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ที่ TK. 025/2565
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เรื่ อง
เรี ยน

ชี้แจงผลการดาเนินงาน สาหรับ ไตรมาส 1/2565 กาไรสุ ทธิเพิ่มขึ้น 38.6% และรายได้รวมลดลง 8.4%
กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1/2565 ของบริ ษทั ฐิติกร จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย มีกาไรสุ ทธิ
135.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.6% จาก 97.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา และรายได้รวม 493.3 ล้าน
บาท ลดลง 8.4% จาก 538.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา
ในปี 2565 มีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยว่าจะสามารถขยายตัวได้ 3.3% - 4.1% ซึ่งเป็ นอัตราการเติบโตสู ง
กว่าปี ที่ผา่ นมา ซึ่งสอดคล้องกับการอนุมตั ิสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องในไตร
มาส 4 ปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงไตรมาส 1 ปี 2565 อีกทั้งการส่ งออกของไทยเริ่ มต้นได้ดีและคาดการณ์วา่ จะมีอตั ราการ
ขยายตัว 5% จากปี ที่ผา่ นมา โดยมีมูลค่าการส่ งออก 2.4 ล้านล้านบาท ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เติบโต 8.7% อีกทั้ง
การท่องเที่ยวในปี นี้คาดการณ์วา่ จะเริ่ มฟื้ นตัว และทางการท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยคาดการณ์วา่ ในปี 2565 จะมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 5-15 ล้านคน ประกอบกับนักท่องเที่ยวไทย 160 ล้านคน ส่ งผลให้มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวสู งถึง 1.2 ล้านล้านบาท คาดว่าจะส่ งผลดีกบั การขยายของเศรษฐกิจและการขยายธุรกิจและคุณภาพลูกหนี้
เช่าซื้อของกลุ่มบริ ษทั ในปี 2564 GDP ขยายตัวเพียงแค่ 1.6% ประเทศทัว่ โลกประสบกับการระบาดของ COVID-19
ต่อเนื่องมา 2 ปี และในปี นี้ยงั มีปัจจัยเรื่ องสงครามรัสเซีย - ยูเครน ที่จะซ้ าเติมเรื่ องราคาพลังงานและสิ นค้าโภคภัณฑ์
ที่ปรับตัวสู งขึ้น ส่ งผลให้ตน้ ทุนค่าครองชีพของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ซึ่งสะท้อนผ่านอัตราเงิน
เฟ้อที่เพิ่มขึ้นถึงระดับ 5.73% ในเดือนมีนาคม ปี 2565 นับเป็ นระดับสู งสุ ดในรอบกว่า 12 ปี ซึ่งอย่างไรก็ตาม ณ
ปัจจุบนั ยังไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดที่จะเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจัยเงินเฟ้อและการ
คาดแคลนสิ นค้า อีกทั้งการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางทัว่ โลก คาดว่าจะยังคงเผชิญอีกหลายปัจจัยเสี่ ยง จึงส่ งผล
ให้บริ ษทั คงนโยบายระมัดระวังในการปล่อยสิ นเชื่อ
สภาวะตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มียอดจาหน่ายรถจักรยานยนต์ ไตรมาส 1 ปี 2565 จานวน
449,739 คัน เพิ่มขึ้น 3.1% จาก 436,215 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา หลังจากที่มียอดจาหน่ายลดลง 3 ปี
ต่อเนื่อง และเริ่ มมียอดจาหน่ายเพิ่มขึ้นในปี ก่อน ส่ วนยอดจาหน่ายรถยนต์ ไตรมาส 1 ปี 2565 จานวน 231,189 คัน
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เพิ่มขึ้น 19.1% จาก 194,137 คัน จากช่วงเดียวกันของปี ที่ผา่ นมา หลังจากที่มียอดจาหน่ายลดลง 3 ปี ต่อเนื่อง ส่ งผล
ต่อธุรกิจโดยตรง ดังนี้:1. รายได้รวม ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 493.3 ล้านบาท ลดลง 8.4% จาก 538.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา ส่ วนรายได้เช่าซื้ อ ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 347.2 ล้านบาท ลดลง 5.4%
จาก 367.1 ล้า นบาท เมื่ อเที ย บกับ ช่ วงเดี ย วกันกับ ปี ที่ ผ่า นมา เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิ จที่ ถดถอย
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั ส่ วนหนึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง
รายได้อื่นๆ ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 140.7 ล้านบาท ลดลง 7.3% จาก 151.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา และในส่ วนหนี้ สูญรับคืน ก็ได้รับลดลง จากสัดส่ วน การตัดหนี้ สูญที่ลดลง
เนื่องจากคุณภาพหนี้ดีข้ นึ
2. ค่าใช้จ่ายรวม ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 313.0 ล้านบาท ลดลง 20.5 % จาก 393.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา โดยค่าใช้จ่ายในการบริ หารรวม ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 275.2 ล้านบาท
ลดลง 4.1% จาก 287.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผา่ นมา เนื่องมาจาก :
3.1 ทางบริ ษทั มีการบริ หารจัดการด้านค่าใช้จ่ายในการบริ หาร เกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนใน แต่
ละหน่วยงาน โดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น การลดเอกสารและการทางานซ้ าซ้อน
3.2 ทางบริ ษทั มีการพัฒนาอุปกรณ์การทางาน โดยนา Digital Technology มาใช้ในทุกหน่วยงาน
3. ต้นทุนทางการเงิน ไตรมาส1 ปี 2565 จานวน 7.8 ล้านบาท ลดลง 24.3% จาก 10.3 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา เนื่ องจากมีการใช้วงเงินกูล้ ดลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับ มี การ
บริ หารจัดการแหล่งต้นทุนทางการเงินที่มีประสิ ทธิ ภาพ แม้ในปี ก่อน จะมีการชาระคืนหุ ้นกู้ จานวน 670 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ยังมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยูท่ ี่ระดับประมาณ 2,495.0 ล้านบาท อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 1ปี 2565 อยูท่ ี่
0.23 เท่า ซึ่งเท่ากับ สิ้ นปี 2564
ณ ไตรมาส1 ปี 2565 บริ ษทั มีลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้เงินให้กยู้ ืมสุ ทธิรวม 4,144.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9%
จาก 3,949.4 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2564 จากนโยบายการเร่ งขยายตัวเพื่อเพิ่มยอดขายสู งขึ้น อีกทั้งลูกหนี้ เช่า
ซื้ อในประเทศเริ่ มกลับมาขยายตัวติ ดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 2 และตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ผ่านมา มีมาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 หลายรอบ แต่ทางบริ ษทั ไม่ได้ใช้สิทธิ์ ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้
ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวของสภาวิชาชี พบัญชี ของประเทศไทย ทาให้สารองลูกหนี้ สูงกว่าผูป้ ระกอบการ
ประเภทเดียวกันที่ใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ ไตรมาส1 ปี 2565 มีสารองจานวน
324.9 ล้านบาท ลูกหนี้ คา้ งชาระเกิน 3 เดือน ที่ 6.1% และมี Coverage Ratio ที่ 118.2% ซึ่ งเปรี ยบเทียบกับ ณ สิ้ นปี
2564 ที่ มีส ารองลู กหนี้ จานวน 371.6 ล้า นบาท ลู กหนี้ ค ้า งช าระเกิ น 3 เดื อน ที่ 7.1% และมี Coverage Ratio ที่
120.5% ณ ไตรมาส1 ปี 2565 บริ ษทั มีสินทรัพย์รวม 7,093.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จาก 6,979.0 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับสิ้ นปี 2564 และมีหนี้สินรวม 1,307.7 ล้านบาท ลดลง 1.1 % จาก 1,322.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้ นปี 2564
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สาหรับแผนในไตรมาสต่อไป ทางกลุ่มบริ ษทั มีความพร้อมที่จะขยายธุรกิจทันทีโดยใช้เงินสดของบริ ษทั
ซึ่งเพียงพอต่อการขยายตัวได้อย่างน้อยอีก 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะส่ งผลดีต่อผลประกอบการของบริ ษทั ในระยะกลาง
และระยะยาวต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ

