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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำร 

ผลกำรด ำเนินงำนงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีำคม 2564 

ภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจ  

บรษัิท เงินติดล้อ จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ”) รำยงำนภำพรวมและผลกำรด ำเนินงำนรวมส ำหรบังวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 โดยสรปุดังน้ี 

 จ ำนวนสำขำ ครอบคลุม 74 จงัหวดั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ท้ังส้ิน 1,135 สำขำ เพ่ิมขึ้น 59 สำขำ จำก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สอดคล้องกับกลยุทธก์ำรเพ่ิมจ ำนวนสำขำท้ังส้ิน 500 สำขำภำยในปี 2566 

 ก ำไรสุทธิรวม ส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2564 เท่ำกับ 783.3 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 11.7 จำกจ ำนวน 701.2 

ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปี 2563 หรอืคิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 27.2 ปรบัตัวดีขึ้นจำกงวด

เดียวกันของปีก่อนท่ีรอ้ยละ 24.4  

 อตัรำส่วนหน้ีเสีย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกับรอ้ยละ 1.5 ลดลงจำกรอ้ยละ 1.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2563 

 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 31 มีนำคม 2564 เท่ำกับ 3.5 เท่ำ ลดลงเล็กน้อยจำก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 

ภำพรวมผลประกอบกำรงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีำคม 2564 

  

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 1/64 ไตรมาส 1/2563 %เป ล่ียนแปลง

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ                         282.5                         385.0                     (26.6%)

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากเงินให้กูย้ืม                      2,048.3                     2,027.0                            1.1%

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร                         544.9                          451.2                        20.8%

รายได้อื่น                               7.1                              5.8                        22.6%

รวมรายได้              2 ,882 .8              2 ,869.0                  0 .5%

ค่าใช้จา่ยในการบรกิารและบรหิาร                    (1,591.9)                    (1,502.7)                          5.9%

รวมค่าใช้จ่าย            (1,591.9)            (1,502 .7)                  5 .9%

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรพัย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่า

ด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย
                       (173.1)                       (166.5)                          4.0%

ตน้ทุนทางการเงิน                      (289.9)                       (287.8)                          0.7%

(กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ขาดทุนจากการด้อยค่า 

ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
                        150.8                         (35.8)                    (521.6%)

ก า ไร ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งิน ได้                 978.7                 876.2                 11.7%

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้                       (195.4)                       (175.0)                          11.7%

ก า ไร สุทธิส า หรับงวด                  783.3                 701.2                 11.7%
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รำยได้รวม เท่ำกับ 2,882.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 0.5 จำกจ ำนวน 2,869.0 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของ

ปี 2563 แม้จะต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19 แต่ดอกเบี้ยรบัจำกเงินให้กู้ยืมปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 

สอดคล้องกับพอรต์สินเชื่อเงินให้กู้ยืมปรบัตัวเพ่ิมขึ้น รวมถึงรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศ

ภัยและประกันชีวติเติบโตขึ้น โดยรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรจำกธุรกิจนำยหน้ำประกันวนิำศภัยสูงถึงรอ้ยละ 

47.2 จำกงวดเดียวกันของปีก่อน ท้ังจำกกำรพัฒนำแพลตฟอรม์เทคโนโลยใีนธุรกิจนำยหน้ำประกันวนิำศภัย กำร

พัฒนำช่องทำงกำรได้มำของลูกค้ำ และกำรเสนอแผนกำรผ่อนช ำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยไม่มีดอกเบี้ยอย่ำง

ต่อเน่ือง 

 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

 ค่ำใช้จ่ำยกำรบรกิำรและบรหิำร เท่ำกับ 1,591.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5.9 จำกจ ำนวน 1,502.7 ล้ำน

บำทส ำหรบังวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกค่ำโฆษณำและส่งเสรมิกำรขำยปรบัตัว

เพ่ิมขึ้นเน่ืองจำกผลิตภัณฑ์ “บัตรติดล้อ” ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขอสินเชื่อสำมำรถเข้ำถึงเงินทุนได้ตลอดเวลำ

และไม่ต้องพึ่งพำสำขำเพียงอย่ำงเดียว รวมถึงกำรขยำยตัวของสำขำส่งผลให้กำรจำ้งพนักงำนเพ่ิมขึ้น 

และกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปล่ียนผ่ำนสู่ระบบดิจิทัลตำม

แผนกำรขยำยธุรกิจท้ังธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจประกันอยำ่งต่อเน่ือง 

 ผลขำดทนุจำกกำรตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย และ (กลับรำยกำร

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซึ่งเป็นไปตำม TFRS9 เท่ำกับ 22.3 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ย

ละ 89.0 จำกจ ำนวน 202.3 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรกลับ

รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซึ่งเป็นไปตำม TFRS9  

 ต้นทนุทำงกำรเงิน  เท่ำกับ 289.9 ล้ำนบำท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำก

กำรเพ่ิมขึ้นของหน้ีท่ีมีภำระดอกเบี้ย สอดคล้องกับกำรขยำยกิจกำรของบรษัิทฯ  
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ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2564 

 

 

สินทรพัย์รวม  จ ำนวน 55,838.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 4.7 เทียบกับจ ำนวน 53,335.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 จำกกำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของยอดสินเชื่อเงินให้กู้ยมื 

 

หน้ีสินรวม จ ำนวน 43,306.6 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 4.1 เทียบกับจ ำนวน 41,587.0 ล้ำนบำท ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยมืจำกสถำบันทำงกำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ

ท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 12,532.3 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 6.7 เทียบกับจ ำนวน 11,748.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสะสม 

(หน่วย: ล้านบาท) 2564 2563 %เป ล่ียนแปลง

                   50,691.7                   48,568.0                          4.4%

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น                     2,300.8                      2,041.4                         12.7%

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น                      2,846.4                       2,726.1                          4.4%

รวมสินทรัพย์            55 ,838.9             53,335.5                  4.7%

หน้ีสินหมุนเวียน                     15,657.3                    12,597.6                        24.3%

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                    27,649.3                   28,989.4                        (4.6%)

รวมหน้ี สิน            43,306.6            41,587.0                   4.1%

รวมส่วนของผู้ถือหุ้ น             12 ,532 .3             11,748.5                  6.7%

รวมหน้ี สินและส่วนของผู้ถือหุ้ น            55 ,838.9             53,335.5                  4.7%

เงินให้กูย้ืมและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ


