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วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

เรยีน กรรมการผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนชีแ้จงผลการด าเนินงานรวมส าหรบัไตรมาส 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 โดยสรุปดงันี ้

▪ ก าไรสทุธิรวม ส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับ 1,205 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นอตัราก าไรสทุธิเทา่กบัรอ้ยละ 23.24 

▪ จ านวนสาขา ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มีจ านวน 6,547 สาขา เพิ่มขึน้ 748 สาขา จากวันที่ 31 
ธนัวาคม 2564 

▪ อตัราสว่นสนิเช่ือที่มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิตตอ่สนิเช่ือรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เป็นรอ้ยละ 2.28 
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 รอ้ยละ 1.17 และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 รอ้ยละ 1.39 ) 

▪ อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่สว่นของผูถื้อหุน้เป็น 3.40 เทา่  

ภาพรวมผลการด าเนินงานบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

ผลการด าเนินงานรวมส าหรบังวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษัิทฯและบรษัิทยอ่ย มีก าไรสทุธิ
รวม จ านวน 1,205 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.33   
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งบก าไรขาดทุนรวม 
ส าหรับงวดสามเดือนสิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2565 และ 2564 

 เปล่ียนแปลง 
 

หน่วย:ล้านบาท  2565 2564 จ านวน ร้อยละ 

   รายไดด้อกเบีย้ในการใหบ้รกิารสินเช่ือและสญัญาเชา่ซือ้ 4,959   3,844 1,115 29.01% 

   รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 206 178 28 15.73% 

   รายไดอ่ื้น 20 10 10 100.00% 

รวมรายได้ 5,185 4,032 1,153 28.60% 

   คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิาร 2,008 1,780 228 12.81% 

รวมค่าใช้จ่าย 2,008 1,780 228 12.81% 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 3,177 2,252 925 41.07% 

ผลก าไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูค่า 
ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย 
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1,7000.00% 

ตน้ทนุทางการเงิน (737) (557) 180 32.32% 

ขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (959) (191) 768 402.09% 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,517 1,506 11 0.73% 

ภาษีเงินได ้ (312) (305) 7 2.30% 

ก าไรส าหรับงวด 1,205 1,201 4 0.33% 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.57 0.57   
 

1. รายไดร้วมส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 5,185 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน 

จ านวน  1,153 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 28.60 

2. คา่ใชจ้า่ยในการบรกิารและบรหิารรวมส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 2,008 ลา้นบาท เพิ่มขึน้

จากงวดเดยีวกนัของปีก่อนจ านวน 228 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 12.81 โดยคา่ใชจ้่ายหลกัที่เพิม่ขึน้ ประกอบดว้ย 

- เงินเดือนพนกังาน อนัเนื่องมาจากการขยายสาขาและบคุลากรประจ าสาขา  

- คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย  

3. ตน้ทนุทางการเงินส าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 737 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ านวน 180 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 32.32 อนัเนื่องมาจากการเพิ่มขึน้จากเงินกูย้ืมและจากหนีส้นิตามสญัญาเชา่ 

4. ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบังวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 959 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก

งวดเดียวกนัของปีก่อน จ านวน 768 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 402.09 

5. ก าไรสทุธิรวมส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 จ านวน 1,205 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดียวกนัของปี

ก่อน จ านวน 4 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 0.33 
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ฐานะการเงนิของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 

30 กันยายน 2565 31 ธันวาคม 2564 เปล่ียนแปลง 

จ านวน จ านวน จ านวน ร้อยละ 

   สินทรัพยห์มุนเวียน 62,222 49,884 12,338 24.73% 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 60,998 48,506 12,492 25.75% 
สินทรัพยร์วม 123,220 98,390 24,830 25.24% 
   หนีสิ้นหมุนเวียน 32,454 31,702 752 2.37% 
   หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 62,752 41,819 20,933 50.06% 
หนีสิ้นรวม 95,206 73,521 21,685 29.50% 
ส่วนของผู้ถือหุน้ 28,014 24,869 3,145 12.65% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้ 123,220 98,390 24,830 25.24% 

 

1. สนิทรพัยร์วม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษัิทฯมีสนิทรพัยร์วมเป็น 123,220 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 จ านวน 24,830 

ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 25.24 สาเหตหุลกัจากจ านวนยอดสนิเช่ือคงคา้งที่เพิม่ขึน้ 

2. หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บรษัิทฯมีหนีส้นิรวม 95,206 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 จ านวน 21,685 ลา้น

บาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.50 สาเหตหุลกัจากเงินกูย้ืม และหนีส้นิตามสญัญาเชา่ที่เพิม่ขึน้ 

3. สว่นของผูถื้อหุน้ 

สว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีจ านวน 28,014 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 2564 จ านวน 3,145 

ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.65 จากสิน้ปี 2564 ปัจจยัหลกัเกิดจาก 

- การเพิม่ขึน้ของก าไรส าหรบังวด 9 เดือนจ านวน 3,961 ลา้นบาท  

- การลดลงจากการจ่ายปันผลประจ าปีจ านวน 784 ลา้นบาท 


