
 

 

 

ท่ี TK.063 /2559                   วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559 

 

เร่ือง ชีแ้จงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 เพิ่มขึน้ 74.6% 

 (หรือลดลง 24.1% ไมร่วมรายการท่ีไมป่กต ิจากการด้อยคา่ของคา่ความนิยม ในไตรมาส3 ปี 2558) 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 
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ผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2559 ของบริษัท ฐิติกร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิ 112.4 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 74.6 % จาก 64.4 ล้านบาท เม่ือเทียบกับในช่วงเดียวกนัของปีก่อน แต่เน่ืองจากในไตรมาส 3 ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายที่

เป็นรายการที่ไม่ปกติจากปีก่อนคือผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัทย่อยจํานวนเงิน  83.6 ล้านบาท หากไม่

รวมรายการท่ีไม่ปกตนีิจ้ะมีกําไรสทุธิจากการดาํเนินงานรวมไตรมาส 3 ปี 2558 จํานวน  148.0 ล้านบาท ซึ่ง เมื่อเทียบกบักําไรสุทธิ 

ไตรมาส 3 ปี 2559 ท่ี 112.4 ล้านบาท ลดลง 24.1 % จาก 148.0 ล้านบาท  

เน่ืองจากสถานการณ์การหดตวัตอ่เน่ือง 4 ปี ของภาคการส่งออก ภยัแล้ง และราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่าเป็นผลให้การ

บริโภคภายในประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง ยอดจําหน่ายรถจกัรยานยนต์ 9 เดือนแรกใน ปี 2559 จํานวน  1,350,105 คนั เพิ่มขึน้ 

4.4% จาก 1,293,465 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน และยอดจําหน่ายรถยนต์ 9 เดือนแรกในปี2559 มีจํานวน 556,525 คนั 

เพิ่มขึน้ 0.49% จาก 553,832 คนัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน ทัง้สองตลาดมีการฟืน้ตวัอย่างช้าๆ ทําให้ส่งผลต่อธุรกิจทัง้โดยทางตรง

และทางอ้อม ดงันี ้

1. รายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2559  จํานวน 852.4 ล้านบาท ลดลง 0.7 % จาก 858.0 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเวลา

เดียวกนัของปีก่อน    

1.1 โดยรายได้จากการให้เช่าซือ้รวมไตรมาส 3 ปี 2559 จํานวน 634.5 ล้านบาท ลดลง  0.3 % จาก 636.2 ล้านบาท

ในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  

-       แยกเป็นรายได้จากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์จํานวน 624.3  ล้านบาท ลดลง 0.2 % จาก  625.4  ล้าน

บาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน รายได้จากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้เม่ือเทียบกบั

ไตรมาส 2 ปี 2559 ท่ีมีรายได้จากการให้เช่าซือ้รถจกัรยานยนต์จํานวน 603.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 5.1 %   

เนื่องจากยอดปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์ปี 2559 เพิ่มขึน้ต่อเนื่องจาก ไตรมาส 4 ปี 2558 เป็นต้นมา 

สง่ผลให้รายได้จากการให้เช่าซือ้เร่ิมทะยอยรับรู้เพ่ิมขึน้    

-       ส่วนรายได้จากการให้เช่าซือ้รถยนต์ไตรมาส 3 ปี 59 จํานวน 10.2   ล้านบาท ลดลง  5.6  % จาก 10.8  

ล้านบาทในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน   

   1.2   สว่นรายได้อ่ืนๆไตรมาส 3 ปี 2559 จํานวน 202.0 ล้านบาท ลดลง 6.3 %จาก 215.5   ล้านบาทในไตรมาส  

           เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากคณุภาพลกูหนีท่ี้ดีขึน้ตอ่เน่ือง อีกทัง้รายได้จากหนีส้ญูรับคืน และรายได้ตา่งๆท่ีเกิด 

           จากการคดิคา่ใช้จ่ายกบัลูกค้าท่ีผิดนดัชําระหนีน้้อยลงเม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน ทางบริษัทมี 

           มาตรการเข้มงวดในการควบคมุคณุภาพลกูหนี ้มา 14 ไตรมาสตดิตอ่กนั   ทําให้ปัจจบุนับญัชีหนีเ้สียลดลงอย่าง 

           ตอ่เน่ือง ส่งผลให้รายได้จากหนีส้ญูรับคืนซึง่เกิดจากบญัชีหนีเ้สียลดลง                 

 



2. ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 3 ปี 2559  จํานวน 739.9 ล้านบาท  ลดลง 6.8 % จาก 793.7  ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกนั

ของปีก่อน  หากไตรมาส3 ปี 2558 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เป็นรายการที่ไม่ปกติจากการด้อยค่าของค่าความนิยมของบริษัทย่อยแล้ว  

ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 3 ปี 2559  จํานวน 739.9 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 4.2 % จาก 710.1  ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน  

โดยค่าใช้จ่ายขายและบริหารรวมไตรมาส  3 ปี 2559  จํานวน 520.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14.4% จาก 455.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั

ช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อ น เน่ืองมาจาก 

      2.1    ในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสงู ประกอบกบัเศรษฐกิจในประเทศชะลอตวัอย่างตอ่เน่ือง จนกระทั่งปลายปี 2558  

               ตลาดรถจกัรยานยนต์เร่ิมฟืน้ตวั ส่งผลให้ บริษัทซึง่เตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจ สามารถขยายสินเช่ือ 

               เช่าซือ้รถจกัรยานได้ 8.6% ซึง่สงูกวา่เกือบ 2 เทา่ตวัของการขยายตวัของตลาดรวมซึง่ขยายตวัท่ี 4.4% ส่งผล 

               ให้คา่ใช้จ่ายส่งเสริมการขายสงูขึน้ตามสดัส่วน ซึง่ทางบริษัทมีนโยบายตดัจ่ายคา่สง่เสริมการขายทนัที ทําให้มี 

               คา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 

                      2.2  เศรษฐกิจเร่ิมฟืน้ตวัตอ่เน่ืองมาตัง้แตไ่ตรมาส4 ของปี 2558 มาจนถงึไตรมาส 3 ปี 2559 ในขณะท่ีภาคการ 

                             ส่งออกมีการหดตวัเป็นปีท่ี 4 ประกอบกบัภาวะราคาตกตํ่าของพืชผลการเกษตร ทําให้ลกูหนีข้องบริษัทหลาย 

                             กลุม่มีกําลงัการผอ่นชําระลดลง บริษัทมีนโยบายเร่งตดัหนีส้ญูในลกูค้าบางกลุม่เพิ่มขึน้ซึง่ส่งผลให้คา่ใช้จ่ายหนี ้

                             สญูเพิ่มขึน้ในไตรมาสนี ้  

                     2.3  คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน เพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากทางบริษัทมีนโยบายท่ีรองรับสินเช่ือท่ีกําลงัเตบิโตขึน้ในระยะสัน้ 

                            และระยะยาว ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  ทําให้มีการจ้างพนกังานเพิ่มขึน้ ส่งผลให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั 

                            พนกังานเพิ่มขึน้ตามไปด้วย 

 

               ณ ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีลูกหนีเ้ช่าซือ้และลูกหนีเ้งินให้กู้ ยืมสุทธิรวม 7,616.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 5.1% จาก 

7,252.3 ล้านบาท  เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา บริษัทมีสินทรัพย์รวม 8,503.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.7% จาก 8,283.7 ล้านบาท เม่ือ

เทียบกบัปีท่ีผา่นมา และหนีส้นิรวม 4,054.1 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 2.4 % จาก 3,962.4 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีผา่นมา         

ผลการดําเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึน้ ตัง้แต่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2558 ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนั จากมาตรการ

เข้มงวด ในการปล่อยสินเช่ือและการควบคมุคณุภาพลกูหนีอ้ย่างตอ่เน่ืองมาตลอด  

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

                                                                                                                   ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

                         (นางสาวปฐมา  พรประภา) 

                    กรรมการผู้จดัการ  


