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วันที่ 10 สิ งหาคม 2564

ชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 2 ปี 2564 กาไรสุ ทธิ เพิม่ ขึ้น 142.6% และรายได้รวมลดลง 19.7%
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 2 ปี 2564 ของบริ ษทั ฐิติกร จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีกาไร
สุ ทธิ 118.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.6 % จาก 48.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และรายได้รวม
499.5 ล้านบาท ลดลง 19.7 % จาก 622.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทัว่ โลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทาให้เศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง ส่ งผลกระทบโดยตรงกับการบริ โภคในประเทศ อีกทั้งหนี้ครัวเรื อนที่ปรับตัวสู งขึ้นเป็ น
ประวัติการณ์ถึง 90.5% ของ GDP ณ สิ้ นไตรมาส 1/2564 และมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสู งขึ้นอีก ส่ งผลจากเศรษฐกิจ
ไทยปี 2563 ติดลบ 6.1% หลังจากที่ประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้เป็ นอย่างดีเมื่อ
เทียบกับหลายๆ ประเทศในช่วงก่อนไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่ งผลให้รัฐบาลเริ่ มผ่อนคลายมาตรการปิ ดประเทศ และ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่ มฟื้ นตัวกลับมา แต่เนื่องจากมีการกลับมาแพร่ ระบาดรอบที่ 2 ในช่วงก่อนสิ้ นปี 2563 และ
ต่อเนื่องด้วยการระบาดรอบที่ 3-4 ในช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ที่มีการแพร่ ระบาดในวง
กว้างกว่า 2 รอบแรก ทาให้ประเทศไทยยังคงต้องมีการกาหนดมาตรการที่เข้มงวดสาหรับผูท้ ี่จะเดินทางทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบนั นี้ ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดจากสถานการณ์
COVID-19 ได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะยังคงเผชิญอีกหลายปั จจัยเสี่ ยง จึงส่ งผลให้บริ ษทั คงนโยบายระมัดระวังใน
การปล่อยสิ นเชื่อ
สภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน
437,826 คัน เพิ่มขึ้น 45.1% จาก 301,632 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา (เนื่องจากในปี 2563 ในช่วงเดียวมีการ
Lock Down) ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ครึ่ งปี แรก ปี 2564 จานวน 874,041 คัน เพิ่มขึ้น 19.3% จาก 732,636 คัน
จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และยอดจาหน่ายรถยนต์ ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 179,054 คัน เพิ่มขึ้น 39.3%
จาก 128,540 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา ยอดจาหน่ายรถยนต์ครึ่ งปี แรก ปี 2564 จานวน 373,191 คัน
เพิ่มขึ้น 13.6% จาก 328,604 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา ส่ งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้ :1. รายได้รวม ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 499.5 ล้านบาท ลดลง 19.7% จาก 622.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา ส่ วนรายได้เช่าซื้อ ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 345.1 ล้านบาท ลดลง 33.0%
จาก 514.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบนั ส่ วนหนึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดรุ นแรงหนักในไตรมาสนี้

2. รายได้อื่นๆ ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 134.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.5% จาก 104.1 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา อันเป็ นผลมาจาก มีการบริ หารจัดการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อติดตามหนี้คา้ ง
ชาระ เพื่อติดตามลูกหนี้ ให้ชาระค่างวดอย่างสม่าเสมอ
3. ค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 336.7 ล้านบาท ลดลง 38.1 % จาก 544.1 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวม ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน
246.7 ล้านบาท ลดลง 24.4% จาก 326.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา เนื่ องมาจาก :
3.1 ทางบริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนใน
แต่ละหน่วยงาน โดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การลดเอกสารและการทางานซ้ าซ้อน
3.2 ทางบริ ษทั มีการพัฒนาอุปกรณ์การทางาน โดยนา Digital Technology มาใช้ ในทุก
หน่วยงาน
4. ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส 2 ปี 2564 จานวน 7.6 ล้านบาท ลดลง 64.3 % จาก 21.3 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากมีการใช้วงเงินกูล้ ดลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับ มีการ
บริ หารจัดการแหล่งต้นทุนทางการเงิน ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยในไตรมาส 2 ปี 2564 หลังจากการชาระคืนหุ ้นกูใ้ น
เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 600 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ยังมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยู่ที่ระดับประมาณ 2,335 ล้านบาท
อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 อยู่ที่ 0.26 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า จากปี 2563 ซึ่ งถือว่ามีความพร้อมที่จะสามารถ
นาไปช าระค่ าหุ ้ น ในการซื้ อกิ จการ MFIL ในประเทศเมี ยนมา ตามที่ ไ ด้รับ การอนุ มัติจากผูถ้ ื อหุ ้น เมื่ อวัน ที่ 23
เมษายน 2563 และพร้อมกลับมาเร่ งขยายตัวหากสถานการณ์ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ นึ
ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษ ัทมี ลูกหนี้ เช่ าซื้ อและลู กหนี้ เงิ น ให้กู้ยืมสุ ท ธิ ร วม 3,947.6 ล้านบาท ลดลง
14.0% จาก 4,591.3 ล้านบาท เมื่ อเที ยบกับ สิ้ นปี 2563 จากนโยบายเข้มงวดการปล่อยสิ นเชื่ อ ต่อเนื่ องมากว่า 2 ปี
และในไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ ผ่านมา มี มาตรการช่ วยเหลือลูกค้าที่ ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ทางบริ ษทั
ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ทา
ให้สารองลูกหนี้ สูงกว่าผูป้ ระกอบการประเภทเดียวกันที่ใช้มาตราการผ่อนปรนชัว่ คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ
ไตรมาส 2 ปี 2564 มี จานวน 490.7 ล้านบาท ลู กหนี้ ค้างช าระเกิ น 3 เดื อน 9.1% Coverage Ratio = 120.9% ซึ่ ง
เปรี ยบเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2563 ที่มีสารองลูกหนี้ จานวน 561.7 ล้านบาท ลูกหนี้คา้ งชาระเกิน 3 เดือน 9.2% Coverage
Ratio = 118.3% ณ ไตรมาส 2 ปี 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 6,780.3 ล้านบาท ลดลง 7.8% จาก 7,356.8 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 และมีหนี้สินรวม 1,392.0 ล้านบาท ลดลง 30.4 % จาก 2,000.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี
2563
ในปี 2563 ที่ประเทศไทยได้มีการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในช่วงปี ที่ผ่าน
มา ซึ่ งทาให้รัฐบาลได้เริ่ มให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดหลังจากการแพร่ ระบาดรอบแรกและ
เริ่ มเปิ ดประเทศมากขึ้น ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลต้องกลับมา Lock down ใหม่ในไตรมาส
ที่ ผ่านมา เนื่ องจากมี การกลับ มาระบาดในรอบใหม่ น้ ี อีกครั้ ง โดยมี การระบาดของสายพันธุ์ ใหม่ ในวงกว้างซึ่ ง
กระจายตัวได้เร็ วกว่าสายพันธุ์เดิม แต่ในหลายประเทศสามารถประสบความสาเร็ จในการฉี ด วัคซี นได้ในอัตราสู ง
คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง และลดการเสี ยชีวิตอีกทั้งจะส่ งผลให้ประชาชนทัว่ โลกกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
ในเวลาอันใกล้น้ ี ซึ่ งถ้าประเทศไทยสามารถเร่ งการฉี ดวัคซี นได้เร็ ว คาดว่าจะส่ งผลดีกบั คุณภาพลูกหนี้ เช่าซื้ อของ

กลุ่มบริ ษทั สาหรับแผนในระยะต่อไป บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อม หากสถานการณ์ดงั กล่าวยังคงยืดเยื้อต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ จากมาตรการที่เข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่อและการควบคุมคุณภาพลูกหนี้ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ ง
คาดว่าจะส่ งผลดีต่อผลประกอบการของบริ ษทั ในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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