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ท่ี  TK. 025/2565                                   
 

วนัท่ี 10  พฤษภาคม  2565 
 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับ ไตรมาส 1/2565 ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 38.6% และรายไดร้วมลดลง 8.4% 
เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 1/2565 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 

135.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 38.6% จาก 97.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และรายไดร้วม 493.3 ลา้น
บาท ลดลง 8.4% จาก 538.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

ในปี 2565 มีการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยวา่จะสามารถขยายตวัได ้3.3% - 4.1% ซ่ึงเป็นอตัราการเติบโตสูง
กวา่ปีท่ีผา่นมา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตใ์นประเทศท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในไตร
มาส 4 ปี 2564 ต่อเน่ืองมาถึงไตรมาส 1 ปี 2565 อีกทั้งการส่งออกของไทยเร่ิมตน้ไดดี้และคาดการณ์วา่จะมีอตัราการ
ขยายตวั 5% จากปีท่ีผา่นมา โดยมีมูลค่าการส่งออก 2.4 ลา้นลา้นบาท ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2565 เติบโต 8.7% อีกทั้ง
การท่องเท่ียวในปีน้ีคาดการณ์วา่จะเร่ิมฟ้ืนตวั และทางการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยคาดการณ์วา่ ในปี 2565 จะมี
นกัท่องเท่ียวต่างชาติสูงถึง 5-15 ลา้นคน ประกอบกบันกัท่องเท่ียวไทย 160 ลา้นคน ส่งผลให้มีรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียวสูงถึง 1.2 ลา้นลา้นบาท คาดวา่จะส่งผลดีกบัการขยายของเศรษฐกิจและการขยายธุรกิจและคุณภาพลูกหน้ี
เช่าซ้ือของกลุ่มบริษทั ในปี 2564 GDP ขยายตวัเพียงแค่ 1.6% ประเทศทัว่โลกประสบกบัการระบาดของ COVID-19 
ต่อเน่ืองมา 2 ปี และในปีน้ียงัมีปัจจยัเร่ืองสงครามรัสเซีย - ยเูครน ท่ีจะซ ้าเติมเร่ืองราคาพลงังานและสินคา้โภคภณัฑ์
ท่ีปรับตวัสูงขึ้น ส่งผลใหต้น้ทุนค่าครองชีพของประชาชนในประเทศเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงสะทอ้นผา่นอตัราเงิน
เฟ้อท่ีเพิ่มขึ้นถึงระดบั 5.73% ในเดือนมีนาคม ปี 2565 นบัเป็นระดบัสูงสุดในรอบกวา่ 12 ปี ซ่ึงอยา่งไรกต็าม ณ 
ปัจจุบนั ยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบทั้งหมดท่ีจะเกิดจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัเงินเฟ้อและการ
คาดแคลนสินคา้ อีกทั้งการขึ้นดอกเบ้ียของธนาคารกลางทัว่โลก คาดวา่จะยงัคงเผชิญอีกหลายปัจจยัเส่ียง จึงส่งผล
ใหบ้ริษทัคงนโยบายระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือ 

สภาวะตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย มียอดจ าหน่ายรถจกัรยานยนต ์ ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 
449,739 คนั เพิ่มขึ้น 3.1% จาก 436,215 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  หลงัจากท่ีมียอดจ าหน่ายลดลง 3 ปี
ต่อเน่ือง และเร่ิมมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นในปีก่อน ส่วนยอดจ าหน่ายรถยนต ์ไตรมาส 1 ปี 2565 จ านวน 231,189 คนั 
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เพิ่มขึ้น 19.1% จาก 194,137 คนั จากช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา หลงัจากท่ีมียอดจ าหน่ายลดลง 3 ปีต่อเน่ือง ส่งผล
ต่อธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี:- 

1. รายไดร้วม ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 493.3 ลา้นบาท ลดลง 8.4% จาก 538.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกับ
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 347.2 ลา้นบาท ลดลง 5.4% 
จาก 367.1 ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย
ต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั ส่วนหน่ึงจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีระบาดอยา่งต่อเน่ือง 
รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 140.7 ลา้นบาท ลดลง 7.3% จาก 151.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา และในส่วนหน้ีสูญรับคืน ก็ไดรั้บลดลง จากสัดส่วน การตดัหน้ีสูญท่ีลดลง 
เน่ืองจากคุณภาพหน้ีดีขึ้น   

2. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 313.0 ลา้นบาท ลดลง 20.5 % จาก 393.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 275.2 ลา้นบาท 
ลดลง 4.1% จาก 287.1 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองมาจาก : 

3.1  ทางบริษทัมีการบริหารจดัการดา้นค่าใชจ่้ายในการบริหาร เก่ียวกบัการควบคุมตน้ทุนใน แต่
ละหน่วยงาน โดยลดค่าใชจ่้ายต่างๆ  เช่น การลดเอกสารและการท างานซ ้าซอ้น 
3.2  ทางบริษทัมีการพฒันาอุปกรณ์การท างาน โดยน า Digital Technology มาใชใ้นทุกหน่วยงาน 

             3.   ตน้ทุนทางการเงิน  ไตรมาส1 ปี 2565 จ านวน 7.8 ลา้นบาท ลดลง 24.3% จาก 10.3 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประกอบกบัมีการ
บริหารจดัการแหล่งตน้ทุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ แมใ้นปีก่อน จะมีการช าระคืนหุ้นกู ้จ านวน 670 ลา้นบาท 
บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยูท่ี่ระดบัประมาณ 2,495.0 ลา้นบาท อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 1ปี 2565 อยูท่ี่ 
0.23 เท่า ซ่ึงเท่ากบั ส้ินปี 2564 
  ณ ไตรมาส1 ปี 2565  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินใหกู้ย้ืมสุทธิรวม 4,144.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 4.9% 
จาก 3,949.4 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 จากนโยบายการเร่งขยายตวัเพื่อเพิ่มยอดขายสูงขึ้น อีกทั้งลูกหน้ีเช่า
ซ้ือในประเทศเร่ิมกลบัมาขยายตวัติดต่อกันเป็นไตรมาสท่ี 2 และตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา มีมาตรการ
ช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 หลายรอบ แต่ทางบริษทั ไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิผอ่นปรนการจดัชั้นลูกหน้ี
ตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวของสภาวิชาชีพบญัชีของประเทศไทย ท าให้ส ารองลูกหน้ีสูงกว่าผูป้ระกอบการ
ประเภทเดียวกนัท่ีใช้มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ณ ไตรมาส1 ปี 2565  มีส ารองจ านวน 
324.9 ลา้นบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 6.1% และมี Coverage Ratio ท่ี 118.2% ซ่ึงเปรียบเทียบกบั ณ ส้ินปี 
2564 ท่ีมีส ารองลูกหน้ี จ านวน 371.6 ล้านบาท ลูกหน้ีค้างช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 7.1% และมี Coverage Ratio ท่ี 
120.5% ณ ไตรมาส1 ปี 2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 7,093.7 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จาก 6,979.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัส้ินปี 2564  และมีหน้ีสินรวม 1,307.7 ลา้นบาท ลดลง 1.1 % จาก 1,322.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 
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ส าหรับแผนในไตรมาสต่อไป ทางกลุ่มบริษทัมีความพร้อมท่ีจะขยายธุรกิจทนัทีโดยใชเ้งินสดของบริษทั 
ซ่ึงเพียงพอต่อการขยายตวัไดอ้ยา่งน้อยอีก 12 เดือน ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลาง 
และระยะยาวต่อไป 

  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                            (นางสาวปฐมา  พรประภา) 
                       กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  


