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วนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบัไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บรษัิท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ขอเรยีนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมส าหรบัไตรมาส 

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 โดยสรุปดงันี ้

 ก าไรสทุธิรวม ส าหรบัไตรมาส สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  เทา่กบั 1,340 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

อตัราก าไรสทุธิเทา่กบัรอ้ยละ 35.87 

 จ านวนสาขา ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 4,798 สาขา เพิ่มขึน้ 691 สาขา จากวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 คุณภาพหนี ้หรืออัตราส่วนหนีเ้สียส าหรบัไตรมาสสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2563 เป็นรอ้ยละ 1.01 

(วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 รอ้ยละ 0.98 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รอ้ยละ 1.03 ) 

 อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เป็น 2.77 เทา่  

ภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย มีก าไรสทุธิ

รวม จ านวน 1,340 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 260 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.07   
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งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2563 และ  2562 

 เปล่ียนแปลง 
 

หน่วย:ลา้นบาท  2563 2562 จ านวน ร้อยละ 
   รายไดด้อกเบีย้และคา่ธรรมเนียมในการใหบ้รกิารสนิเช่ือและ
สญัญาเชา่ซือ้ 

 
3,555 

 
3,104 

 
451 

 
14.53% 

   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 173 183 (10) -5.46% 

รายไดอ่ื้น 9 17 (8) -47.06% 
รวมรายได้ 3,737 3,304 433 13.10% 

คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร 1,533 1,428 105 7.35% 

หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู -    116 (116) -100.00% 
รวมค่าใช้จ่าย 1,533 1,544 (11) -0.71% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,204 1,760 444 25.23% 

ขาดทนุจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงิน ที่วดัมลูคา่ดว้ย
ราคาทนุตดัจ  าหน่ายและลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ซือ้ 

 
(106) 

 
-    

 
(106) 

 
100%    

ตน้ทนุทางการเงิน (467) (408) (59) 14.46% 

ผลก าไรและกลบัรายการขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ 53 -    53 100%    

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,684 1,352 332 24.56% 

ภาษีเงินได ้ 344 272 72 26.47% 
ก าไรส าหรับงวด 1,340 1,080 260 24.07% 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.63 0.51 0.12 23.53% 

1. รายไดร้วมส าหรบัไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 จ านวน 3,737 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน จ านวน 433 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 13.10 

2. ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารส าหรบัไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 รวมจ านวน 1,533 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้จาก 1,428 ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 105 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 7.35 โดยค่าใชจ้่ายหลกัท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นค่าเสื่อมราคาจากสิทธ์ิการใชส้ินทรพัยต์ามมาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 และเงินเดือนพนกังาน อนัเนื่องมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจ าสาขา  

3. ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้(หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ)ส าหรับไตรมาสสิน้สุดวันที่ 30 

กนัยายน 2563  มีมลูคา่ทัง้สิน้ 53 ลา้นบาท แบง่เป็นหนีส้ญู 106 ลา้นบาท และหนีส้งสยัจะสญูโอนกลบั 53 

ลา้นบาท 

4. ตน้ทุนทางการเงินส าหรบัไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2563 จ านวน 467 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 408  

ลา้นบาท ส าหรบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 59 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 14.46 อนัเนื่องมาจาก

การเพิ่มขึน้ของเงินกูแ้ละดอกเบีย้จากการค านวณตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
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5. ก าไรสทุธิรวมส าหรบัไตรมาสสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2563 จ านวน 1,340 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 260

ลา้นบาท เทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน  หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 24.07 

 

ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม 30 กันยายน 2563 31 ธันวาคม 2562 เปล่ียนแปลง 

หน่วย:ลา้นบาท   จ านวน ร้อยละ 

   สินทรพัยห์มนุเวียน 39,134 35,922 3,212 8.94% 

   สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 33,768 25,950 7,818 30.13% 
สินทรัพยร์วม 72,902 61,872 11,030 17.83% 

   หนีส้ินหมนุเวียน 19,449 16,312 3,137 19.23% 

   หนีส้ินไมห่มนุเวียน 34,139 29,588 4,551 15.38% 
หนีสิ้นรวม 53,588 45,900 7,688 16.75% 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 19,314 15,972 3,342 20.92% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 72,902 61,872 11,030 17.83% 

 

1. สนิทรพัยร์วม 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯมีสนิทรพัยร์วมเป็น 72,902 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 

11,030 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.83 สาเหตหุลกัจากจ านวนยอดสนิเช่ือคงคา้งทีเ่พิ่มขึน้ 

2. หนีส้นิรวม 

- ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บรษัิทฯมีหนีส้นิรวม 53,588 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2562 จ านวน 7,688

ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16.75 สาเหตุหลกัจากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึน้ และหนีส้ินตามสญัญาเช่าที่

เพิ่มขึน้จากการบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

- สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 19,314 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้ 3,342 ลา้นบาท หรือ

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 20.92 จากสิน้ปี 2562 ปัจจัยหลกัเกิดจากการเพิ่มขึน้ของก าไรส าหรบังวด 9 เดือน

จ านวน 3,844  ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายปันผลจ านวน 636 ลา้นบาท 


