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วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ ส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยสรุปดงันี ้

 ก าไรสทุธิรวม ส าหรับไตรมาส สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เทา่กบั 1,237 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา

ก าไรสทุธิเทา่กบัร้อยละ 34.95 

 จ านวนสาขา ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 4,294 สาขา เพิม่ขึน้ 187 สาขา จากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 คุณภาพหนี ้หรืออัตราส่วนหนีเ้สียส าหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นร้อยละ 1.18

เพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.04 ส าหรับไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  และร้อยละ 1.03  ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2562  

 อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเป็น 2.92 เทา่  

ภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรับงวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีก าไรสทุธิ

รวม จ านวน 1,237 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 232 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.08   
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งบก าไรราาดทนนรวม 
ส าหรรับงวดสามเดือนสิน้สนดวันที่ 31 มีนาคม  

 เปล่ียนแปลง 
 

หน่วย:ล้านบาท  2563 2562 จ านวน ร้อยละ 
   รายได้ดอกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการให้บริการสนิเช่ือ   3,332 2,665 667 25.03% 

   รายได้คา่ธรรมเนียมและบริการ 190 178 12 6.74% 

รายได้อ่ืน 18 15 3 20.00% 
รวมรายไรด้ 3,540 2,858 682 23.86% 

คา่ใช้จา่ยในการบริการและบริหาร 1,491 1,154 337 29.20% 
ผลาาดทนนจากการด้อยค่าด้านเครดิต / หรนีสู้ญและหรนี ้
สงสัยจะสูญ 

    

- หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู -                   117   

- ผลขาดทนุจากการตดัรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่
วดัมลูคา่ด้วยราคาทนุตดัจ าหน่าย 

131 -   

- ผลก าไรและกลบัรายการจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (68) -   
ผลาาดทนนจากการด้อยค่าด้านเครดิต 63 117 (54) (46.15%) 

รวมค่าใช้จ่าย 1,554 1,271 283 22.27% 
ก าไรรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิไรด้ 1,986 1,587 399 25.14% 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 433 331 102 30.82% 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 316 251 65 25.90% 
ก าไรรส าหรรับงวด 1,237 1,005 232 23.08% 
ก าไรรสนทธิต่อหรน้น (บาทต่อหรน้น) 0.58 0.47 0.11 23.40% 

1. รายได้รวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 3,540 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน จ านวน  682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.86 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมส าหรับไตรมาสสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 1,554 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 283 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.27 อนัเนื่องมาจาก 

- คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารรวมจ านวน 1,491 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 1,154 ล้านบาท ส าหรับไตร

มาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 337 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ  29.20  โดยค่าใช้จ่ายหลกัที่เพิ่มขึน้ 

เป็นค่าเสื่อมราคาจากสิทธ์ิการใช้สินทรัพย์ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 และเงินเดือน

พนกังาน อนัเนื่องมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจ าสาขา  

- ผลขาดทนุจากการด้อยค่า/หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู จ านวน 63 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนั

ของปีก่อน จ านวน 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 46.51 จากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินกลุม่

เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3. คา่ใช้จ่ายทางการเงินรวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน 433 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 

331  ล้านบาท ส าหรับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จ านวน 102 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 30.82 อัน

เนื่องมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินกู้และดอกเบีย้จากการค านวณตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 

4. ก าไรสทุธิรวมส าหรับไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ านวน  1,237 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 232 

ล้านบาท เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  หรือคิดเป็นร้อยละ 23.08  

 

ฐานะการเงนิาองบริษัทฯและบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 31 มีนาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง 

หน่วย:ล้านบาท   จ านวน ร้อยละ 

   สินทรัพย์หมนุเวียน 38,127 35,922 2,205 6.14% 

   สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 29,886 25,950 3,936 15.17% 
สินทรัพย์รวม 68,013 61,872 6,141 9.93% 

   หนีส้ินหมนุเวียน 19,790 16,312 3,478 21.32% 

   หนีส้ินไมห่มนุเวียน 30,884 29,588 1,296 4.38% 
หรนีสิ้นรวม 50,674 45,900 4,774 10.40% 
ส่วนาองผู้ถือหรน้น 17,339 15,972 1,367 8.56% 
รวมหรนีสิ้นและส่วนาองผู้ถือหรน้น 68,013 61,872 6,141 9.93% 

 

1. สนิทรัพย์รวม 

- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเป็น 68,013 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 

6,141 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.93 สาเหตหุลกัจากจ านวนยอดสนิเช่ือคงค้างทีเ่พิ่มขึน้ 

2. หนีส้นิรวม 

- ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีหนีส้นิรวม 50,674 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 4,774 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 10.40 สาเหตุหลกัจากเงินกู้ ยืมที่เพิ่มขึน้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่

เพิ่มขึน้จากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

3. สว่นของผู้ ถือหุ้น 

- สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 17,339 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 1,367 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 8.56 จากสิน้ปี 2562 ปัจจยัหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรับงวดจ านวน 1,237 

ล้านบาท  
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ผลกระทบต่อรายงานการเงนิที่ส าคัญาองบริษัทฯจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลน่ม
เคร่ืองมือทางการเงนิ และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ืองสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 
พ.ศ. 2563 

ก. การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน 
1. คา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิต (Allowance for Impairment Loss) 

อตัราสว่นคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิตตอ่หนีท้ี่ไมก่อ่ให้เกิดรายได้ (NPL Coverage 
Ratio) ของบริษัทฯ ลดลงเป็น ร้อยละ 200.93 จากร้อยละ 275.80 ในไตรมาส 4 ปี 2562  ซึง่เป็นผลกระทบ
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครัง้แรก (First Time Adoption)  โดยคา่เผ่ือผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของบริษัทฯ จะเปลีย่นแปลงตามสมมติฐานด้าน
กระแสเงินสดที่กิจการจะได้รับและการประมาณการสภาพทางเศรษฐกิจ  

2.  ต้นทนุความเสีย่งจากการให้สินเช่ือ (Credit Cost) 
 ต้นทนุความเสีย่งจากการให้สนิเช่ือในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เทา่กบัร้อยละ 0.42 เป็นไปตามการค านวณ

ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ด้านเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ้ 
ข. สญัญาเชา่ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สนิทรัพย์สทิธ์ิการใช้และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เพิ่มขึน้เป็น 3,316 ล้าน

บาท และ 3,307 ล้านบาทตามล าดบั 
2. งบก าไรขาดทนุ 

การแสดงรายการจากการบนัทกึคา่เช่าและบริการเป็นคา่เสือ่มราคาจากสทิธ์ิการใช้และต้นทนุทางการ
เงินในงบก าไรขาดทนุ ท าให้คา่ใช้จ่ายในการบริการและบริหารลดลง และคา่ใช้จ่ายทางการเงินสงูขึน้ 

 
 
  


