
 
 
 
 
ท่ี TK.049/ 2563                                 วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3/2563 ก าไรสุทธิลดลง 19.6% และรายไดร้วมลดลง 33.3% 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3/2563   ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ  

108.5  ลา้นบาท ลดลง 19.6 % จาก 135.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  และรายไดร้วม  624.9  ลา้น
บาท ลดลง 33.3 % จาก 937.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน ส่วนผลการด าเนินงานส าหรับ 9 เดือน 
ของปี 2563 มีก าไรสุทธิ  251.3  ลา้นบาท ลดลง 28.9 % จาก 353.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  
และรายไดร้วม 1,988.1  ลา้นบาท ลดลง 30.9 % จาก 2,879.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน 

จากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ทัว่โลก ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 ท่ีขยายตวัเพียง 2.4% ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาคการส่งออกท่ีหดตวัอนั
เน่ืองมาจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่น
มาถึง  ราคาพชืผลทางการเกษตรท่ีปรับลดลงต่อเน่ืองทั้ง ยางพารา ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั ออ้ย ส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัการบริโภคในประเทศ อีกทั้งหน้ีครัวเรือนท่ีปรับตวัสูงขึ้นถึง 83.8% ของ GDP ในไตรมาส 2 ปี 2563 
และมีแนวโนม้ท่ีจะปรับตวัสูงขึ้นอีก ซ่ึงจะสอดคลอ้งเป็นไปตามตวัเลขประมาณการณ์ล่าสุดจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ท่ีคาดการณ์วา่เศรษฐกิจอาจมีจะขยายตวัติดลบถึง 7.5% ในปีน้ี  โดยเป็นผลมาจากการท่ีคาดการณ์วา่
จะมีจ านวนนกัท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางเขา้ไทยเพียง 7 ลา้นคนเท่านั้น (จาก 39.7 ลา้นคนในปี 2562) ลดลงจาก
คาดการณ์เดิมท่ี 15 ลา้นคน ส่วนการบริโภคภาคเอกชน คาดวา่ติดลบ 3.1% จากคาดการณ์เดิมท่ีติดลบ 1.5% ขณะท่ี
การลงทุนภาคเอกชน ติดลบถึง 10.2%  จากคาดการณ์เดิมท่ีติดลบ 4.3% โดยมีเพียงการลงทุนภาครัฐเท่านั้น ท่ีคาด
วา่จะขยายตวัเป็นบวกท่ีระดบั 8.6% มากกวา่ท่ีคาดการณ์เดิม  หลงัจากท่ีประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาด
ของ Covid-19 ไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศท่ียงัอยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดในวงกวา้ง 
โดยเฉพาะบางประเทศท่ีมีการระบาดใน Wave 2 ซ่ึงส่งผลกระทบใหป้ระเทศไทยยงัคงตอ้งมีการก าหนดมาตรการท่ี
เขม้งวดส าหรับผูท่ี้จะเดินทางเขา้มายงัไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถเขา้มาท่องเท่ียวได ้ และ
ถึงแมว้า่จะมีการทยอยผอ่นปรนมาตรการต่างๆ เป็นระยะ  แต่ ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบ
ทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ Covid-19 ไดอ้ยา่งชดัเจนและยงัคาดวา่จะยงัคงเผชิญอีกหลายปัจจยัเส่ียง  จึงส่งผล
ใหบ้ริษทัมีนโยบายเพิ่มความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น  



ประกอบกบัสภาวะตลาดรวมในประเทศ ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ 9 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 
1,146,980 คนั ลดลง 13.6% จาก 1,327,653 คนั จากปีก่อน และยอดจ าหน่ายรถยนต ์ 9 เดือนแรกปี 2563 จ านวน 
534,729 คนั ลดลง 29.8% จาก 761,847 คนั จากปีก่อน ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี : 

1. รายไดร้วม ไตรมาส 3/2563  จ านวน 624.9 ลา้นบาท ลดลง 33.3% จาก 937.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบช่วง
เดียวกนักบัปีก่อน ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส3/2563  จ านวน 466.4 ลา้นบาท ลดลง 35.5% จาก 723.2 
ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั 

2. รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส 3/2563 จ านวน 155.5 ลา้นบาท ลดลง 26.0% จาก 210.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีก่อน อนัเป็นผลมาจากมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกคา้ในช่วง Covid-19 โดยบริษทั 
ไดย้กเวน้เบ้ียปรับต่างๆ และค่าติดตามทวงถาม ในไตรมาส 2/63 ท าให้ไม่มียอดคา้งเดิมยกมาไตรมาส
น้ี 

3. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส 3/2563 จ านวน 474.9 ลา้นบาท ลดลง 35.6 % จาก 737.2  ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีก่อน โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม ไตรมาส 3/2563  จ านวน 312.2 ลา้น
บาท ลดลง 29.6% จาก 443.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองมาจาก : 

3.1    ทางบริษทัมีการบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร เก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนในแต่
ละหน่วยงาน โดยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ  เช่น การลดเอกสารและการท างานซ ้าซอ้น 
3.2    ทางบริษทั มีการพฒันาอุปกรณ์การท างาน โดยน า  Digital Technology มาใชเ้พิ่มมากขึ้น
เร่ือยๆ  

                 4. ตน้ทุนทางการเงิน ไตรมาส 3/2563 จ านวน 15.6 ลา้นบาท ลดลง 49.5 % จาก 30.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีก่อน เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการบริหาร
จดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย ณ ส้ินไตรมาส 3 น้ี หลงัจากการช าระคืนหุ้นกูจ้  านวน 800 
ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1,520 ลา้นบาท อีกทั้ง D/E ณ ส้ินไตรมาส 3 อยู่ท่ี 0.39 เท่า 
ลดลงจาก 0.73 เท่า จากปี 2562 ซ่ึงถือว่ามีความพร้อมท่ีจะสามารถน าไปช าระค่าหุ้นในการซ้ือกิจการ MFIL ใน
ประเทศเมียนมา ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  และพร้อมกลบัมาเร่งขยายตวัหาก
สถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น   
               ณ ไตรมาส 3/2563  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมสุทธิรวม 5,201.2 ลา้นบาท ลดลง 30.1% 
จาก 7,438.6 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 จากนโยบายเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือต่อเน่ืองมา 8 ไตรมาส และใน
ไตรมาส 3/2563 น้ี มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก Covid-19 แต่ทางบริษทั ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิการจดั
ชั้นลูกหน้ีตามหลกัการของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท าให้ส ารองลูกหน้ี ณ ไตรมาส 3/2563 มีจ านวน 
647.9 ลา้นบาท Coverage Ratio = 120.9% (ซ่ึงถา้ใชสิ้ทธ์ิการจดัชั้นลูกหน้ี ส ารองลูกหน้ีจะมีจ านวน 562.2 ลา้นบาท 
Coverage Ratio = 124.0%) บริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,336.0 ลา้นบาท ลดลง 19.9% จาก 9,163.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัส้ินปี 2562 และหน้ีสินรวม 2,054.7 ลา้นบาท ลดลง 47.0 % จาก 3,878.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 

บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกคา้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ทั้ง
ทางตรงและทางออ้มไปในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 2  บริษทัฯ มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ทุกราย
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน 210,200 ราย โดยแบ่งเป็น 4 



มาตรการหลกั คือ 1) การหยุดพกัช าระหน้ีค่างวด (เงินตน้และดอกเบ้ีย) 2) การลดยอดผ่อนช าระค่างวดลงให้อยู่ใน
ระดบัขั้นต ่าตามท่ีก าหนด 3) การให้ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมจากอตัราปกติส าหรับลูกหน้ีท่ีตอ้งการปิดยอดคงคา้งของ
บญัชีก่อนก าหนด และ 4) การให้ความคุม้ครอง Covid-19 ส าหรับลูกคา้ท่ียงัคงช าระค่างวดเต็มไดต้ามเดิม โดยการ
ให้สิทธ์ิการพกัช าระหรือช าระบางส่วนแก่ลูกคา้จะอิงตามประวติัการช าระเดิม ซ่ึงท่ีผ่านมาลูกคา้โดยส่วนใหญ่ยงัมี
การช าระเตม็จ านวนสูงถึง 74.6% ของจ านวนลูกคา้ทั้งหมด จึงท าใหบ้ริษทัฯ สามารถเก็บค่างวดเป็นเม็ดเงินทั้งหมด
สูงถึง 87.4% ในช่วงไตรมาส 2 ซ่ึงสูงกว่าท่ีบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไวก่้อนหน้าน้ี และหลงัจากส้ินสุดมาตรการ
ช่วยเหลือลูกคา้ ณ ส้ินไตรมาส 2 ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่ไดมี้การกลบัมาช าระเป็นปกติในช่วงไตรมาส 3 ซ่ึงใกลเ้คียง
กบัไตรมาส 1 คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึง 92.2% จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีการตั้งส ารองท่ีนอ้ยลงในไตรมาสน้ี ซ่ึงคาดว่าเป็น
ผลมาจากการท่ีประเทศไทยไดมี้การควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ซ่ึงท าให้รัฐบาลไดเ้ร่ิม
ใหมี้การผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและเร่ิมเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลใหกิ้จกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีในพอร์ท ส าหรับแผนในระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม 
หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยดืเยื้อต่อเน่ือง นอกจากน้ีจากมาตรการท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการควบคุม
คุณภาพลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะ
ยาวต่อไป 
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