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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝำ่ยจดักำร 

ผลกำรด ำเนนิงำนงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถินุำยน 2565 

ภำพรวมกำรด ำเนินธรุกิจ  

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

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 โดยสรปุดังน้ี 

 จ ำนวนสำขำ ครอบคลุม 74 จงัหวัด ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 รวมท้ังส้ิน 1,484 สำขำ มีสำขำเพ่ิมขึ้น

รวม 198 สำขำจำก ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 สอดคล้องกับกลยุทธ์กำรเพ่ิมจ ำนวนสำขำท้ังส้ิน 500 

สำขำภำยในปี 2566 

 ก ำไรสุทธริวม ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 จ ำนวน 981.4 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ย

ละ 26.2 จำกจ ำนวน 777.5 ล้ำนบำทจำกงวดเดียวกันของปีก่อน สำเหตุหลักมำจำกรำยรบัดอกเบี้ยท่ี

เพ่ิมขึ้นจำกกำรขยำยตัวของพอรต์สินเชื่อรวม กำรเพ่ิมขึ้นของรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรซึ่งสัดส่วน

หลักมำจำกธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวติและประกันวนิำศภัย รวมถึงกำรลดลงของต้นทุนทำงกำรเงิน 

 อัตรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำกับรอ้ยละ 1.4 เพ่ิมขึ้นเพียงเล็กน้อย 

เม่ือเทียบกับ รอ้ยละ 1.2 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 แม้ว่ำจะเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์โควิด-19 และ

ผลกระทบจำกปัจจัยมหภำค โดยบริษัทฯ ยังคงสำมำรถบริหำรจัดกำรคุณภำพลูกหน้ีได้อย่ำงมี

ประสิทธภิำพ 

 อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำกับ 2.1 เท่ำ ปรบัตัวเพ่ิมขึ้นจำก ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ท่ีเท่ำกับ 2.0 เท่ำ สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของพอรต์สินเชื่อรวม 

 

ภำพรวมผลประกอบกำรงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถินุำยน 2565 

 

(หน่วย: ล้านบาท) ไตรมาส 2/65 ไตรมาส 2/64 เพิ่ม/(ลด) %เพิ่ม/(ลด)

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซื้อ                          355.2                        279.1                      76.1                   27.3% 

รายได้ดอกเบี้ยรบัจากเงินให้กู้ยมื                       2,632.0                      2,133.3                   498.7                  23.4% 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร                          623.0                       498.9                    124.1                  24.9% 

รายได้อืน่                              6.3                            6.8                     (0.5)                   (7.1%) 

รวมรายได้                 3,616.5                2,918.1              698.4              23.9% 

ค่าใชจ้่ายในการบรกิารและบรหิาร                        1,823.1                      1,518.8                   304.3                  20.0% 

รวมค่าใช้จ่าย                  1,823.1                1,518.8              304.3             20.0% 

ผลขาดทนุจากการตัดรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่า

ด้วยราคาทนุตัดจ าหน่าย
                       (214.2)                      (170.3)                     43.9                  25.8% 

ต้นทนุทางการเงิน                       (286.3)                     (299.0)                    (12.7)                  (4.2%) 

(ขาดทนุจากการด้อยค่า) กลับรายการขาดทนุจากการด้อยค่าซึ่ง

เปน็ไปตาม TFRS9
                        (69.8)                         40.0                 (109.8)              (274.6%) 

ก า ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้                  1,223.1                  970.0               253.1              26.1% 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้                        (241.7)                      (192.5)                     49.2                   25.6% 

ก า ไรสุทธิส าหรับงวด                   981.4                   777.5              203.9              26.2% 
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รำยได้รวม ส ำหรบังวดสำมเดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 เท่ำกับ 3,616.5 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 23.9 

จำกจ ำนวน 2,918.1 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อน แม้จะต้องเผชิญหน้ำกับสถำนกำรณ์โควิด-19              

แต่รำยได้ดอกเบี้ยรบัรวมยังคงปรบัตัวสูงขึ้น ปัจจัยส ำคัญมำจำกควำมส ำเรจ็ของ “บัตรติดล้อ” ท่ีเพ่ิมควำม

สะดวกให้แก่ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังคงระดับกำรให้บริกำรท่ีเต็ม

ประสิทธภิำพท้ังช่องทำงออนไลน์ ออฟไลน์ และโมบำยแอพพลิเคชั่น ท้ังสะดวกและปลอดภัยแม้ในยำมช่วงแพร่

ระบำดของโควิด-19 โดยบรษัิทฯ ส่งมอบ “บัตรติดล้อ” ให้แก่ลูกค้ำรวมแล้วกว่ำ 400,000 รำย ณ ส้ินเดือน

มิถุนำยนท่ีผ่ำนมำ ส ำหรบัรำยได้ค่ำธรรมเนียมและบรกิำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 24.9 จำกงวดเดียวกันของปี

ก่อนหน้ำ โดยสัดส่วนหลักมำจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจนำยหน้ำประกันภัยอยำ่งต่อเน่ือง 

 

ค่ำใชจ้ำ่ย 

 ค่ำใช้จำ่ยกำรบรกิำรและบรหิำร เท่ำกับ 1,823.1 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 20.0 จำกจ ำนวน 1,518.8 ล้ำน 

บำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อน สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของสำขำ กำรเติบโตของธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย  

 ผลขำดทนุจำกกำรตัดรำยกำรสินทรพัยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย เท่ำกับ 214.2 ล้ำน

บำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 25.8 จำกจ ำนวน 170.3 ล้ำนบำทส ำหรบังวดเดียวกันของปีก่อนสอดคล้องกับกำร

ขยำยตัวของพอรต์สินเชื่อรวม 

 (ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ) กลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำซึ่งเป็นไปตำม TFRS 9 เท่ำกับ (69.9) ล้ำน

บำท เพ่ิมขึ้นจำกงวดเดียวกันในปีก่อนจำกจ ำนวน 40.0 ล้ำนบำท สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของพอรต์

สินเชื่อรวมและกำรต้ังส ำรองหน้ีเพ่ิมขึ้นด้วยควำมระมัดระวงัรอบคอบ สอดรบักับแนวโน้มกำรฟื้ นตัวของ

เศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง  

 ต้นทุนทำงกำรเงิน เท่ำกับ 286.3 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 4.2 จำกจ ำนวน 299.0 ล้ำนบำทส ำหรบังวด

เดียวกันในปีก่อนหน้ำ โดยสำเหตุหลักมำจำกกำรปรบัทรสิเรทต้ิงจำกระดับ A- เป็นระดับ A ในเดือน

พฤษภำคม 2564 รว่มกับกำรบรหิำรต้นทุนทำงกำรเงินท่ีมีประสิทธภิำพ  
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ฐำนะทำงกำรเงนิ ณ วนัที่ 30 มถินุำยน 2565 

 

สินทรพัย์รวม  จ ำนวน 74,433.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 11.9 เทียบกับจ ำนวน 66,525.4 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2564 จำกกำรปรบัตัวเพ่ิมขึ้นของยอดสินเชื่อรวมเป็นหลัก ในขณะท่ีกำรบรหิำรจัดกำรอย่ำงมี

ประสิทธภิำพส่งผลให้ปรมิำณเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปรบัตัวลดลง 

 

หน้ีสินรวม จ ำนวน 50,722.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.0 เทียบกับจ ำนวน 44,120.4 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2564 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของเงินกู้จำกสถำบันกำรเงินและหุ้นกู้เพื่อใช้ในกำรขยำยพอรต์สินเชื่อและใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวยีนของธุรกิจ  

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น จ ำนวน 23,711.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นรอ้ยละ 5.8 เทียบกับจ ำนวน 22,405.0 ล้ำนบำท ณ วันท่ี  

31 ธันวำคม 2564 จำกกำรเพ่ิมขึ้นของก ำไรสุทธิส ำหรบังวดหกเดือนส้ินสุดเดือนมิถุนำยนในปีปัจจุบันหักด้วย

เงินปันผลท่ีได้จำ่ยออกไปในไตรมำสท่ี 2 ปี 2565  

  

(หน่วย: ล้านบาท) 30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 เพิ่ม/(ลด) %เพิ่ม/(ลด)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                       2,447.3                     3,994.7               (1,547.4)                (38.7%) 

เงินให้กู้ยมืและลูกหน้ีตามสัญญาเชา่ซื้อ                     70,659.2                   61,458.2                 9,201.0                   15.0% 

ค่าเผื่อผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น                     (2,655.2)                   (2,610.9)                   (44.3)                     1.7% 

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน่                         1,171.3                       944.8                    226.5                  24.0% 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอืน่                        2,811.2                     2,738.6                      72.6                     2.7% 

รวมสินทรัพย์               74,433.8             66,525.4           7,908.4              11.9% 

หน้ีสินหมุนเวียน                     24,951.0                   22,503.3                 2,447.7                   10.9% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน                      25,771.0                     21,617.1                 4,153.9                   19.2% 

รวมหน้ีสิน               50,722.0             44,120.4            6,601.6              15.0% 

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น                23,711.8             22,405.0            1,306.8               5.8% 

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ ถือหุ้น               74,433.8             66,525.4           7,908.4              11.9% 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิท่ีส ำคัญ 

 
 ส ำหรบังวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 อัตรำส่วนรำยได้ดอกเบี้ยรบัจำกสินเชื่อลดลง

เล็กน้อยเม่ือเทียบกับงวดเดียวกันในปีก่อน ในขณะท่ีอัตรำดอกเบี้ยจำ่ยปรบัตัวลดลงอย่ำงมีสำระส ำคัญจำกกำร

บรหิำรต้นทุนทำงกำรเงินอยำ่งมีประสิทธภิำพ โดยกำรกู้ยมืมีกำรกระจำยตัวท้ังกำรกู้ยมืจำกสถำบันกำรเงิน และ

กำรออกตรำสำรหน้ีในระดับท่ีเหมำะสมให้สอดคล้องกับค่ำเฉลี่ยอำยุของลูกหน้ีแต่ละช่วงอำยุ รวมถึงกำรรกัษำ

ส่วนต่ำงของอตัรำดอกเบี้ยให้บรษัิทฯท ำก ำไรได้อยำ่งสม่ำเสมอ ส่งผลให้ส่วนต่ำงรำยได้ดอกเบี้ยสุทธเิพ่ิมขึ้นจำก

งวดเดียวกันในปีก่อน และสอดคล้องกับกำรเพ่ิมขึ้นของอตัรำผลตอบแทนจำกสินทรพัยเ์ฉล่ีย 

 อัตรำส่วนทำงกำรเงินปรบัตัวเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรขยำยตัวของพอรต์

สินเชื่อในขณะท่ีบรษัิทฯยังคงด ำเนินงำนด้ำนกำรบรหิำรหน้ีสินได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สะท้อนจำกระดับหน้ีสิน

รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเป็น 2.1 เท่ำ ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 

อตัรำส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ต่อสินเชื่อรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ท่ีเท่ำกับรอ้ยละ 1.4 ปรบัตัว

เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจำกรอ้ยละ 1.2 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 สอดคล้องกับกำรขยำยตัวของพอรต์สินเชื่อโดยรวม

ซึ่งอยูภ่ำยใต้กรอบนโยบำยควำมเส่ียงของบรษัิทฯ ส ำหรบัอตัรำส่วนเงินส ำรองต่อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรำยได้ปรบัตวั

ลดลงอยู่ท่ีรอ้ยละ 269.8 ณ วันท่ี 30 มิถุนำยน 2565 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับท่ีสูงสะท้อนถึงนโยบำยกำรป้องกัน

ควำมเส่ียงในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งรดักุม 

 

30 มิถุนายน 2565 31 ธันวาคม 2564 30 มิถุนายน 2564

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท า ก า ไร

อัตราส่วนรายได้ดอกเบีย้รับ (ร้อยละ)                     17.5                     17.4                     17.8 

อัตราส่วนรายจา่ยดอกเบีย้ (ร้อยละ)                       1.7                      2.0                       2.2 

ส่วนต่างรายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ(NIM) (ร้อยละ)                     15.8                     15.4                     15.6 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉล่ีย (ROA) (ร้อยละ)                       5.4                       5.3                       5.2 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุน้รวม (เท่า)                       2.1                      2.0                      2.0 

อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์

อัตราส่วนหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (ร้อยละ)                       1.4                       1.2                       1.6 

อัตราส่วนเงนิส ารองท่ีมีต่อหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ (ร้อยละ)                   269.8                   356.6                   305.9 

อัตราส่วนค่าใช้จา่ยด้านเครดิต (ร้อยละ)                       1.7                      0.7                       1.0 


