12 พฤศจิกายน 2564
เรือ่ ง

คาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สาหรับไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
(สอบทาน)

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) ขออธิบายภาพรวมผลการดาเนิน งานและฐานะการเงิน
สาหรับไตรมาสที่ 3 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (สอบทาน) ตามรายละเอียดดังนี้
ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
ในช่วงไตรมาส 3/2564 เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19
สายพันธุ์เดลต้าและจากมาตรการปิ ดเมืองทีเ่ ข้มงวดของรัฐบาลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ได้ส่งผลให้กจิ กรรมทาง
เศรษฐกิจมีความชะลอตัว ทัง้ นี้ในช่วงต้นเดือนกันยายน หลังจากจานวนผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่เริม่ ลดลงและสัดส่วนของผู้
ทีไ่ ด้รบั การฉีดวัคซีน เพิม่ ขึน้ ตามลาดับ รัฐบาลจึงเริม่ ผ่อนคลายมาตรการปิ ดเมืองบางส่วน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กลับมาขยายตัว อย่างไรก็ตาม การฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป จะยังต้องเผชิญกับความเสีย่ งจาก
การแพร่ระบาดของชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยนโยบายสนับสนุ นของภาครัฐจะเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
และประคับประคองให้ทกุ ภาคส่วนสามารถฟื้ นตัวได้
บริษทั และบริษทั ย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสทีส่ ามของปี 2564 จานวน 400.96 ล้านบาท โดยมีรายได้
รวมจานวน 1,100.14 ล้านบาท ในขณะทีม่ คี ่าใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 230.59 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารมีจานวน 150.55 ล้านบาท และในส่วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมี จานวน 231.29
ล้านบาท มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 49,284.87 ล้านบาท หนี้สนิ รวมจานวน 38,173.46 ล้านบาทและส่วนของผูถ้ อื หุน้
รวมจานวน 11,111.41 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาสทีส่ ามของปี 2564 จานวน 368.02 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดีย วกัน ของปี ก่ อ น จ านวน 75.77 ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ 17.07 โดยมีร ายได้ ร วมจ านวน
1,053.03 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 54.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.50 ในขณะทีค่ า่ ใช้จ่ายทางการเงินมีจานวน 230.59 ล้าน
บาท ลดลง 42.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.45 ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ มีจานวน 231.29 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี กอ่ นจานวน 193.95 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 519.42

ณ สิ้น ไตรมาสที่ส ามของปี 2564 บริษัท มีส ิน ทรัพ ย์ร วมจ านวน 49,110.03 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากงวด
เดียวกันของปี กอ่ น จานวน 426.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.88 โดยบริษทั มีลูกหนี้สนิ เชือ่ เช่าซือ้ และเช่าทางการเงิน สุทธิ จานวน 47,617.07 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อน จานวน 609.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.30
ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 96.96 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่หนี้สนิ รวมและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจานวน
38,103.79 ล้านบาท และ 11,006.24 ล้านบาท ตามลาดับ
เมื่อทาการเปรีย บเทีย บฐานะการเงิน ของบริษัท ณ สิ้น ไตรมาสที่สามของปี 2564 กับ ไตรมาสสุด ท้า ย
ของปี 2563 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 778.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 โดยมีลูกหนี้สนิ เชื่อเช่าซื้อ สุทธิเพิม่ ขึน้ 869.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.86 ในขณะทีห่ นี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ จานวน 477.59 ล้านบาท หรือร้อยละ
1.27 และส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จานวน 300.91 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.81 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
โดยมีก าไรสุทธิในไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 32.94 ล้านบาท ค่า ใช้จ่ ายในการขายและบริห ารมีจ านวน 6.67
ล้านบาท และรายได้รวมจานวน 47.87 ล้านบาท
กาไรสุทธิสาหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจานวน 104.75 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
มีจานวน 17.25 ล้านบาท และรายได้รวม จานวน 148.25 ล้านบาท

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