
 
 
 
 
ท่ี TK 028/2564                                    วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.7% และรายไดร้วมลดลง 27.3% 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1 ปี 2564 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไร

สุทธิ 97.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 3.7 % จาก 94.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และรายไดร้วม  
538.7  ลา้นบาท ลดลง 27.3 % จาก 740.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทัว่โลก ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตวัต่อเน่ืองจากปี 2562 ท่ีขยายตวัเพียง 2.4% ซ่ึงไดรั้บผลกระทบจากภาคการส่งออกท่ีหดตวัอนั
เน่ืองมาจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนกบัสหรัฐอเมริกา ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่าอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผา่น
มา ราคาพืชผลทางการเกษตรท่ีปรับลดลงต่อเน่ืองทั้ง ยางพารา ปาลม์น ้ามนั มนัส าปะหลงั ออ้ย ส่งผลกระทบ
โดยตรงกบัการบริโภคในประเทศ อีกทั้งหน้ีครัวเรือนท่ีปรับตวัสูงขึ้นเป็นประวติัการณ์ถึง 89.3% ของ GDP ณ ส้ิน 
ปี 2563 และมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึ้นอีก ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% อนัเป็นผลมาจากการ
ส่งออกท่ีติดลบต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 และในส่วนของการท่องเท่ียว ซ่ึงน ามาซ่ึงรายไดส้ าคญัของประเทศ จ านวน
นกัท่องเท่ียวต่างประเทศเดินทางเขา้ไทยเพียง  6.7  ลา้นคน (จากไตรมาส 1 ปี 2563)  ลดลง 83.2 %  (จาก 39.7 ลา้นคน ใน
ปี 2562) จึงส่งผลกระทบต่อการบริโภคครัวเรือนในประเทศลดลง 1% และการลงทุนของภาคเอกชนติดลบถึง 8.4% 
โดยมีเพียงการลงทุนภาครัฐเท่านั้น ท่ีสามารถจะขยายตวัเป็นบวก 5.7% หลงัจากท่ีประเทศไทยมีการควบคุมการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือเทียบกบัหลายๆ ประเทศในช่วงก่อนไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลให้
รัฐบาลเร่ิมผอ่นคลายมาตรการปิดประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวักลบัมา แต่เน่ืองจากมีการกลบัมาแพร่
ระบาดรอบท่ี 2 ในช่วงก่อนส้ินปี 2563 และต่อเน่ืองดว้ยการระบาดรอบท่ี 3 ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2564 น้ี ท่ีมี
การแพร่ระบาดในวงกวา้งกวา่  2 รอบแรก ท าใหป้ระเทศไทยยงัคงตอ้งมีการก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวดส าหรับผูท่ี้
จะเดินทางเขา้มายงัไทย โดยเฉพาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่สามารถเขา้มาท่องเท่ียวได ้ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่
สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ไดอ้ยา่งชดัเจนและยงัคาดวา่จะยงัคงเผชิญ
อีกหลายปัจจยัเส่ียง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัมีนโยบายเพิ่มความระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากขึ้น  

ประกอบกบัสภาวะตลาดรวมในประเทศ ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 436,215 
คนั เพิ่มขึ้น 1.2% จาก 431,004 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และยอดจ าหน่ายรถยนต ์ ไตรมาส 1 ปี 2564 
จ านวน 194,137 คนั ลดลง 3.0% จาก 200,064 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี:- 



1. รายไดร้วม ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 538.7 ลา้นบาท ลดลง 27.3% จาก 740.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส 1 ปี 2564  จ านวน 367.1 ลา้นบาท ลดลง 38.9% 
จาก 601.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั 

2. รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 151.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 11.8% จาก 135.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจาก มีการบริหารจดัการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามหน้ีคา้ง
ช าระ เพื่อติดตามลูกหน้ี ใหช้ าระค่างวดอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 393.7 ลา้นบาท ลดลง 33.9 % จาก 595.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 
287.1 ลา้นบาท ลดลง 28.8% จาก 403.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองมาจาก : 

3.1    ทางบริษทัมีการบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร เก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนใน 
แต่ละหน่วยงาน โดยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ  เช่น การลดเอกสารและการท างานซ ้าซอ้น 
3.2    ทางบริษทัมีการพฒันาอุปกรณ์การท างาน โดยน า  Digital Technology มาใช ้ในทุก
หน่วยงาน 

             4.   ตน้ทุนทางการเงิน ไตรมาส 1 ปี 2564 จ านวน 10.3 ลา้นบาท ลดลง 57.8 % จาก 24.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการ
บริหารจดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาส 1 ปี 2564 หลงัจากการช าระคืนหุ้นกูใ้น
เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 600 ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดอยู่ท่ีระดบัประมาณ 1,606 ลา้นบาท อีกทั้ง D/E 
ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 อยู่ท่ี 0.24 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า จากปี 2563 ซ่ึงถือว่ามีความพร้อมท่ีจะสามารถน าไปช าระ
ค่าหุ้นในการซ้ือกิจการ MFIL ในประเทศเมียนมา ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563  
และพร้อมกลบัมาเร่งขยายตวัหากสถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น   
   
               ณ ไตรมาส 1 ปี 2564  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้ืมสุทธิรวม 4,249.4 ลา้นบาท ลดลง 7.4% 
จาก 4,591.3 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 จากนโยบายเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือต่อเน่ืองมากว่า 2 ปี และใน
ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 แต่ทางบริษทั ไม่ไดใ้ช้
สิทธ์ิผอ่นปรนการจดัชั้นลูกหน้ีตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท าให้ส ารอง
ลูกหน้ี ณ ไตรมาส 1 ปี 2564  มีจ านวน 530.8 ล้านบาท ลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือน 8.5% Coverage Ratio = 
130.4% ซ่ึงเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2563 ท่ีมีส ารองลูกหน้ี จ านวน 561.7 ล้านบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน 
9.2% Coverage Ratio = 118.3% ณ ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,796.3 ล้านบาท ลดลง 7.6% จาก 
7,356.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563  และมีหน้ีสินรวม 1,318.6 ลา้นบาท ลดลง 34.1 % จาก 2,000.5 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 

ในปี 2563 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติแผนการช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทั้ งทางตรงและทางอ้อมไปในช่วงปลายไตรมาส 1 ต่อเน่ืองถึงไตรมาส 2 บริษัทฯ มี
มาตรการช่วยเหลือลูกคา้ทุกรายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีลูกคา้เขา้ร่วมโครงการ เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 



210,200 ราย ณ ส้ินไตรมาส 2 ลูกหน้ีโดยส่วนใหญ่ได้มีการกลบัมาช าระเป็นปกติในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัไตรมาส 1 คิดเป็นเม็ดเงินสูงถึงประมาณ 90% จึงส่งผลให้บริษทัฯ มีการตั้งส ารองท่ีน้อยลงในไตรมาส 
3 และ ไตรมาส 4 ปี 2563 ต่อเน่ืองจนถึงไตรมาส 1 ปี 2564 น้ี ซ่ึงคาดว่าเป็นผลมาจากการท่ีประเทศไทยไดมี้การ
ควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีในช่วงปีท่ีผา่นมา ซ่ึงท าให้รัฐบาลไดเ้ร่ิมใหมี้การผอ่นคลาย
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดหลงัจากการแพร่ระบาดรอบแรกและเร่ิมเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลใหกิ้จกรรมทาง
เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยถึงแม้ว่าในไตรมาสท่ีผ่านมาจะมีการกลบัมาระบาดในรอบใหม่น้ีอีกคร้ัง แต่ในหลาย
ประเทศสามารถประสบความส าเร็จในการคิดคน้ Vaccine COVID-19 ซ่ึงไดมี้การผลิตและเร่ิมมีการฉีด Vaccine 
ไปแลว้หลายประเทศ คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลให้ประชาชนทัว่โลก
กลบัมาใช้ชีวิตไดต้ามปกติในเวลาอนัใกลน้ี้ ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทั ส าหรับ
แผนในระยะต่อไป บริษทัฯ ได้เตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยืดเยื้อต่อเน่ือง นอกจากน้ีจาก
มาตรการท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึงคาดว่าจะส่งผล
ดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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