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วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับไตรมาส 3 ปี 2564 กาไรสุ ทธิ เพิม่ ขึ้น 19.6% และรายได้รวมลดลง 23.8%
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 3 ปี 2564 ของบริ ษทั ฐิติกร จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ
129.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6 % จาก 108.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และรายได้รวม 476.2
ล้านบาท ลดลง 23.8 % จาก 624.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทัว่ โลก ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง ทาให้เศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตัวต่อเนื่อง ส่ งผลกระทบโดยตรงกับการบริ โภคในประเทศ อีกทั้งหนี้ครัวเรื อนที่ปรับตัวสู งขึ้นเป็ น
89.3% ของ GDP ณ สิ้ นไตรมาส 2/2564 และอาจมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสู งขึ้นอีก ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรื อนสู ง
ที่สุดในรอบ 18 ปี สู งเป็ นอันดับ 3 ของเอเชีย และสู งเป็ นอันดับ 17 ของโลก ส่ งผลจากเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ติด
ลบ 6.1% หลังจากที่ประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 ได้เป็ นอย่างดีเมื่อเทียบกับหลายๆ
ประเทศในช่วงก่อนไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่ งผลให้รัฐบาลเริ่ มผ่อนคลายมาตรการปิ ดประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เริ่ มฟื้ นตัวกลับมา แต่เนื่องจากมีการกลับมาแพร่ ระบาดรอบที่ 2 ในช่วงก่อนสิ้ นปี 2563 และต่อเนื่องด้วยการระบาด
รอบที่ 3-4 เริ่ มตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั จากสายพันธุ์เดลต้า ที่มีการแพร่ ระบาดในวง
กว้างกว่า 2 รอบแรก มีการติดเชื้อรายวันสู งขึ้นเรื่ อยๆ ต่อเนื่อง ทาให้ประเทศไทยยังคงต้องมีการกาหนดมาตรการที่
เข้มงวดสาหรับผูท้ ี่จะเดินทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ส่ งผลให้ตวั เลขผูต้ ิดเชื้อโควิดปรับตัวลดลงมาโดย
ตลอด ซึ่งทาให้รัฐบาลเริ่ มอนุญาตให้สามารถเพิ่มกิจกรรมด้านเศรษฐกิจได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั ยัง
ไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างชัดเจนและคาดว่าจะยังคงเผชิญ
อีกหลายปัจจัยเสี่ ยง จึงส่ งผลให้บริ ษทั คงนโยบายระมัดระวังในการปล่อยสิ นเชื่อ
สภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน
330,704 คัน ลดลง 20.2% จาก 414,344 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา ยอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ 9 เดือน ปี
2564 จานวน 1,204,745 คัน เพิ่มขึ้น 5.0% จาก 1,146,980 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และยอดจาหน่าย
รถยนต์ ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 158,740 คัน ลดลง 23.0% จาก 206,125 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา ยอด
จาหน่ายรถยนต์ 9 เดือน ปี 2564 จานวน 531,931 คัน ลดลง 0.5% จาก 534,765 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
ส่ งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้:1. รายได้รวม ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 476.2 ล้านบาท ลดลง 23.8% จาก 624.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา ส่ วนรายได้เช่าซื้อ ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 327.7 ล้านบาท ลดลง 29.7%

จาก 466.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยต่อเนื่ อง
จนถึงปัจจุบนั ส่ วนหนึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดรุ นแรงต่อเนื่อง
รายได้อื่นๆ ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 140.6 ล้านบาท ลดลง 9.6% จาก 155.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา อันเป็ นผลมาจากพอร์ ตเช่าซื้ อที่ลดลง และมีการประกาศของ พรบ. ติดตาม
ทวงถามหนี้ ที่เริ่ มใช้ในเดือนกันยายน 2564
2. ค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 305.8 ล้านบาท ลดลง 35.6 % จาก 474.9 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวม ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 256.6 ล้าน
บาท ลดลง 17.8% จาก 312.2 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา เนื่องมาจาก :
3.1 ทางบริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนใน
แต่ละหน่วยงาน โดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การลดเอกสารและการทางานซ้ าซ้อน
3.2 ทางบริ ษทั มีการพัฒนาอุปกรณ์การทางาน โดยนา Digital Technology มาใช้ ในทุก
หน่วยงาน
3. ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 8.5 ล้านบาท ลดลง 45.5 % จาก 15.6 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากมีการใช้วงเงินกูล้ ดลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับ มี การ
บริ หารจัดการแหล่งต้นทุนทางการเงิน ที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 หลังจากการชาระคืนหุ ้นกู้ใน
เดือนกุมภาพันธ์ จานวน 600 ล้านบาท บริ ษทั ฯ ยังมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยู่ที่ระดับประมาณ 2,514 ล้านบาท
อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ที่ 0.22 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า จากปี 2563 ซึ่ งถือว่ามีความพร้อมที่จะสามารถ
นาไปช าระค่า หุ ้นในการซื้ อกิ จการ MFIL ในประเทศเมี ยนมา ตามที่ ไ ด้รั บการอนุ มัติจากผูถ้ ื อหุ ้นเมื่ อวันที่ 23
เมษายน 2563 และพร้อมกลับมาเร่ งขยายตัวหากสถานการณ์ปรับตัวในทิศทางที่ดีข้ นึ
ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กยู้ มื สุ ทธิรวม 3,818.0 ล้านบาท ลดลง 16.8%
จาก 4,591.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 จากนโยบายเข้มงวดการปล่อยสิ นเชื่อต่อเนื่ องมากว่า 2 ปี และตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผา่ นมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลายรอบ แต่ทางบริ ษทั
ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย ทา
ให้สารองลูกหนี้ สูงกว่าผูป้ ระกอบการประเภทเดียวกันที่ใช้มาตราการผ่อนปรนชัว่ คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ
ไตรมาส 3 ปี 2564 มีสารองจานวน 421.9 ล้านบาท ลูกหนี้ คา้ งชาระเกิน 3 เดือน ที่ 8.4% และมี Coverage Ratio ที่
118.8% ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ้ นปี 2563 ที่มีสารองลูกหนี้ จานวน 561.7 ล้านบาท ลูกหนี้ คา้ งชาระเกิน 3 เดือน ที่
9.2% และมี Coverage Ratio ที่ 118.3% ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 6,789.0 ล้านบาท ลดลง 7.7%
จาก 7,356.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563 และมีหนี้ สินรวม 1,239.4 ล้านบาท ลดลง 38.0 % จาก 2,000.5 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2563
ในปี 2563 ที่ประเทศไทยได้มีการควบคุมการแพร่ ระบาดของ COVID-19 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงปี ที่ผ่าน
มา ซึ่ งทาให้รัฐบาลได้เริ่ มให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดหลังจากการแพร่ ระบาดรอบแรกและ
เริ่ มเปิ ดประเทศมากขึ้น ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลต้องกลับมา Lock down ใหม่ในช่วงต้น
ของไตรมาสที่ผา่ นมา เนื่องจากมีการกลับมาระบาดในรอบใหม่น้ ีอีกครั้ง โดยมีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในวง
กว้า งซึ่ งกระจายตัวได้เ ร็ วกว่าสายพันธุ์ เ ดิ ม แต่ หลังจากที่ รัฐบาลพยายามเร่ งฉี ด วัค ซี น ตลอดไตรมาสที่ ผ่านมา

ประกอบกับมาตรการคุมเข้มด้านต่างๆ ส่ งผลให้ตวั เลขผูต้ ิดเชื้ อโควิดปรับตัวลดลงมาก อีกทั้งในหลายประเทศ
สามารถประสบความสาเร็ จในการฉี ดวัคซีนได้ในอัตราสู ง คาดว่าจะช่วยให้การระบาดลดลง และลดการเสี ยชีวิตอีก
ทั้งจะส่ งผลให้ประชาชนทัว่ โลกกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในเวลาอันใกล้น้ ี ซึ่ งถ้าประเทศไทยสามารถเร่ งการฉี ด
วัคซีนได้เร็ ว คาดว่าจะส่ งผลดีกบั คุณภาพลูกหนี้เช่าซื้อของกลุ่มบริ ษทั สาหรับแผนในระยะต่อไป บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยม
ความพร้ อม หากสถานการณ์ ดังกล่าวยังคงยืดเยื้อต่อเนื่ อง จากมาตรการที่ เข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่ อและการ
ควบคุมคุณภาพลูกหนี้อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในทางกลับกันหากสถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีข้ ึน ทาง
กลุ่มบริ ษทั มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจทันทีโดยใช้เงินสดของบริ ษทั ซึ่งเพียงพอต่อการขยายตัวได้อย่างน้อยอีก 12
เดือน ซึ่งคาดว่าจะส่ งผลดีต่อผลประกอบการของบริ ษทั ในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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