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วนัที 1  พฤษภาคม 2565 

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สนิสดุวนัที  มนีาคม  โดยสรุปดงันี 

 กาํไรสทุธิรวม สาํหรบังวดสามเดือน สนิสดุวันที  มนีาคม  เท่ากบั ,  ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

อตัรากาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ .  

 จาํนวนสาขา ณ วันที  มีนาคม  มีจาํนวน ,  สาขา เพิมขึน  สาขา จากวันที  

ธันวาคม  

 อตัราส่วนสินเชือทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเชือรวม ณ วนัที  มีนาคม  เป็นรอ้ยละ .  

(ณ วนัที  มีนาคม  รอ้ยละ .  และ ณ วนัที  ธันวาคม  รอ้ยละ .  ) 

 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น .  เท่า  

ภาพรวมผลการดาํเนินงานบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรบังวดสามเดือน สินสดุวนัที  มนีาคม  บริษัทฯและบรษิัทย่อย มีกาํไรสทุธิ

รวม จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .    
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งบกาํไรขาดทุนรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี  มีนาคม  และ  

 เปลยีนแปลง 

 

หน่วย:ลา้นบาท  2565 2564 จาํนวน ร้อยละ 

   รายไดด้อกเบียในการใหบ้รกิารสินเชือและสญัญาเชา่ซอื 4,285   3,585 700 19.53% 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 149 264 (115) -43.56% 

   รายไดอ้นื 14 9 5 55.56% 

รวมรายได้ 4,448 3,858 590 15.29% 

   ค่าใชจ่้ายในการบริการและบรหิาร 1,963 1,502 461 30.69% 

รวมคา่ใช้จา่ย 1,963 1,502 461 30.69% 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,485 2,356 129 5.48% 

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่า 

ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย 
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ตน้ทุนทางการเงิน (604) (477) 127 26.62% 

ขาดทุนดา้นเครดติทีคาดว่าจะเกิดขนึ (169) (156) 13 8.33% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,732 1,733 (1) -0.06% 

ภาษีเงินได ้ (357) (359) (2) -0.56% 

กาํไรสาํหรับงวด 1,375 1,374 1 0.14% 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.65 0.65   

1. รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  มีนาคม  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน จาํนวน   ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  

2. ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหารสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  มีนาคม  จาํนวน ,  ลา้นบาท 

เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  โดยค่าใชจ้่ายหลกัทีเพิมขึน 

เป็นเงินเดือนพนกังาน อนัเนืองมาจากการขยายสาขาและบุคลากรประจาํสาขา และค่าเสือมราคาจากสินทรัพย์

สิทธิการใช ้ 

3. ตน้ทุนทางการเงินสาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวันที  มีนาคม  จาํนวน  ลา้นบาท เพิมขนึจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  อนัเนืองมาจากการเพิมขนึของดอกเบียจากเงิน

กูยื้มและดอกเบียจากหนีสินตามสญัญาเช่า 

4. ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  มีนาคม  จาํนวน  ลา้นบาท 

เพมิขนึจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ .  

5. กาํไรสุทธิรวมสาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที  มีนาคม  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวด

เดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  
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ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม  มีนาคม   ธันวาคม  เปลยีนแปลง 

หน่วย:ลา้นบาท   จาํนวน ร้อยละ 

   สินทรัพยห์มุนเวียน 53,273 49,884 3,389 6.79% 

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 52,538 48,506 4,032 8.31% 

สินทรัพยร์วม 105,811 98,390 7,421 7.54% 

   หนีสินหมุนเวียน 33,304 31,702 1,602 5.05% 

   หนีสินไม่หมุนเวียน 46,263 41,819 4,444 10.63% 

หนีสินรวม 79,567 73,521 6,046 8.22% 

สว่นของผู้ถอืหุ้น 26,244 24,869 1,375 5.53% 

รวมหนีสินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 105,811 98,390 7,421 7.54% 

 

1. สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที  มีนาคม  บริษัทฯมีสินทรพัยร์วมเป็น ,  ลา้นบาท เพิมขนึจากสินปี  จาํนวน ,  

ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  สาเหตหุลกัจากจาํนวนยอดสนิเชือคงคา้งทีเพิมขนึ 

2. หนีสินรวม 

ณ วนัที  มนีาคม  บรษัิทฯมีหนีสินรวม ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากสนิปี  จาํนวน ,  ลา้นบาท 

หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  สาเหตหุลกัจากเงนิกูยื้ม และหนีสินตามสญัญาเชา่ทีเพิมขนึ 

3. ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วันที  มีนาคม  มีจาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขนึจากสินปี  จาํนวน ,  

ลา้นบาท หรือเพิมขึนรอ้ยละ .  จากสินปี  ปัจจยัหลักเกิดจากการเพิมขนึของกาํไรสาํหรับงวดจาํนวน 

,  ลา้นบาท  

 

 
 


