ล้านบาท

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