
 
 
 
 
ท่ี  TK 049/2564                                    วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 
 
เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.6% และรายไดร้วมลดลง 23.8% 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3 ปี 2564 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 

129.8 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 19.6 % จาก 108.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และรายไดร้วม  476.2  
ลา้นบาท ลดลง 23.8 % จาก 624.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทัว่โลก ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกวา้ง ท าใหเ้ศรษฐกิจใน
ประเทศชะลอตวัต่อเน่ือง ส่งผลกระทบโดยตรงกบัการบริโภคในประเทศ อีกทั้งหน้ีครัวเรือนท่ีปรับตวัสูงขึ้นเป็น 
89.3% ของ GDP ณ ส้ินไตรมาส 2/2564 และอาจมีแนวโน้มท่ีจะปรับตวัสูงขึ้นอีก ประเทศไทยมีหน้ีครัวเรือนสูง
ท่ีสุดในรอบ 18 ปี สูงเป็นอนัดบั 3 ของเอเชีย และสูงเป็นอนัดบั 17 ของโลก ส่งผลจากเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ติด
ลบ 6.1% หลงัจากท่ีประเทศไทยมีการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไดเ้ป็นอยา่งดีเม่ือเทียบกบัหลายๆ 
ประเทศในช่วงก่อนไตรมาส 4 ของปี 2563 ส่งผลใหรั้ฐบาลเร่ิมผอ่นคลายมาตรการปิดประเทศ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เร่ิมฟ้ืนตวักลบัมา แต่เน่ืองจากมีการกลบัมาแพร่ระบาดรอบท่ี 2 ในช่วงก่อนส้ินปี 2563 และต่อเน่ืองดว้ยการระบาด
รอบท่ี 3-4 เร่ิมตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1 ปี 2564 ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัจากสายพนัธ์ุเดลตา้ ท่ีมีการแพร่ระบาดในวง
กวา้งกวา่ 2 รอบแรก มีการติดเช้ือรายวนัสูงขึ้นเร่ือยๆ ต่อเน่ือง ท าใหป้ระเทศไทยยงัคงตอ้งมีการก าหนดมาตรการท่ี
เขม้งวดส าหรับผูท่ี้จะเดินทางทั้งในประเทศและระหวา่งประเทศ ส่งผลใหต้วัเลขผูติ้ดเช้ือโควิดปรับตวัลดลงมาโดย
ตลอด ซ่ึงท าใหรั้ฐบาลเร่ิมอนุญาตใหส้ามารถเพิ่มกิจกรรมดา้นเศรษฐกิจไดม้ากขึ้น แต่อยา่งไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั ยงั
ไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 ไดอ้ยา่งชดัเจนและคาดวา่จะยงัคงเผชิญ
อีกหลายปัจจยัเส่ียง  จึงส่งผลใหบ้ริษทัคงนโยบายระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ  

สภาวะตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 
330,704 คนั ลดลง 20.2% จาก 414,344 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  ยอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์9 เดือน ปี 
2564 จ านวน  1,204,745 คนั เพิ่มขึ้น 5.0% จาก 1,146,980 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และยอดจ าหน่าย
รถยนต ์ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 158,740 คนั ลดลง 23.0% จาก 206,125 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา ยอด
จ าหน่ายรถยนต ์9 เดือน ปี 2564 จ านวน 531,931 คนั ลดลง 0.5% จาก 534,765 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 
ส่งผลต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี:- 

1. รายไดร้วม ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 476.2 ลา้นบาท ลดลง 23.8% จาก 624.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส 3 ปี 2564  จ านวน 327.7 ลา้นบาท ลดลง 29.7% 



จาก 466.4 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนัส่วนหน่ึงจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีระบาดรุนแรงต่อเน่ือง 
รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 140.6 ลา้นบาท ลดลง 9.6% จาก 155.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากพอร์ตเช่าซ้ือท่ีลดลง และมีการประกาศของ พรบ. ติดตาม
ทวงถามหน้ี ท่ีเร่ิมใชใ้นเดือนกนัยายน 2564 

2. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 305.8 ลา้นบาท ลดลง 35.6 % จาก 474.9 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 256.6 ลา้น
บาท ลดลง 17.8% จาก 312.2 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองมาจาก : 

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

             3.   ตน้ทุนทางการเงิน ไตรมาส 3 ปี 2564 จ านวน 8.5 ลา้นบาท ลดลง 45.5 % จาก 15.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการ
บริหารจดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงิน ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยในไตรมาส 3 ปี 2564 หลงัจากการช าระคืนหุ้นกู้ใน
เดือนกุมภาพนัธ์ จ านวน 600 ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยู่ท่ีระดบัประมาณ 2,514 ลา้นบาท 
อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 อยู่ท่ี 0.22 เท่า ลดลงจาก 0.37 เท่า จากปี 2563 ซ่ึงถือว่ามีความพร้อมท่ีจะสามารถ
น าไปช าระค่าหุ้นในการซ้ือกิจการ MFIL ในประเทศเมียนมา ตามท่ีได้รับการอนุมัติจากผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 23 
เมษายน 2563  และพร้อมกลบัมาเร่งขยายตวัหากสถานการณ์ปรับตวัในทิศทางท่ีดีขึ้น   
  ณ ไตรมาส 3 ปี 2564  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กูย้มืสุทธิรวม 3,818.0 ลา้นบาท ลดลง 16.8% 
จาก 4,591.3 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 จากนโยบายเขม้งวดการปล่อยสินเช่ือต่อเน่ืองมากวา่ 2 ปี และตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผา่นมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 หลายรอบ แต่ทางบริษทั 
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิผ่อนปรนการจดัชั้นลูกหน้ีตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท า
ให้ส ารองลูกหน้ีสูงกว่าผูป้ระกอบการประเภทเดียวกนัท่ีใชม้าตราการผอ่นปรนชัว่คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ 
ไตรมาส 3 ปี 2564  มีส ารองจ านวน 421.9 ลา้นบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 8.4% และมี Coverage Ratio ท่ี 
118.8% ซ่ึงเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 2563 ท่ีมีส ารองลูกหน้ี จ านวน 561.7 ลา้นบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 
9.2% และมี Coverage Ratio ท่ี 118.3% ณ ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,789.0 ลา้นบาท ลดลง 7.7% 
จาก 7,356.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563  และมีหน้ีสินรวม 1,239.4 ลา้นบาท ลดลง 38.0 % จาก 2,000.5 ลา้น
บาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 

ในปี 2563 ท่ีประเทศไทยไดมี้การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีในช่วงปีท่ีผ่าน
มา ซ่ึงท าให้รัฐบาลไดเ้ร่ิมให้มีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดหลงัจากการแพร่ระบาดรอบแรกและ
เร่ิมเปิดประเทศมากขึ้น ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลตอ้งกลบัมา Lock down ใหม่ในช่วงตน้
ของไตรมาสท่ีผา่นมา เน่ืองจากมีการกลบัมาระบาดในรอบใหม่น้ีอีกคร้ัง โดยมีการระบาดของสายพนัธ์ุเดลตา้ในวง
กวา้งซ่ึงกระจายตัวได้เร็วกว่าสายพนัธ์ุเดิม แต่หลังจากท่ีรัฐบาลพยายามเร่งฉีดวคัซีนตลอดไตรมาสท่ีผ่านมา 



ประกอบกบัมาตรการคุมเขม้ดา้นต่างๆ ส่งผลให้ตวัเลขผูติ้ดเช้ือโควิดปรับตวัลดลงมาก อีกทั้งในหลายประเทศ
สามารถประสบความส าเร็จในการฉีดวคัซีนไดใ้นอตัราสูง คาดวา่จะช่วยใหก้ารระบาดลดลง และลดการเสียชีวิตอีก
ทั้งจะส่งผลให้ประชาชนทัว่โลกกลบัมาใชชี้วิตไดต้ามปกติในเวลาอนัใกลน้ี้ ซ่ึงถา้ประเทศไทยสามารถเร่งการฉีด
วคัซีนไดเ้ร็ว คาดวา่จะส่งผลดีกบัคุณภาพลูกหน้ีเช่าซ้ือของกลุ่มบริษทั ส าหรับแผนในระยะต่อไป บริษทัฯ ไดเ้ตรียม
ความพร้อม หากสถานการณ์ดังกล่าวยงัคงยืดเยื้อต่อเน่ือง จากมาตรการท่ีเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือและการ
ควบคุมคุณภาพลูกหน้ีอยา่งต่อเน่ืองมาโดยตลอด และในทางกลบักนัหากสถานการณ์คล่ีคลายไปในทางท่ีดีขึ้น ทาง
กลุ่มบริษทัมีความพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจทนัทีโดยใชเ้งินสดของบริษทั ซ่ึงเพียงพอต่อการขยายตวัไดอ้ยา่งนอ้ยอีก 12 
เดือน ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง และระยะยาวต่อไป 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
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