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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำร 

ผลกำรด ำเนินงำนงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถินุำยน 2564 

ภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจ  

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

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 โดยสรปุดังน้ี 

 จ ำนวนสำขำ ครอบคลุม 74 จงัหวัด ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ท้ังส้ิน 1,200 สำขำ มีสำขำเพ่ิมขึ้นรวม 

124 สำขำ สอดคล้องกับกลยุทธก์ำรเพ่ิมจ ำนวนสำขำท้ังส้ิน 500 สำขำภำยในปี 2566 

 ก ำไรสุทธิรวม ส ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ำกับ 777.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 176.8 จำกจ ำนวน 

280.8 ล้ำนบำทในไตรมำสเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นอัตรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 26.6 เพ่ิมขึ้นจำกรอ้ยละ 

13.0 ของไตรมำสเดียวกันของปีก่อน 

 อัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับรอ้ยละ 1.56 เทียบกับ ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2563 ท่ีรอ้ยละ 1.66 แม้ว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 ระลอกท่ี 3 จะสูงขึ้น แต่บรษัิทฯ สำมำรถ

บรหิำรจดักำรคุณภำพลูกหน้ีได้เป็นอยำ่งดี 

 อตัรำส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 เท่ำกับ 2.0 เท่ำ ลดลงอยำ่งมีนัยส ำคัญ

จำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีเท่ำกับ 3.5 เท่ำ ภำยหลังกำรเพ่ิมทุนและเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ 

 

ภำพรวมผลประกอบกำรงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถินุำยน 2564 

  

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2/2564 ไตรมาส 2/2563 เปล่ียนแปลง %เปล่ียนแปลง

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซื้อ                      279.0                      267.3                     11.7                  4.4% 

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากเงินให้กู้ยมื                    2,133.3                   1,569.0                  564.3                 36.0% 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร                     498.9                      312.5                  186.4                 59.7% 

รายได้อืน่                          6.8                         9.3                   (2.5)               (27.3%) 

รวมรายได้              2,918.0              2,158.1             759.9            35.2% 

ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร                  (1,518.8)                 (1,314.2)               (204.6)                 15.6% 

รวมค่าใช้จ่าย            (1,518.8)            (1,314.2)          (204.6)             15.6% 

ผลขาดทนุจากการตัดรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่า

ด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย
                   (170.2)                   (156.4)                  (13.8)                  8.8% 

ต้นทนุทางการเงิน                   (299.0)                   (326.8)                    27.8                (8.5%) 

(กลับรายการขาดทนุจากการด้อยค่า) ขาดทนุจากการด้อยค่า 

ซึ่งเปน็ไปตาม TFRS9
                       40.0                       (8.1)                    48.1            (593.5%) 

ก า ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                970.0                352.6              617.4            175.1% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                    (192.5)                     (71.8)                (120.7)               168.2% 

ก า ไรสุทธิส าหรับงวด                 777.5               280.8             496.7           176.8% 
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รำยได้รวม เท่ำกับ 2,918.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 35.2 จำกจ ำนวน 2,158.1 ล้ำนบำทของไตรมำสเดียวกันของ 

ก่อน แม้จะต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19 แต่ดอกเบี้ยรบัรวมยังคงปรบัตัวสูงขึ้น ปัจจัยส ำคัญมำจำก

ควำมส ำเรจ็ของ “บัตรติดล้อ” ท่ีเพ่ิมควำมสะดวกให้ลูกค้ำเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังคง

ระดับกำรบรกิำรเต็มประสิทธิภำพท้ังช่องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และโมบำยแอพพลิเคชั่น ท้ังสะดวกและ

ปลอดภัยแม้ในยำมวิกฤตกำรณ์แพรร่ะบำดของโควิด-19 น้ี โดยบรษัิทฯ ส่งมอบ “บัตรติดล้อ” ให้แก่ลูกค้ำแล้ว

กว่ำ 180,000 รำย และมีผู้ใช้งำนเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองกว่ำรอ้ยละ 60 ณ ส้ินเดือนมิถุนำยนท่ีผ่ำนมำ ส ำหรบั

รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 59.7 จำกไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยสัดส่วนหลักมำ

จำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกธุรกิจประกันชีวิตและวินำศภัยท่ีเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองจำกกำร

ขยำยตัวของธุรกิจประกัน 

 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

 ค่ำใช้จำ่ยกำรบรกิำรและบรหิำร เท่ำกับ 1,518.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 15.6 จำกจ ำนวน 1,314.2 ล้ำน 

บำทส ำหรบัไตรมำสเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับแผนธุรกิจกำรขยำยตัวของสินเชื่อ ธุรกิจประกันภัย

และบัตรติดล้อ รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรเปล่ียนผ่ำนสู่

ระบบดิจทัิล 

 ผลขำดทุนจำกกำรตัดรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย และ (กลับรำยกำร

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ซึ่งเปน็ไปตำม TFRS9 รวมเท่ำกับ 130.2 ล้ำนบำท ลดลง

รอ้ยละ 20.8 จำกจ ำนวน 164.5 ล้ำนบำทส ำหรบัไตรมำสเดียวกันของปีก่อน โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร

กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซึ่งเป็นไปตำม TFRS9 ในปี 2564 

 ต้นทนุทำงกำรเงิน เท่ำกับ 299.0 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 8.5 จำกจ ำนวน 326.8 ล้ำนบำทส ำหรบัไตรมำส

เดียวกันของปีก่อน 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564 

 

 

สินทรพัย์รวม  จ ำนวน 63,328.4 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 18.7 เทียบกับจ ำนวน 53,335.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธนัวำคม 2563 จำกกำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของยอดสินเชื่อเงินให้กู้ยมื และเงินสดเพ่ิมขึ้นจำกกำรเพ่ิมทุนอนัเก่ียว

เน่ีองกับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจ ำนวน 7,694.8 ล้ำนบำท 

 

หน้ีสินรวม  จ ำนวน 42,523.1 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 เทียบกับจ ำนวน 41,587.0 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2563 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงิน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำท่ีเพ่ิมขึ้นจำก

กำรบันทึกบัญชีตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 16 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 20,805.3 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 77.1 เทียบกับจ ำนวน 11,748.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2563 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสะสม และทุนช ำระแล้วรวมถึงส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีเพ่ิมขึ้นจำก

กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ 

(หน่วย: ล้านบาท) 30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 เปล่ียนแปลง %เปล่ียนแปลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                     7,617.5                   1,265.2               6,352.3               502.1% 

เงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซื้อ                 52,246.4                48,568.0               3,678.4                   7.6% 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน่                      636.9                      776.2                (139.3)               (17.9%) 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน่                    2,827.6                   2,726.1                   101.5                   3.7% 

รวมสินทรัพย์            63,328.4            53,335.5          9 ,992.9             18.7% 

หน้ีสินหมุนเวียน                   25,251.1                 12,597.6              12,653.5               100.4% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                  17,272.0               28,989.4            (11,717.4)              (40.4%) 

รวมหน้ีสิน             42,523.1            41,587.0             936.1              2.3% 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น            20,805.3            11,748.5          9 ,056.8             77.1% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น            63,328.4            53,335.5          9 ,992.9             18.7% 


