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  วนัที  พฤศจิกายน 2564 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2564 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชีแจงผลการดาํเนินงานรวมสาํหรบังวดสาม

เดือนสนิสดุวนัที  กนัยายน  โดยสรุปดงันี 

 กาํไรสทุธิรวมสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวันที  กนัยายน  เท่ากบั ,  ลา้นบาท หรือคิดเป็น

อตัรากาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ .  

 จาํนวนสาขา ณ วนัที  กนัยายน  มีจาํนวน ,  สาขา เพมิขนึ  สาขา จากวนัที  

ธันวาคม  

 อตัราส่วนสนิเชือทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเชือรวม ณ วนัที  กนัยายน  เป็นรอ้ยละ .  

(วนัที  กนัยายน  รอ้ยละ .  และ วนัที  ธนัวาคม  รอ้ยละ .  ) 

 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น .  เท่า  

ภาพรวมผลการดาํเนินงานบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวนัที  กนัยายน  บริษัทฯและบรษิัทย่อย มีกาํไรสทุธิ

รวม จาํนวน ,  ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .    
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งบกาํไรขาดทุนรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี  กนัยายน  และ  

 เปลยีนแปลง 

 

หน่วย:ลา้นบาท  2564 2563 จาํนวน ร้อยละ 

   รายไดด้อกเบียในการใหบ้รกิารสินเชือและสญัญาเชา่ซือ   3,844   3,555 289 8.13% 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 178 173 5 2.89% 

รายไดอ้ืน 10 9 1 11.11% 

รวมรายได้ 4,032 3,737 295 7.89% 

ค่าใชจ้า่ยในการบรกิารและบริหาร 1,780 1,533 247 16.11% 

รวมคา่ใช้จา่ย 1,780 1,533 247 16.11% 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,252 2,204 48 2.18% 

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่า

ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย 
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-71.43% 

ตน้ทุนทางการเงิน (557) (467) 90 19.27% 

ขาดทุนดา้นเครดติทีคาดว่าจะเกิดขนึ (191) (60) 131 218.33% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,506 1,684 (178) -10.57% 

ภาษีเงินได ้ (305) (344) (39) -11.34% 

กาํไรสาํหรับงวด 1,201 1,340 (139) -10.37% 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.57 0.63 (0.06) -9.52% 

1. รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  กนัยายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนั

ของปีก่อน จาํนวน   ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ .  

2. ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารสาํหรบังวดสามเดือนสนิสุดวนัที  กนัยายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท 

เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  โดยค่าใชจ่้ายหลกัทีเพิมขนึ 

เป็นค่าเสือมราคาจากสิทธิการใชส้นิทรพัยต์ามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที และเงินเดือนพนกังาน อนั

เนืองมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจาํสาขา  

3. ตน้ทุนทางการเงินสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวันที  กนัยายน  จาํนวน  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  อนัเนืองมาจากการเพิมขึนดอกเบียของเงินกู้และ

ดอกเบียของหนีสินตามสญัญาเชา่ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที  

4. ขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน(หนีสญูและหนีสงสยัจะสญู) สาํหรบังวดสามเดือนสนิสุดวนัที  กนัยายน 

 จาํนวน  ลา้นบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ .  

5. กาํไรสุทธิรวมสาํหรับงวดสามเดือนปีสินสุดวันที  กันยายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท ลดลงจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ .  
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ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  กันยายน   ธันวาคม  เปลยีนแปลง 

หน่วย:ลา้นบาท   จาํนวน ร้อยละ 

   สนิทรพัยห์มนุเวียน 46,851 41,075 5,776 14.06% 

   สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 45,047 36,147 8,900 24.62% 

สินทรัพยร์วม 91,898 77,222 14,676 19.01% 

   หนีสนิหมุนเวียน 28,325 21,950 6,375 29.04% 

   หนีสนิไม่หมุนเวียน 39,826 34,590 5,236 15.14% 

หนีสินรวม 68,151 56,540 11,611 20.54% 

สว่นของผู้ถอืหุ้น 23,747 20,682 3,065 14.82% 

รวมหนีสินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 91,898 77,222 14,676 19.01% 

 

1. สินทรพัยร์วม 

- ณ วนัที  กนัยายน  บริษัทฯมสีนิทรพัยร์วมเป็น 91,898 ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี  จาํนวน 14,676 

ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  สาเหตหุลกัจากจาํนวนยอดสินเชือคงคา้งทีเพิมขนึ 

2. หนีสินรวม 

- ณ วนัที  กนัยายน  บริษัทฯมีหนีสินรวม 68,151 ลา้นบาท เพิมขนึจากสินปี  จาํนวน 11,611 ลา้น

บาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ 20.54 สาเหตุหลักจากเงินกูยื้มทีเพิมขึน และหนีสินตามสญัญาเช่าทีเพิมขนึจากการ

บนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที   

3. ส่วนของผูถื้อหุน้ 

- ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที  กนัยายน  มีจาํนวน 23,747 ลา้นบาท เพมิขนึ 3,065 ลา้นบาท หรือเพมิขึนรอ้ย

ละ 14.82 จากสินปี  ปัจจยัหลกัเกิดจากการเพิมขนึของกาํไรสาํหรบังวด  เดือนจาํนวน ,  ลา้นบาท 

และลดลงจากการจา่ยปันผลจาํนวน  ลา้นบาท 


