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วนัท่ี 7 สงิหาคม 2562 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมส าหรับไตรมาส 

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 โดยสรุปดงันี ้

 ก าไรสทุธิรวม ส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 เทา่กบั 1,021 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 33.25 

 จ านวนสาขา ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวน 3,739 สาขา เพิ่มขึน้ 460 สาขา จากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 คณุภาพหนี ้หรืออตัราสว่นหนีเ้สยีสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 เป็นร้อยละ 1.09 ปรับตวัดีขึน้จาก

ร้อยละ 1.35 ส าหรับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และร้อยละ 1.12 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 อนัเนื่องมาจากการติดตามหนีแ้ละการควบคมุกระบวนการปลอ่ยสนิเช่ือ  

 อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 3.05 เทา่  

ภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ

รวม จ านวน 1,021 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.95   
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งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 

 เปลี่ยนแปลง 
 

หน่วย:ล้านบาท 2562 2561 จ านวน ร้อยละ 
   รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการให้บริการสนิเช่ือ 2,862 2,314 548 23.68% 

   รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 179 206 (27) (13.11%) 

รายได้อ่ืน 30 16 14 87.50% 
รวมรายได้ 3,071 2,536 535 21.10% 

คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร 1,232 985 247 25.08% 

ขาดทนุจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย - - - - 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 189 158 31 19.62% 
รวมค่าใช้จ่าย 1,421 1,143 278 24.32% 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 1,650 1,393 257 18.45% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 363 258 105 40.70% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 266 223 43 19.28% 
ก าไรส าหรับงวด 1,021 912 109 11.95% 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.48 0.43 0.05 11.63% 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 30 มถินุายน 2562 จ านวน 3,071 ล้านบาท เพิม่จากงวดเดียวกนัของ

ปีก่อน จ านวน 535 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.10  

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 จ านวน 1,421 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 278 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.32 อนัเนื่องมาจาก   

- ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหารรวมจ านวน  1,232 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก  985  ล้านบาท ส าหรับ

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ านวน 247 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  25.08  โดยค่าใช้จ่ายหลกัที่

เพิ่มขึน้ เป็นคา่ใช้จ่ายคา่เชา่ และเงินเดือนพนกังาน อนัเนื่องมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจ า

สาขา  

- หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 189 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 31 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 19.62 

3. คา่ใช้จา่ยทางการเงินรวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 จ านวน 363 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 

258 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.70 อนัเนื่องมาจากการเพิม่ขึน้ของเงินกู้และอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ 
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4. ก าไรสทุธิรวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 จ านวน 1,021 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 109 

ล้านบาท เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 11.95  

 

ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 30 มิถุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 เปลี่ยนแปลง 

หน่วย:ล้านบาท   จ านวน ร้อยละ 

   สินทรัพย์หมุนเวียน 33,020 29,676 3,344 11.27% 
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,793 19,470 3,323 17.07% 
สินทรัพย์รวม 55,813 49,146 6,667 13.57% 
   หนีสิ้นหมุนเวียน 18,200 12,345 5,855 47.43% 
   หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 23,837 24,502 (665) (2.71%) 
หนีสิ้นรวม 42,037 36,847 5,190 14.09% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,776 12,299 1,477 12.01% 
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,813 49,146 6,667 13.57% 

 

1. สนิทรัพย์รวม 

- ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเป็น 55,813 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 

จ านวน 6,667 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 13.57 สาเหตหุลกัจากจ านวนยอดสนิเช่ือคงค้างทีเ่พิ่มขึน้ 

2. หนีส้นิรวม 

- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 42,037 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2561 จ านวน 

5,190 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 14.09 สาเหตหุลกัจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึน้  

3. สว่นของผู้ ถือหุ้น 

- สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีจ านวน 13,776 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1,477 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 12.01 จากสิน้ปี 2561 ปัจจัยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับงวด 6 เดือน

จ านวน 2,026 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลจ านวน 551 ล้านบาท 

 


