
 

 

 

 

ท่ี TK.037/ 2563                            ว ันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

 

เร่ือง ช้ีแจงผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 2/2563 กาํไรสุทธิลดลง 55.3% และรายไดร้วมลดลง 35.3% 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการดาํเนินงานสาํหรับไตรมาส 2/2563   ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ  

52.3  ลา้นบาท ลดลง 55.3 % จาก 117.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  และรายไดร้วม  622.3  ลา้น

บาท ลดลง 35.3 % จาก 962.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน ส่วนผลการดาํเนินงานสาํหรับคร่ึงปีแรก

ของปี 2563 ของบริษทั ฐิติกร จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีกาํไรสุทธิ  153.0  ลา้นบาท ลดลง 33.5 % จาก 

230.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  และรายไดร้วม 1,363.2  ลา้นบาท ลดลง 29.8 % จาก 1,942.2 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน 

จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ทาํใหเ้ศรษฐกิจในประเทศ

ชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 ท่ีขยายตวัเพียง 2.4% ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาคการส่งออกท่ีหดตวัอนัเน่ืองมาจาก

สงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่นมาถึง  ราคา

พืชผลทางการเกษตรท่ีปรับลดลงต่อเน่ืองทั้ง ยางพารา ปาลม์นํ้ามนั มนัสาํปะหลงั ออ้ย ส่งผลกระทบโดยตรงกบั

การบริโภคในประเทศ อีกทั้งหน้ีครัวเรือนท่ีปรับตวัสูงข้ึนถึง 79.4% ของ GDP ในไตรมาส 4 ปี 2562 และมี

แนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงข้ึนอีก ซ่ึงจะสอดคลอ้งเป็นไปตามตวัเลขประมาณการณ์ล่าสุดจากธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ท่ีคาดการณ์วา่เศรษฐกิจอาจมีจะขยายตวัติดลบถึง 8.1% ในปีน้ี  โดยเป็นผลมาจากการท่ีคาดการณ์วา่จะมี

จาํนวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางเขา้ไทยเพียง 8 ลา้นคนเท่านั้น (จาก 39.7 ลา้นคนในปี 2562) ลดลงจาก

คาดการณ์เดิมท่ี 15 ลา้นคน ส่วนการบริโภคภาคเอกชน คาดวา่ติดลบ 3.6% จากคาดการณ์เดิมท่ีติดลบ 1.5% ขณะท่ี

การลงทุนภาคเอกชน ติดลบถึง 13.8%  จากคาดการณ์เดิมท่ีติดลบ 4.3% โดยมีเพียงการลงทุนภาครัฐเท่านั้น ท่ีคาด

วา่จะขยายตวัเป็นบวกท่ีระดบั 5.8% เท่าคาดการณ์เดิม ผลมาจากการประกาศมาตรการ Lockdown จากทางภาครัฐท่ี

เร่ิมมาตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน นั้น ถึงแมจ้ะมีการทยอยผอ่นปรนมาตรการต่างๆ เป็นระยะ  แต่ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่

สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ Covid-19 ไดอ้ยา่งชดัเจนและยงัคาดวา่จะยงัคงเผชิญอีก

หลายปัจจยัเส่ียง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีนโยบายเพ่ิมความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากข้ึน  

ประกอบกบัสภาวะตลาดรวมในประเทศ ยอดจาํหน่ายรถจกัรยานยนต ์คร่ึงปีแรกปี 2563 จาํนวน 732,636 

คนั ลดลง 18.1% จาก 894,148 คนั จากปีก่อน และยอดจาํหน่ายรถยนต ์ คร่ึงปีแรกปี 2563 จาํนวน 328,604 คนั 

ลดลง 37.3% จาก 523,770 คนั จากปีก่อน ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี : 



1. รายไดร้วม ไตรมาส 2/2563  จาํนวน 622.3 ลา้นบาท ลดลง 35.3% จาก 962.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบช่วง

เดียวกนักบัปีก่อน ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ

2. 

 ไตรมาส2/2563  จาํนวน 514.9 ลา้นบาท ลดลง 33.8% จาก 778.4 

ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

รายไดอื้่นๆ

3. 

  ไตรมาส 2/2563 จาํนวน 104.1 ลา้นบาท ลดลง 42.0% จาก 179.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนักบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจากมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกคา้ในช่วง Covid-19 โดยบริษทั 

ไดย้กเวน้เบ้ียปรับต่างๆ และค่าติดตามทวงถาม ในช่วงเวลาดงักล่าว 

ค่าใชจ่้ายรวม

3.1    ทางบริษทัมีการบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร เก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนในแต่

ละหน่วยงาน โดยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ  เช่น การลดเอกสารและการทาํงานซํ้าซอ้น 

3.2    ทางบริษทั มีการพฒันาอุปกรณ์การทาํงาน โดยนาํ  Digital Technology มาใชเ้พ่ิมมากข้ึน

เร่ือยๆ  

 ไตรมาส 2/2563 จาํนวน 540.6 ลา้นบาท ลดลง 30.6 % จาก 779.5  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั

ช่วงเดียวกนักบัปีก่อน โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม ไตรมาส 2/2563  จาํนวน 322.6 ลา้น

บาท ลดลง 32.8% จาก 480.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองมาจาก : 

3.3    ทางบริษทัมีการเร่งตดัหน้ีสูญในกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการผอ่นชาํระค่างวดไม่สมํ่าเสมอในบางกลุ่ม

อาชีพท่ีคาดวา่ไดรั้บผลกระทบจากเหตุการณ์ Covid-19  

                 4. ตน้ทุนทางการเงิน

               ณ ไตรมาส 2/2563  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมสุทธิรวม 5,886.1 ลา้นบาท ลดลง 20.9% 

จาก 7,438.6 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 จากนโยบายเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือต่อเน่ืองมา 7 ไตรมาส และใน

ไตรมาส 2/2563 น้ี มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 แต่ทางบริษทั ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิการจดั

ชั้นลูกหน้ีตามหลกัการของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ทาํให้สํารองลูกหน้ี ณ ไตรมาส 2/2563 มีจาํนวน 

765.2 ลา้นบาท Coverage Ratio = 116.8% (ซ่ึงถา้ใชสิ้ทธ์ิการจดัชั้นลูกหน้ี สาํรองลูกหน้ีจะมีจาํนวน 661.5 ลา้นบาท 

Coverage Ratio = 108.7%) บริษทัมีสินทรัพยร์วม 8,095.3 ลา้นบาท ลดลง 11.7% จาก 9,163.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัส้ินปี 2562 และหน้ีสินรวม 2,930.3 ลา้นบาท ลดลง 23.7 % จาก 3,839.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 

 ไตรมาส 2/2563 จาํนวน 21.3 ลา้นบาท ลดลง 37.9 % จาก 34.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบ

กบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลง เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการบริหาร

จดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดย ณ ส้ินไตรมาส 2 น้ี บริษทัฯ มีสถานะเงินสดอยู่ท่ีระดบั

ประมาณ 1,200 ลา้นบาท ซ่ึงถือว่ามีความพร้อมที่จะสามารถนาํไปชาํระคืนหุ้นกู ้ ชาํระค่าหุน้ในการซ้ือกิจการ 

MFIL ในประเทศเมียนมา ตามที่ไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นเมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2563 และ พร้อมกลบัมาเร่ง

ขยายตวัหากสถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน   

บริษทัฯ ไดมี้การอนุมติัแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ทั้ง

ทางตรงและทางออ้มไปในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 2  บริษทัฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ทุกราย

ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการเป็นจาํนวนรวมทั้ งส้ิน 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 

มาตรการหลกั คือ 1) การหยุดพกัชาํระหน้ีค่างวด (เงินตน้และดอกเบ้ีย) 2) การลดยอดผ่อนชาํระค่างวดลงใหอ้ยู่ใน

ระดบัขั้นตํ่าตามท่ีกาํหนด 3) การใหส่้วนลดพิเศษเพ่ิมเติมจากอตัราปกติสาํหรับลูกหน้ีท่ีตอ้งการปิดยอดคงคา้งของ

บญัชีก่อนกาํหนด และ 4) การใหค้วามคุม้ครอง Covid-19 สาํหรับลูกคา้ท่ียงัคงชาํระค่างวดเตม็ไดต้ามเดิม โดยการ



ใหสิ้ทธ์ิการพกัชาํระหรือชาํระบางส่วนแก่ลูกคา้จะอิงตามประวติัการชาํระเดิม ซ่ึงท่ีผ่านมาลูกคา้โดยส่วนใหญ่ยงัมี

การชาํระเต็มจาํนวนเฉลี่ยสูงถึง 74.6%  จึงทาํให้บริษทัฯ สามารถเก็บค่างวดคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยสูงถึง 87.4% 

ในช่วงไตรมาส 2 ซ่ึงสูงกว่าท่ีบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไวก้่อนหน้าน้ี แต่คุณภาพลูกหน้ีของลูกค้าเช่าซ้ือ

รถจกัรยานยนต์ในบางกลุ่มอาชีพเร่ิมมีปัญหาการชาํระค่างวดล่าชา้ ส่งผลให้บริษทัฯ มีการเร่งตดัหน้ีสูญในกลุ่ม

ลูกคา้ท่ีกาํลงัผ่อนชาํระไม่สมํ่าเสมอในประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีในพอร์ท สาํหรับแผน

ระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยืดเยื้อต่อเน่ือง นอกจากน้ีจากมาตรการท่ี

เขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อผล

ประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

                                                                                                                  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

                            (นางสาวปฐมา  พรประภา) 

                                กรรมการผูจ้ดัการ  


