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เรือ่ ง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ตรวจสอบแล้ว)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษั ท ราชธานี ลิ ส ซิ่ ง จ ากัด (มหาชน) ขออธิ บ ายภาพรวมผลการด าเนิ น งานและฐานะการ เงิน ส าหรับ ปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ตรวจสอบแล้ว) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
ในปี 2564 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
ภาครัฐกลับมาใช้มาตรการการล็อกดาวน์ ทวประเทศอี
ั่
กครัง้ ภาคเศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบจากการหยุดชะงัก
ของกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ เป็ นอย่ า งมากและรายได้ภ าคครัว เรือ นที่ล ดลง รวมถึง การใช้จ่ า ยและการลงทุ น
ภาคเอกชนทีช่ ะลอตัวลง ตลอดระยะเวลาของการแพร่ระบาดทีผ่ ่านมาบริษทั ยังคงให้ความสาคัญกับการช่วยเหลือ
ลูกค้าตามแนวทางทีบ่ ริษทั ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพือ่ บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ โดยบริษทั เน้นการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมสาหรับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยจานวนรายทีเ่ ข้ามาขอความช่วยเหลือเพิม่ เติมมี
จานวนไม่มากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา บริษัทคงมุ่งเน้ นการบริหารความเสีย่ งอย่างระมัดระวังและดาเนินการ
ประเมินคุณภาพของสินเชือ่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จานวน 453.75 ล้านบาท โดยมีรายได้
รวมจานวน 1,060.66 ล้านบาท ในขณะทีม่ คี ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 225.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่า ยในการขาย
และบริหารมีจานวน 155.75 ล้านบาท และในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีจานวน 108.74
ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 49,223.46 ล้านบาท หนี้สนิ รวมจานวน 37,656.89 ล้านบาท และส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมจานวน 11,566.56 ล้านบาท
สาหรับ งบการเงิน เฉพาะกิจ การ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 บริษัทมีกาไรสุทธิจ านวน 415.23 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ นจ านวน 32.18 ล้า นบาท หรือ คิด เป็ นร้อ ยละ 7.19 โดยมีร ายได้ ร วมจ านวน
1,006.42 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 19.60 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.91 ในขณะทีค่ ่าใช้จ่าย
ทางการเงินมีจานวน 225.30 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี กอ่ นจานวน 28.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.37
สาหรับผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีจานวนรวม 108.73 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน
จานวน 13.13 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 13.73

สาหรับภาพรวมผลประกอบการประจาปี 2564 บริษทั มีกาไรสุทธิจานวน 1,678.85 ล้านบาท ลดลงจากปี
2563 จานวน 181.80 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.77 ทัง้ นี้บริษทั มีรายได้รวมจานวน 4,139.18 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2563 จานวน 83.05 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.97 และมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจานวน 913.21 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2563 จานวน 150.26 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 14.13 ในขณะทีผ่ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะ
เกิดขึน้ สาหรับปี 2564 มีจานวนรวมทัง้ สิ้น 585.90 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวน 247.99 ล้านบาท หรือคิด
เป็ นร้อยละ 73.39 เป็ นผลมาจากภาวะความเสีย่ งด้านเครดิตทีเ่ พิม่ สูงขึน้ จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจซึ่งได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19
ภาพรวมฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 48,988.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน จานวน 656.49 ล้านบาท หรือคิด เป็ น ร้อยละ 1.36 โดยบริษัทมีส ินเชื่อเช่าซื้อและสิน เชื่อสัญ ญาเช่า
การเงิน จานวน 47,911.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 1,163.07 ล้านบาท หรือร้อยละ
2.49 ซึ่งคิด เป็ น สัด ส่ว นร้อยละ 97.80 ของสิน ทรัพ ย์รวม ในขณะที่หนี้ ส ิน รวมและส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท มี
จานวน 37,565.23 ล้านบาท และ 11,422.80 ล้านบาท 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
โดยมีกาไรสุท ธิในไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 38.51 ล้านบาท ค่ าใช้จ่ ายในการขายและบริหารมีจ านวน 6.85
ล้านบาท และรายได้รวมจานวน 54.99 ล้านบาท
กาไรสุท ธิส าหรับ ปี 2564 มีจ านวน 143.25 ล้านบาท ค่าใช้จ่ ายในการขายและบริหารมีจ านวน 24.10
ล้านบาท และรายได้รวม จานวน 203.25 ล้านบาท
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน)
- โกวิท รุง่ วัฒนโสภณ (นายโกวิท รุง่ วัฒนโสภณ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
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