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วนัที  สงิหาคม  

เรือง คาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ สาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  มิถนุายน  

เรียน กรรมการผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

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

สนิสดุวนัที  มถินุายน  โดยสรุปดงันี 

 กาํไรสุทธิรวม สาํหรบังวดสามเดือน สินสุดวันที  มิถุนายน  เท่ากบั ,  ลา้นบาท หรือคิด

เป็นอตัรากาํไรสุทธิเท่ากบัรอ้ยละ .  

 จาํนวนสาขา ณ วันที  มิถุนายน  มีจาํนวน ,  สาขา เพิมขนึ  สาขา จากวันที  

ธันวาคม  

 อตัราส่วนสนิเชือทีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตต่อสินเชือรวม ณ วนัที  มิถุนายน  เป็นรอ้ยละ .  

(ณ วนัที  มถินุายน  รอ้ยละ .  และ ณ วนัที  ธนัวาคม  รอ้ยละ .  ) 

 อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้เป็น .  เท่า  

ภาพรวมผลการดาํเนินงานบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

ผลการดาํเนินงานรวมสาํหรบังวดสามเดือน สนิสดุวนัที  มิถนุายน  บรษัิทฯและบรษัิทย่อย มีกาํไรสทุธิ

รวม จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคดิเป็นรอ้ยละ .    
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งบกาํไรขาดทุนรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวันท ี  มถิุนายน  และ  

 เปลยีนแปลง 

 

หน่วย:ล้านบาท  2565 2564 จาํนวน ร้อยละ 

   รายไดด้อกเบียในการใหบ้รกิารสินเชือและสญัญาเชา่ซือ 4,617   3,684 933 25.33% 

   รายไดค้า่ธรรมเนยีมและบรกิาร 185 198 (13) -6.57% 

   รายไดอื้น 23 14 9 64.29% 

รวมรายได้ 4,825 3,896 929 23.84% 

   ค่าใชจ่้ายในการบรกิารและบรหิาร 1,946 1,657 289 17.44% 

รวมคา่ใช้จา่ย 1,946 1,657 289 17.44% 

กาํไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,879 2,239 640 28.58% 

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงนิทีวดัมลูค่า 

ดว้ยราคาทนุตดัจาํหนา่ย 
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4,300.00% 

ตน้ทุนทางการเงิน (663) (507) 156 30.77% 

ขาดทุนดา้นเครดติทีคาดว่าจะเกิดขนึ (524) (138) 386 279.71% 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,736 1,595 141 8.84% 

ภาษีเงินได ้ (355) (325) 30 9.23% 

กาํไรสาํหรับงวด 1,381 1,270 111 8.74% 

กาํไรสุทธิตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้) 0.65 0.60   

 

1. รายไดร้วมสาํหรบังวดสามเดือนสินสดุวนัที  มิถนุายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จาํนวน   ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  

2. คา่ใชจ่้ายในการบรกิารและบริหารรวมสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวันที  มิถนุายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขึน

จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  โดยค่าใชจ่้ายหลกัทีเพิมขนึ ประกอบดว้ย 

- เงนิเดือนพนกังาน อนัเนืองมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจาํสาขา  

- คา่เสือมราคาจากสนิทรพัยส์ทิธิการใช ้ 

3. ตน้ทนุทางการเงินสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวนัที  มิถนุายน  จาํนวน  ลา้นบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จาํนวน  ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ .  อนัเนืองมาจากการเพิมขนึจากเงินกูย้ืมและจากหนีสินตามสญัญาเช่า 

4. ขาดทนุดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวนัที  มถินุายน  จาํนวน  ลา้นบาท เพิมขนึจาก

งวดเดียวกนัของปีกอ่น จาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  

5. กาํไรสทุธิรวมสาํหรบังวดสามเดือนสนิสดุวนัที  มิถนุายน  จาํนวน ,  ลา้นบาท เพิมขนึจากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ .  
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ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบรษัิทย่อย 

 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 มิถุนายน   ธันวาคม  เปลยีนแปลง 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน ร้อยละ 

   สินทรัพยห์มุนเวียน 58,600 49,884 8,716 17.47% 

   สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 57,222 48,506 8,716 17.97% 

สินทรัพยร์วม 115,822 98,390 17,432 17.72% 

   หนสีินหมุนเวียน 35,748 31,702 4,046 12.76% 

   หนสีินไม่หมุนเวียน 53,234 41,819 11,415 27.30% 

หนสีินรวม 88,982 73,521 15,461 21.03% 

สว่นของผู้ถอืหุ้น 26,840 24,869 1,971 7.93% 

รวมหนีสินและสว่นของผู้ถอืหุน้ 115,822 98,390 17,432 17.72% 
 

1. สินทรพัยร์วม 

ณ วนัที  มิถนุายน  บรษิัทฯมีสนิทรพัยร์วมเป็น ,  ลา้นบาท เพมิขึนจากสนิปี  จาํนวน ,  

ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  สาเหตหุลกัจากจาํนวนยอดสินเชือคงคา้งทีเพิมขนึ 

2. หนีสินรวม 

ณ วนัที  มถินุายน  บริษัทฯมีหนีสินรวม ,  ลา้นบาท เพมิขนึจากสนิปี  จาํนวน ,  ลา้น

บาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  สาเหตุหลักจากเงินกูยื้ม และหนีสินตามสญัญาเช่าทีเพิมขนึ 

3. ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ ณ วนัที  มิถุนายน  มีจาํนวน ,  ลา้นบาท เพมิขึนจากสนิปี  จาํนวน ,  

ลา้นบาท หรือเพิมขนึรอ้ยละ .  จากสินปี  ปัจจยัหลักเกิดจาก 

- การเพมิขึนของกาํไรสาํหรบังวด  เดือนจาํนวน ,  ลา้นบาท  

- การลดลงจากการจ่ายปันผลประจาํปีจาํนวน  ลา้นบาท 


