
 
 
 
 
ท่ี TK 037/2564                                    วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 142.6% และรายไดร้วมลดลง 19.7% 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 2 ปี 2564 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไร

สุทธิ 118.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 142.6 % จาก 48.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และรายไดร้วม  
499.5  ลา้นบาท ลดลง 19.7 % จาก 622.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทัว่โลก ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตวัต่อเน่ือง ส่งผลกระทบโดยตรงกบัการบริโภคในประเทศ อีกทั้งหน้ีครัวเรือนท่ีปรับตวัสูงขึ้นเป็น
ประวติัการณ์ถึง 90.5% ของ GDP ณ ส้ินไตรมาส 1/2564 และมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึ้นอีก ส่งผลจากเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% หลงัจากท่ีประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือ
เทียบกบัหลายๆ ประเทศในช่วงก่อนไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลใหรั้ฐบาลเร่ิมผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเร่ิมฟ้ืนตวักลบัมา แต่เน่ืองจากมีการกลบัมาแพร่ระบาดรอบท่ี 2 ในช่วงก่อนส้ินปี 2563 และ
ต่อเน่ืองดว้ยการระบาดรอบท่ี 3-4 ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ท่ีมีการแพร่ระบาดในวง
กวา้งกวา่  2 รอบแรก ท าใหป้ระเทศไทยยงัคงตอ้งมีการก าหนดมาตรการท่ีเขม้งวดส าหรับผูท่ี้จะเดินทางทั้งใน
ประเทศและระหวา่งประเทศ ซ่ึง ณ ปัจจุบนัน้ี ยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ 
COVID-19 ไดอ้ยา่งชดัเจนและคาดวา่จะยงัคงเผชิญอีกหลายปัจจยัเส่ียง  จึงส่งผลให้บริษทัคงนโยบายระมดัระวงัใน
การปล่อยสินเช่ือ  

สภาวะตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 
437,826 คนั เพิ่มขึ้น 45.1% จาก 301,632 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา (เน่ืองจากในปี 2563 ในช่วงเดียวมีการ 
Lock Down) ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์คร่ึงปีแรก ปี 2564 จ านวน 874,041 คนั เพิ่มขึ้น 19.3% จาก 732,636 คนั 
จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และยอดจ าหน่ายรถยนต ์ ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 179,054 คนั เพิ่มขึ้น 39.3% 
จาก 128,540 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ยอดจ าหน่ายรถยนตค์ร่ึงปีแรก ปี 2564 จ านวน 373,191 คนั 
เพิ่มขึ้น 13.6% จาก 328,604 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี:- 

1. รายไดร้วม ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 499.5 ลา้นบาท ลดลง 19.7% จาก 622.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส 2 ปี 2564  จ านวน 345.1 ลา้นบาท ลดลง 33.0% 
จาก 514.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั ส่วนหน่ึงจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีระบาดรุนแรงหนกัในไตรมาสน้ี 



2. รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 134.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 29.5% จาก 104.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจาก มีการบริหารจดัการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามหน้ีคา้ง
ช าระ เพื่อติดตามลูกหน้ี ใหช้ าระค่างวดอยา่งสม ่าเสมอ 

3. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 336.7 ลา้นบาท ลดลง 38.1 % จาก 544.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารรวม ไตรมาส 2 ปี 2564 จ านวน 
246.7 ลา้นบาท ลดลง 24.4% จาก 326.2 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 2 ปี 2564 จ านวน 7.6 ลา้นบาท ลดลง 64.3 % จาก 21.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการใช้วงเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการ
บริหารจดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 หลงัจากการช าระคืนหุ้นกูใ้น
เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 600 ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยู่ท่ีระดบัประมาณ 2,335 ลา้นบาท 
อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ท่ี 0.26 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า จากปี 2563 ซ่ึงถือว่ามีความพร้อมท่ีจะสามารถ
น าไปช าระค่าหุ้นในการซ้ือกิจการ MFIL ในประเทศเมียนมา ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2563  และพร้อมกลบัมาเร่งขยายตวัหากสถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น   
  ณ ไตรมาส 2 ปี 2564  บริษัทมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมสุทธิรวม 3,947.6 ล้านบาท ลดลง 
14.0% จาก 4,591.3 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 จากนโยบายเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือต่อเน่ืองมากว่า 2 ปี 
และในไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 แต่ทางบริษทั 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิผ่อนปรนการจดัชั้นลูกหน้ีตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท า
ให้ส ารองลูกหน้ีสูงกวา่ผูป้ระกอบการประเภทเดียวกนัท่ีใชม้าตราการผอ่นปรนชัว่คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ 
ไตรมาส 2 ปี 2564  มีจ านวน 490.7 ล้านบาท ลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือน 9.1% Coverage Ratio = 120.9% ซ่ึง
เปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2563 ท่ีมีส ารองลูกหน้ี จ านวน 561.7 ลา้นบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน 9.2% Coverage 
Ratio = 118.3% ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,780.3 ลา้นบาท ลดลง 7.8% จาก 7,356.8 ลา้นบาท 
เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563  และมีหน้ีสินรวม 1,392.0 ลา้นบาท ลดลง 30.4 % จาก 2,000.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 
2563 

ในปี 2563 ท่ีประเทศไทยไดมี้การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในช่วงปีท่ีผ่าน
มา ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลไดเ้ร่ิมให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดหลงัจากการแพร่ระบาดรอบแรกและ
เร่ิมเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลตอ้งกลบัมา Lock down ใหม่ในไตรมาส
ท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการกลบัมาระบาดในรอบใหม่น้ีอีกคร้ัง โดยมีการระบาดของสายพนัธ์ุใหม่ในวงกวา้งซ่ึง
กระจายตวัไดเ้ร็วกว่าสายพนัธ์ุเดิม แต่ในหลายประเทศสามารถประสบความส าเร็จในการฉีดวคัซีนไดใ้นอตัราสูง 
คาดวา่จะช่วยใหก้ารระบาดลดลง และลดการเสียชีวิตอีกทั้งจะส่งผลใหป้ระชาชนทัว่โลกกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติ
ในเวลาอนัใกลน้ี้ ซ่ึงถา้ประเทศไทยสามารถเร่งการฉีดวคัซีนไดเ้ร็ว คาดว่าจะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือของ



กลุ่มบริษทั ส าหรับแผนในระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อม หากสถานการณ์ดงักล่าวยงัคงยดืเยื้อต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีจากมาตรการท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ซ่ึง
คาดวา่จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                            (นางสาวปฐมา  พรประภา) 
                       กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  


