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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำร 

ผลกำรด ำเนนิงำนงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 

ภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจ  

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

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 โดยสรปุดังน้ี 

 จ ำนวนสำขำ ครอบคลุม 74 จงัหวัด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 รวมท้ังส้ิน 1,260 สำขำ มีสำขำเพ่ิมขึ้น

รวม 184 สำขำจำกส้ินปีก่อน สอดคล้องกับกลยุทธก์ำรเพ่ิมจ ำนวนสำขำท้ังส้ิน 500 สำขำภำยในปี 2566 

 ก ำไรสุทธริวม ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 จ ำนวน 812.7 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ย

ละ 0.2 จำกจ ำนวน 810.9 ล้ำนบำทจำกงวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกกำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้น

ของดอกเบี้ยจำกสินเชื่อรวมและรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรซึ่งสัดส่วนหลักมำจำกธุรกิจประกัน

วนิำศภัย 

 อัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับรอ้ยละ 1.4 ลดลงรอ้ยละ 0.3 เม่ือ

เทียบกับ รอ้ยละ 1.7 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 แม้ว่ำสถำนกำรณ์โควิด-19 ระลอกท่ี 3 เพ่ิมสูงขึ้น แต่

บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรจดักำรคุณภำพลูกหน้ีได้เป็นอยำ่งดี 

 อตัรำส่วนหน้ีสินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 1.9 เท่ำ ลดลงอยำ่งมีนัยส ำคัญ

จำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีเท่ำกับ 3.5 เท่ำ และปรบัตัวลดลงต่อเน่ืองจำกไตรมำสก่อน ภำยหลัง

กำรเพ่ิมทุนและเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภำคม 2564 ท่ีผ่ำนมำ 

และจำกกำรบรหิำรเงินกู้ยมืท่ีมีประสิทธภิำพมำกยิง่ขึ้น 

 

ภำพรวมผลประกอบกำรงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 

  

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 3/2564 ไตรมาส 3/2563 เป ล่ียนแปลง %เป ล่ียนแปลง

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้อ                             249.1                            269.2                        (20.1)                       (7.5%) 

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากเงินให้กูย้ืม                        2,206.0                          1,947.3                        258.7                        13.3% 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร                             459.7                            454.6                             5.1                          1.1% 

รายได้อื่น                                 6.8                                  8.1                           (1.3)                    (16.0%) 

รวมรายได้                 2 ,921.6                 2 ,679.2                 242 .4                 9.0% 

ค่าใช้จา่ยในการบรกิารและบรหิาร                          1,490.1                           1,321.2                        168.9                       12.8% 

รวมค่าใช้จ่าย                 1,490.1                  1,321.2                 168.9                12 .8% 

ก า ไรจากกิจกรรมด า เ นินงาน                  1,431.5                 1,358.0                  73.5                 5 .4% 

ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรพัย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วย

ราคาทุนตดัจ าหน่าย
                          (164.7)                             (73.7)                        (91.0)                     123.5% 

ตน้ทุนทางการเงิน                          (268.1)                         (280.9)                           12.8                      (4.6%) 

กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า)

ซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
                               13.3                               16.8                          (3.5)                    (20.8%) 

ก า ไร ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเ งิน ได้                 1,012 .0                1,020.2                  (8.2 )              (0 .8%) 

ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้                           (199.3)                          (209.3)                          10.0                      (4.8%) 

ก า ไร สุทธิส า หรับงวด                    812 .7                    810.9                    1.8                 0 .2% 
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รำยได้รวม ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยำยน 2564 เท่ำกับ 2,921.6 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 9.0 จำก

จ ำนวน 2,679.2 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อน แม้จะต้องเผชิญกับสถำนกำรณ์โควิด-19 แต่ดอกเบี้ย

รบัรวมยังคงปรบัตัวสูงขึ้น ปัจจยัส ำคัญมำจำกควำมส ำเรจ็ของ “บัตรติดล้อ” ท่ีเพ่ิมควำมสะดวกให้ลูกค้ำเข้ำถึง

แหล่งเงินทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยงัคงระดับกำรบรกิำรเต็มประสิทธภิำพท้ังช่องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และ

โมบำยแอพพลิเคชั่น ท้ังสะดวกและปลอดภัยแม้ในยำมวิกฤตกำรณ์แพรร่ะบำดของโควิด-19 น้ี โดยบรษัิทฯ ส่ง

มอบ “บัตรติดล้อ” ให้แก่ลูกค้ำแล้วกว่ำ 218,000 รำย และมีผู้ใช้งำนเพ่ิมขึ้นอยำ่งต่อเน่ืองมำกกว่ำรอ้ยละ 61 ณ 

ส้ินเดือนกันยำยนท่ีผ่ำนมำ ส ำหรบัรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 1.1 จำกงวดเดียวกัน

ของปีก่อน โดยสัดส่วนหลักมำจำกกำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ค่ำนำยหน้ำจำกธุรกิจประกันวินำศภัยท่ีเติบโตขึ้นอยำ่ง

ต่อเน่ืองจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจประกัน 

 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

 ค่ำใช้จำ่ยกำรบรกิำรและบรหิำร เท่ำกับ 1,490.1 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 12.8 จำกจ ำนวน 1,321.2 ล้ำน 

บำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของสำขำ และกำรขยำยตัวของธุรกิจ

สินเชื่อ ธุรกิจประกันภัยและบัตรติดล้อ รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ระบบดิจทัิล 

 ผลขำดทนุจำกกำรตดัรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทนุตัดจ ำหน่ำย เท่ำกับ 164.7 ล้ำน

บำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 123.5 จำกจ ำนวน 73.7 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำก

ตัวเลขงวดเดียวกันในปีก่อนท่ีต่ำกว่ำปกติอันเน่ืองมำจำกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกค้ำเป็นจ ำนวน

มำกในช่วงสถำนกำรณ์โควดิ-19 ระลอกแรก 

 กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ เท่ำกับ 13.3 ล้ำนบำท ลดลงกว่ำงวดเดียวกันในปีก่อนเล็กน้อยจำก

จ ำนวน 16.8 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกกำรสินเชื่อท่ีขยำยตัวเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีคุณภำพหน้ีอยู่ในระดับท่ีดี

อยำ่งต่อเน่ือง 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 268.1 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 4.6 จำกจ ำนวน 280.9 ล้ำนบำทส ำหรบังวด

เดียวกันในปีก่อนปีก่อน โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรบรหิำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีมีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้น

ส่งผลให้อัตรำดอกเบี้ยจำ่ยปรบัตัวลดลงอย่ำงต่อเน่ือง และบรษัิทฯได้รบักำรอันดับเครดิตของทรสิเรท

ต้ิงเป็น “A" ในช่วงพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ 
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ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 กันยำยน 2564 

 

 

สินทรพัย์รวม  จ ำนวน 61,646.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 15.6 เทียบกับจ ำนวน 53,335.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธนัวำคม 2563 จำกกำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของยอดสินเชื่อเงินให้กู้ยมื และเงินสดเพ่ิมขึ้นจำกกำรเพ่ิมทุนอนัเก่ียว

เน่ีองกับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ  

 

หน้ีสินรวม  จ ำนวน 40,028.6 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.7 เทียบกับจ ำนวน 41,587.0 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธนัวำคม 2563 จำกกำรลดตัวลงของเงินกู้ยมืระยะส้ันและระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 21,617.9 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 84.0 เทียบกับจ ำนวน 11,748.5 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2563 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสะสมส ำหรบังวดเก้ำเดือนในปี 2564 ท่ีรอ้ยละ 32.4 เม่ือเทียบงวด

เดียวกันในปีก่อน และกำรเพ่ิมขึ้นของทุนช ำระแล้วรวมถึงส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเข้ำจด

ทะเบียนในตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ 

  

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                      4,119.1                      1,265.2                2,853.9                 225.6% 

เงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซื้อ                   56,610.5                    51,331.2                 5,279.3                   10.3% 

ค่าเผื่อผลขาดทนุ
ด้านเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น
                   (2,610.9)                   (2,763.2)                    152.3                  (5.5%) 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน่                        720.5                        776.2                   (55.7)                  (7.2%) 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน่                     2,807.3                      2,726.1                      81.2                    3.0% 

รวมสินทรัพย์              61,646.5              53,335.5            8,311.0              15.6% 

หน้ีสินหมุนเวียน                   19,633.9                    12,597.6                 7,036.3                  55.9% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                   20,394.7                  28,989.4              (8,594.7)                (29.6%) 

รวมหน้ีสิน             40,028.6              41,587.0          (1,558.4)             (3.7%) 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น              21,617.9              11,748.5           9 ,869.4             84.0% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น              61,646.5              53,335.5            8,311.0              15.6% 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

 
 ส ำหรบังวดเก้ำเดือนส้ินสุดกันยำยน 2564 รำยได้ดอกเบี้ยจำกสินเชื่อปรบัตัวสูงขึ้นจำกงวดเดียวกันในปี

ก่อนเป็นผลมำจำก กำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของอัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยรบั ส่วนอัตรำดอกเบี้ยจำ่ยปรบัตัวลดลงจำก

กำรบรหิำรต้นทุนทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธภิำพ กำรกู้ยมืมีกำรกระจำยตัวท้ังกำรกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงิน และ

กำรออกตรำสำรหน้ีในระดับท่ีเหมำะสมให้สอดคล้องกับค่ำเฉลี่ยอำยุของลูกหน้ีแต่ละช่วงอำยุ รวมถึงกำรรกัษำ

ส่วนต่ำงของอตัรำดอกเบี้ยให้บรษัิทท ำก ำไรได้อยำ่งสม่ำเสมอ ส่งผลให้อตัรำดอกเบี้ยสุทธเิพ่ิมขึ้นจำกค่ำเฉล่ียใน

ปีก่อน และสอดคล้องกับกำรเพ่ิมขึ้นของอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรพัย์เฉลี่ย ในส่วนของอัตรำผลตอบแทนต่อ

ส่วนผู้ถือหุ้นเฉลี่ยปรบัตัวลดลง สำเหตุหลักมำจำกจำกกำรเพ่ิมทุนอันเก่ียวเน่ีองกับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภำคมท่ีผ่ำนมำ 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินท่ีดีขึ้นจำกปีก่อนหน้ำเป็นผลจำกบรหิำรหน้ีสินโดยรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

กำรเพ่ิมขึ้นของทุนช ำระแล้วรวมถึงส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญท่ีเพ่ิมขึ้นจำกกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส่งผลให้อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรบัตัวลดลงจำก 3.54 เท่ำในปีก่อนเป็น 1.85 

เท่ำ ณ วนัท่ี 30 กันยำยน 2564 

อัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีเท่ำกับรอ้ยละ 1.7 ปรบัตัว

ดีขึ้นเท่ำกับรอ้ยละ 1.4 ณ ส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2564 ส่งผลให้อัตรำส่วนเงินส ำรองท่ีมีต่อหน้ีท่ีไม่

ก่อให้เกิดรำยได้อยูใ่นระดับทรงตัวจำกส้ินปีก่อน และอตัรำส่วนค่ำใช้จำ่ยด้ำนเครดิตปรบัตัวดีขึ้นเช่นกัน 

30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า ก า ไร

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับ (ร้อยละ)                     17.8                     17.6 

อัตราส่วนรายจา่ยดอกเบี้ย (ร้อยละ)                       2.1                      2.4 

ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) (ร้อยละ)                     15.7                     15.2 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นเฉล่ีย (ROE) (ร้อยละ)                     19.0                     22.9 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉล่ีย (ROA) (ร้อยละ)                       5.5                      4.7 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)                       1.9                       3.5 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์

อัตราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชือ่รวม (ร้อยละ)                       1.4                       1.7 

อัตราส่วนเงินส ารองท่ีมีต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ)                   326.0                    325.1 

อัตราส่วนค่าใชจ้า่ยด้านเครดิต (ร้อยละ)                      0.8                       1.2 


