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ท่ี  TK 049/2565                                

วนัท่ี  8  พฤศจิกายน  2565 

 

เร่ือง ช้ีแจงผลการด าเนินงาน ส าหรับ ไตรมาส 3/2565 ก าไรสุทธิลดลง 53.7% และรายไดร้วมเพิ่มขึ้น 4.7% 

เรียน  กรรมการและผูจ้ดัการ 
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ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาส 3/2565 ของบริษทั ฐิติกร จ ากดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย มีก าไรสุทธิ 

60.1 ลา้นบาท ลดลง 53.7% จาก 129.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา และรายไดร้วม 498.4 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้น 4.7% จาก 476.2 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

ในปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตขึ้น 3.3% ตามการเติบโตของภาค
ท่องเท่ียว การส่งออก และการบริโภคของภาคเอกชน โดยภาคท่องเท่ียวมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองเน่ืองจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด -19 คล่ีคลายลง คาดว่าในปีน้ี จะมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ประมาณ 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ซ่ึงมีจ านวน 0.4 ล้านคน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการบริโภคและการจ้างงาน
ภายในประเทศ ขณะท่ีการส่งออก 9 เดือน เติบโตขึ้น 10.6% จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อนและเป็นการขยายตวั
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 19 คาดว่าการส่งออกจะยงัคงขยายตวัไปไดด้ว้ยดี ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการส่งออกรถยนต ์เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีขยายตวัต่อเน่ือง ขณะท่ีปัญหาชิปขาดแคลนคล่ีคลายมากขึ้น อตัราเงินเฟ้อ
ในปี 2565 คาดวา่จะอยูท่ี่ 6.3% มีแนวโนม้ลดลงในปีหนา้ตามราคาน ้ามนัโลกและปัญหาห่วงโซ่อุปทานท่ีเร่ิมดีขึ้น  

ส าหรับในปี 2566 คาดวา่เศรษฐกิจของประเทศคงจะไม่เติบโตมากกว่าปี 2565 เพราะยงัคงเผชิญกบัปัจจยั
ลบหลายดา้น เช่น ตน้ทุนค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน และสินคา้น าเขา้ท่ีสูงขึ้น การขึ้นอตัราดอกเบ้ียนโยบาย ราคาพลงังาน
ท่ียงัคงสูง รวมถึงการลดมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อปรับนโยบายสู่สมดุล เช่นเดียวกนักบัเศรษฐกิจ
โลกท่ีจะชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง จากปัญหาเงินเฟ้อท่ีปรับลงช้า ส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกต้องขึ้นอัตรา
ดอกเบ้ียแรง และนานกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ส่วนในยุโรปยงัคงไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติ
ขาดแคลนพลงังานอย่างรุนแรง จากปัจจยัเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯ จึงยงัคงตอ้งระมดัระวงัในนโยบายการขยายธุรกิจ
รวมถึงเขม้งวดในการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากขึ้น 

ตลาดรถจกัรยานยนตใ์นประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2565 มียอดขาย 458,815 คนั เพิ่มขึ้น 38.7% จาก 
330,704 คนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ขณะท่ียอดขายรถจกัรยานยนต ์ 9 เดือน ปี 2565 มีจ านวน 1,369,531 
คนั เพิ่มขึ้น 13.7% จาก 1,204,745 คนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ส่วนยอดขายรถยนต ์ไตรมาส 3 ปี 2565 มี
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ยอดขาย 206,391คนั เพิ่มขึ้น  30.0% จาก 158,740 คนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ขณะท่ียอดขายรถยนต ์ 9 
เดือน ปี 2565 มีจ านวน 633,694 คนั เพิ่มขึ้น 19.1% จาก 531,931 คนั ในช่วงเวลาเดียวกนัของปี 2564 ส่งผลต่อ
ธุรกิจโดยตรง ดงัน้ี:- 

1. รายไดร้วม ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 498.4 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 4.7% จาก 476.2 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั
ช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา ส่วนรายไดเ้ช่าซ้ือ ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 381.5 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 16.4% 
จาก 327.7 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา  เน่ืองจากมีนโยบายเพิ่มยอดปล่อยสินเช่ือ 
และในช่วงตน้สัญญาการรับรู้ดอกเบ้ียจะมีอตัราท่ีสูงกวา่ 
รายไดอ่ื้นๆ  ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 122.3 ลา้นบาท ลดลง 13.0% จาก 140.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั 
ช่วงเดียวกันกับปีท่ีผ่านมา โดยหน้ีสูญรับคืนได้รับช าระลดลง จากสัดส่วน การตดัหน้ีสูญท่ีลดลง 
เน่ืองจากคุณภาพหน้ีท่ีดีขึ้น และรายไดค้่าติดตามทวงถามท่ีลดลงจาก ประกาศคณะกรรมการก ากบัการ
ทวงถามหน้ี มีผลบงัคบัใช ้8 กนัยายน 2564 

2. ค่าใชจ่้ายรวม ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 381.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 24.9% จาก 305.8 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารรวม ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 279.9 ลา้น
บาท เพิ่มขึ้น 9.1% จาก 256.6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา เน่ืองมาจาก : 

2.1  ทางบริษทัมีนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเช่ือ ท าให้มีค่าใชจ่้ายทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้น เช่น 
ค่าส่งเสริมการขาย ค่าสนบัสนุนการตลาด อีกทั้งบริษทัมีนโยบายตดัค่าใชจ่้ายการตลาดทนัทีทั้ง
จ านวน 
2.2  ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้เพิ่มขึ้น  เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนสัญญา
เช่าซ้ือใหม่ตามท่ีบริษทัมีนโยบายเพิ่มยอดการปล่อยสินเช่ือ  ในขณะท่ีความสามารถในการเก็บ
ช าระหน้ีและคุณภาพหน้ีของลูกคา้ยงัอยูใ่นคุณภาพท่ีดี  

             3.   ตน้ทุนทางการเงิน  ไตรมาส 3 ปี 2565 จ านวน 7.6 ลา้นบาท ลดลง 10.6% จาก 8.5 ลา้นบาท เม่ือเทียบ
กบัช่วงเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากมีการใชว้งเงินกูล้ดลง เพื่อให้เหมาะกบัสถานการณ์  ถึงแมใ้นปีท่ีผ่านมาทาง
บริษทัมีการช าระคืนหุ้นกู ้จ านวน 670 ลา้นบาท บริษทัฯ ยงัมีสถานะเงินสดและเงินฝากอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1,680.2 
ลา้นบาท อีกทั้ง D/E ณ ไตรมาส 3 ปี 2565 อยูท่ี่ 0.16 เท่า ซ่ึงลดลง จากส้ินปี 2564 ท่ี 0.23 เท่า 
   ณ ไตรมาส 3 ปี 2565  บริษทัมีลูกหน้ีเช่าซ้ือและลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมสุทธิรวม 4,575.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
15.8% จาก 3,949.4 ลา้นบาท  เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 จากนโยบายการขยายตวัเพื่อเพิ่มยอดการปล่อยสินเช่ือ  ตั้งแต่
ไตรมาส 2 ปี 2563 ท่ีผ่านมา มีมาตรการช่วยเหลือลูกคา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 หลายรอบ แต่ทางบริษทั 
ไม่ได้ใช้สิทธ์ิผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหน้ีตามมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย 
บริษทัเห็นความส าคญัของการมีส ารองท่ีเพียงพอ ณ ไตรมาส3 ปี 2565  มีส ารองจ านวน 335.6 ลา้นบาท ลูกหน้ีคา้ง
ช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 5.9% และมี Coverage Ratio ท่ี 115.6% ซ่ึงเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินปี 2564 ท่ีมีส ารองลูกหน้ี 
จ านวน 371.6 ล้านบาท ลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 3 เดือน ท่ี 7.1% และมี Coverage Ratio ท่ี 120.5% ณ ไตรมาส 3 ปี 
2565 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 6,691.8 ลา้นบาท ลดลง 4.1% จาก 6,979.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564  และมี
หน้ีสินรวม 904.0 ลา้นบาท ลดลง 31.6 % จาก 1,322.0 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 
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ตามท่ีคณะกรรมการว่าดว้ยสัญญา ส านักงานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) ไดอ้อกประกาศ 
เร่ือง ให้ธุรกิจให้เช่าซ้ือรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เป็นธุรกิจท่ีควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ซ่ึงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2565 โดยมีผลบงัคบัเม่ือพน้ก าหนด 90 วนันับแต่วนัท่ีออกประกาศ ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ในวนัท่ี 10 มกราคม 2566 นั้ น บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ตลอดมา และจะยงัคงยึดหลกัการดงักล่าวในการด าเนินธุรกิจต่อไป   ภายหลงัประกาศมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าให้ทั้งอุตสาหกรรมอยู่ภายใตเ้พดานดอกเบ้ียเดียวกนั ดงันั้นบริบทการให้บริการทางการเงินแก่ลูกคา้ราย
ย่อย/ ประชาชนท่ีมีความต้องการเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์และการแข่งขนัของตลาดจะต้องมีการเปล่ียนแปลงให้
เหมาะสมกบักฎระเบียบใหม่ของราชการ 

บริษทัฯ เร่ิมปรับการด าเนินงานและเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้สอดรับกบัการเปล่ียนแปลง ได้
เตรียมตวัก่อนออกประกาศและเร่ิมควบคุมคุณภาพการปล่อยสินเช่ือเพิ่มมากขึ้นตั้ งแต่ไตรมาส 3/2565 เพื่อลด
ตน้ทุนทางดา้น Credit cost หรือหน้ีเสีย รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดเ้ตรียมพร้อมในการเพิ่มบริการใหม่ โดยบริษทัฯ ได้รับใบอนุญาตเพิ่มเติมให้
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั คือ สินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ และ สินเช่ือส่วนบุคคล ซ่ึงบริการ
ใหม่เหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มรายได ้ในขณะท่ีช่วยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากการพึ่งพาธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนตเ์ป็น
หลกัเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงคาดวา่จะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทัในระยะกลางและระยะยาวต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

                                                                                                           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
                            (นางสาวปฐมา  พรประภา) 
                       กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ  
 


