ที่ TK.060/2561

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

เรื่ อง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการดําเนิ นงานสําหรับไตรมาส 3 ปี 2561 ของบริ ษทั ฐิติกร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยมี
กําไรสุ ทธิ รวม 90.0 ล้านบาท ลดลง 32.3% จาก 133.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน บริ ษทั
ใคร่ ขอชี้แจงสาเหตุหลักของการลดลงของกําไรสุ ทธิ ดงั ต่อไปนี้
1. รายได้รวมไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 960.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.3% จาก 938.2 ล้านบาท เมื่อ
เทีย บกับช่ วงเวลาเดี ยวกันของปี ก่ อน รายได้ รวมเพิ่ม ขึ้นเพีย งเล็กน้อยอันเนื่ องจากการเริ่ มชะลอตัวของ
สภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไทยและระดับหนี้ ครั วเรื อนของประเทศ (ข้อมู ลจากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย) ที่เคยสู งสุ ดในไตรมาส 4/2558 ที่ 80.8% ของ GDP และลดลงมาเล็กน้อยแต่ยงั คงทรงตัวอยูใ่ น
ระดับสู งถึง 77.5% ของ GDP ณ สิ้ นไตรมาส 2 ปี 2561 นอกจากนั้นรายได้ของเกษตรกรโดยรวมช่วงไตร
มาส 3 (ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ก็ยงั คงอยูใ่ นระดับทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นเพียง 1.3% แม้ว่า
ปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8% แต่ก็ได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าเกษตรโดยเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลง
ถึ ง 3.3% ตลอดจนการเริ่ มชะลอตัวของมูลค่าการส่ งออกสิ นค้าของประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศของผูน้ าํ การค้าโลกทั้งสหรัฐอเมริ กา ยุโรป จีน ซึ่ งทําให้ยอด
ส่ งออกสิ นค้าเดือนกันยายนของไทย (ข้อมูลจากกระทรวงพาณิ ชย์) ลดลง 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี ก่อน อีกทั้งตัวเลขนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เมื่อเทียบ
ช่วงเดียวกันของปี ก่อนก็เริ่ มมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากครึ่ งปี 2561 ที่เติบโตได้ในระดับมากกว่า 10.0% โดย
ได้ลดลงมาอยูใ่ นระดับ 2.0% ในช่ วงไตรมาส 3 ของปี 2561 จากปั จจัยต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจึงส่ งผล
กระทบต่อตลาดรถจักรยานยนต์ของประเทศไทย โดยยอดจําหน่ายรถจักรยานยนต์ของไทยในช่วง 9 เดือน
แรกของ ปี 2561 มีจาํ นวน 1,366,194 คัน ลดลง 1.8% จาก 1,390,679 คัน ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน ส่ วน
ธุ รกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ในราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวนั้นยังคง
สามารถขยายตัวได้ดีต่อเนื่องจากปี ที่ผ่านมา โดยพอร์ ตลู กหนี้ เช่ าหนี้ รวมทั้ง 2 ประเทศ ณ กันยายน 2561
เติบโตได้ถึง 90.0% จากสิ้ นปี 2560 จึงทําให้กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีความสามารถในการขยายพอร์ ตลูกหนี้ เช่าซื้ อ

ได้ติดต่อกันเป็ นไตรมาสที่ 11 โดย ณ สิ้ นไตรมาส 3 เติบโตได้ 1.9% เมื่อเทียบกับสิ้ นปี ที่แล้ว โดยเป็ นการ
ลดลงจากช่วงครึ่ งแรกของปี 2561 ที่ยอดรวมของลูกหนี้เช่าซื้อเพิ่มขึ้น 3.5% จากสิ้ นปี ที่ผา่ นมา
2. ค่าใช้จ่ายรวมไตรมาส 3 ปี 2561 จํานวน 847.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.2% จาก 769.4 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยค่าใช้จ่ายขายและบริ หารรวมของไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 539.8
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.3% จาก 532.7 ล้านบาทของไตรมาสเดียวกันในปี ที่ แล้ว ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นมา
จากการที่ภาวะเศรษฐกิ จชะลอตัวประกอบกับราคาของพืชผลการเกษตรตกตํ่า เช่ น ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน
ส่ งผลให้ลูกหนี้ของบริ ษทั หลายกลุ่มมีกาํ ลังการผ่อนชําระค่างวดลดลง บริ ษทั จึงมีนโยบายเพิ่มความเข้มงวด
ในการติดตามค่างวด พร้อมกับยังคงมีนโยบายเร่ งการตัดหนี้สูญสําหรับลูกหนี้ กลุ่มที่คาดว่าจะมีปัญหาเรื่ อง
การชําระเงินค่างวดและการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสู ญตามเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง
ส่ งผลให้ไตรมาส 3 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายสําหรับการตัดหนี้สูญและตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสู ญ มีจาํ นวน 275.2
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.5% จาก 207.7 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปี ก่อน
ณ ไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อเที ยบกับไตรมาสเดี ยวกับของปี 2560 บริ ษทั มีลูก หนี้ เช่ าซื้ อสุ ทธิ รวม
9,113.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% จาก 8,945.2 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 10,241.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.2% จาก
10,018.2 ล้านบาท และมีหนี้สินรวม 5,414.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% จาก 5,232.9 ล้านบาท
ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในไตรมาสนี้ ลดลงเนื่ องมาจากความเข้มงวดในการปล่อยสิ นเชื่ อ การ
เร่ งตัดหนี้สูญ และยังมีค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ ที่สูงขึ้น ทั้งนี้ปัจจัยบวกจากมาตรการสนับสนุ นระยะสั้น
ของภาครัฐในการดู แลประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยและเกษตรกร การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีข้ ึนช่วงต้นปี 2562
รวมถึ งการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆของภาครัฐในระยะยาวน่ าจะส่ งผลในทางบวกต่อเศรษฐกิจ
และผลประกอบการของกลุ่มบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผูจ้ ดั การ

