
 

 

 

 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)                                       
และบริษทัยอ่ย”)  
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
31 มีนำคม 2561 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั (มหำชน)”) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั  
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเฉพำะกิจกำรของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี           
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34  เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบใน            
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410  เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดำ้นกำรเงินและบญัชี และกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 8 พฤษภำคม 2561 



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 706,832               1,153,715 689,503               1,136,849            
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3 23,184,961          21,987,888 23,184,961          21,987,888          
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                           -                           2,877                   2,941                   
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 42,458                 39,707 42,458                 39,707                 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 5 149,143               126,795 148,649               125,587               
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 24,083,394          23,308,105          24,068,448          23,292,972          
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 6 7,000                   7,000 -                           -                           
เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1,000                   1,000 -                           -                           
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 3 13,545,383          12,463,702 13,545,383          12,463,702          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                           - 2,000                   2,000                   
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,100,350            1,022,050 1,100,333            1,022,029            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 28,458                 25,916 28,458                 25,916                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 4,569                   12,647 4,549                   12,628                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 111,759               112,593               111,759               112,593               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14,798,519          13,644,908          14,792,482          13,638,868          
รวมสินทรัพย์ 38,881,913          36,953,013          38,860,930          36,931,840          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 11 3,804,632            6,621,683            3,804,632            6,621,683            
เงินกูย้มืระยะส้ัน 12 198,616               99,735                 198,616               99,735                 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 21 54,479                 63,622                 54,479                 63,622                 
เจา้หน้ีอ่ืน 13 378,359               438,692               372,155               431,055               
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 14 2,365,862            2,744,959            2,365,862            2,744,959            
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 15 1,198,632            998,228               1,198,632            998,228               
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 17,629                 17,045                 17,629                 17,045                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 538,253               337,996               538,069               337,899               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 28,782                 27,661                 39,526                 38,377                 
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 8,585,244            11,349,621          8,589,600            11,352,603          
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 14 4,244,082            3,182,467            4,244,082            3,182,467            
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 16,205,024          13,410,826          16,205,024          13,410,826          
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 24,123                 25,313                 24,123                 25,313                 
ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว
  ของพนกังาน 43,265                 41,470                 43,162                 41,372                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 20,516,494          16,660,076          20,516,391          16,659,978          
รวมหนีสิ้น 29,101,738          28,009,697          29,105,991          28,012,581          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,120,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,120,000            2,120,000            2,120,000            2,120,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,379,843            2,379,843            2,379,843            2,379,843            
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 212,000               212,000               212,000               212,000               
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 5,095,017            4,261,383            5,069,781            4,237,326            
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (26,685)                (29,910)                (26,685)                (29,910)                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,780,175            8,943,316            9,754,939            8,919,259            
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 38,881,913          36,953,013          38,860,930          36,931,840          

-                           -                           -                           -                           
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,140,101     1,414,925     2,140,101     1,414,925     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 193,748        141,610        185,071        134,326        
รายไดอ่ื้น 14,494          6,611            20,633          11,437          
รวมรายได้ 2,348,343     1,563,146     2,345,805     1,560,688     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 916,333        621,748        915,268        621,482        
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,558            5,984            3,558            5,984            
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  4 156,295        145,619        156,295        145,619        
รวมค่าใช้จ่าย 1,076,186     773,351        1,075,121     773,085        
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,272,157     789,795        1,270,684     787,603        
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (230,498)       (122,285)       (230,498)       (122,285)       
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 1,041,659     667,510        1,040,186     665,318        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (208,026)       (131,292)       (207,731)       (131,103)       
กําไรสําหรับงวด 833,633        536,218        832,455        534,215        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 4,031            -                    4,031            -                    
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 10 (806)              -                    (806)              -                    
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 3,225            -                    3,225            -                    
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 3,225            -                    3,225            -                    

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 836,858        536,218        835,680        534,215        

กําไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.39              0.25              0.39              0.25              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)
ง

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,041,659     667,510        1,040,186     665,318        
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 47,210          32,030          47,206          32,026          
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 156,295        145,619        156,295        145,619        
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (5,900)           2,100            (5,900)           2,100            
   กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1,895)           (1,592)           (1,895)           (1,592)           
   ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 820               (419)              820               (419)              
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,995            1,266            1,991            1,261            
   ขาดทุน (กาํไร) ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม
      ของตราสารอนุพนัธ์ (5,111)           3,551            (5,111)           3,551            
   รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ (2,140,101)    (1,414,925)    (2,140,101)    (1,414,925)    
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (1,132)           (854)              (1,095)           (841)              
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 230,498        122,285        230,498        122,285        
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (675,662)       (443,429)       (677,106)       (445,617)       
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (2,408,944)    (2,431,649)    (2,408,944)    (2,431,649)    
   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                    -                    65                  1,161            
   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (2,751)           (3,224)           (2,751)           (3,224)           
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (17,251)         (51,981)         (17,162)         (51,922)         
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (322)              (20,550)         (322)              (20,550)         
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีอ่ืน (69,988)         71,259          (68,555)         69,455          
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 1,122            7,247            1,148            9,167            
   ผลประโยชน์พนกังาน (201)              -                    (201)              -                    
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (3,173,997)    (2,872,327)    (3,173,828)    (2,873,179)    
   เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,117,024     1,378,921     2,116,987     1,378,902     
   เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ 306               (434)              (289)              (216)              
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,056,667)    (1,493,840)    (1,057,130)    (1,494,493)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (112,490)       (83,958)         (112,490)       (83,958)         
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,542)           (3,276)           (2,542)           (3,276)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 979               1,406            979               1,406            
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (114,053)       (85,828)         (114,053)       (85,828)         
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (2,833,847)    (804,544)       (2,833,847)    (804,544)       
เงินกูย้มืระยะส้ันเพิ่มข้ึน (ลดลง) 97,884          (26,690)         97,884          (26,690)         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 1,250,000     -                    1,250,000     -                    
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (567,500)       (180,000)       (567,500)       (180,000)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 3,000,000     2,600,000     3,000,000     2,600,000     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือเพิ่มข้ึน (ลดลง) (606)              3,625            (606)              3,625            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (222,094)       (82,803)         (222,094)       (82,803)         
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 723,837        1,509,588     723,837        1,509,588     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (446,883)       (70,080)         (447,346)       (70,733)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 1,153,715     539,292        1,136,849     527,626        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 706,832        469,212        689,503        456,893        

-                    -                    
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 22,523          10,134          22,523          10,134          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง
ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสี่ยง
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,120,000                     2,379,843                     184,400                        2,008,038                     -                                    6,692,281                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    536,218                        -                                    536,218                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    536,218                        -                                    536,218                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 2,120,000                     2,379,843                     184,400                        2,544,256                     -                                    7,228,499                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,120,000                     2,379,843                     212,000                        4,261,383                     (29,910)                         8,943,316                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    833,634                        -                                    833,634                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    3,225                             3,225                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    833,634                        3,225                             836,859                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,120,000                     2,379,843                     212,000                        5,095,017                     (26,685)                         9,780,175                     

-                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดิมชื่อ “บริษทั เมืองไทย ลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย”) 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง
ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสี่ยง
ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 2,120,000                     2,379,843                     184,400                        1,989,827                     -                                    6,674,070                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    534,215                        -                                    534,215                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    -                                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    534,215                        -                                    534,215                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 2,120,000                     2,379,843                     184,400                        2,524,042                     -                                    7,208,285                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,120,000                     2,379,843                     212,000                        4,237,326                     (29,910)                         8,919,259                     
กาํไรสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    832,455                        -                                    832,455                        
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    -                                    3,225                             3,225                             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                    -                                    -                                    832,455                        3,225                             835,680                        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,120,000                     2,379,843                     212,000                        5,069,781                     (26,685)                         9,754,939                     

-                                    
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลสิซ่ิง จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย”)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคล
โดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 
บริษทัฯมีสาขาและศูนยบ์ริการรวมจ านวน 2,638 สาขา 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์จาก “บริษทั เมืองไทย สิสซ่ิง จ ากดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)” 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง
กาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบ
แสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส                
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการถือหุน้ในระหวา่งงวด 

  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15                       
เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส าหรับ           
การรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึง 
ส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่
ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

เงินสด  227,388 44,308 227,378 44,300 
เงินฝากธนาคาร 479,444 1,109,407 462,125 1,092,549 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  706,832 1,153,715 689,503 1,136,849 

3. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ  

3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
 ภายใน 1 ปี(1)    เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 29,597,107 16,244,057 45,841,164 
หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้  (5,209,608) (2,619,442) (7,829,050) 
 24,387,499 13,624,615 38,012,114 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2)  (1,202,538) (79,232) (1,281,770) 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 23,184,961 13,545,383 36,730,344 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วนั 
(2) ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมส ำรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อำจเรียกเกบ็ไม่ได้ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2560 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

 ภายใน 1 ปี(1)    เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 27,915,707 14,949,616 42,865,323 

หกั:  รายไดท้างการเงินรอรับรู้  (4,829,374) (2,413,376) (7,242,750) 

 23,086,333 12,536,240 35,622,573 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2)  (1,098,445) (72,538) (1,170,983) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 21,987,888 12,463,702 34,451,590 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วนั 
(2) ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมส ำรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อำจเรียกเกบ็ไม่ได้ 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระและ                 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายไดท้าง
การเงินรอรับรู้ 

ยอดลูกหน้ีหลงัหกัรายไดท้าง
การเงินรอรับรู้และมูลคา่

หลกัประกนั(1) 

อตัราร้อยละ       
ของคา่เผือ่ 

หน้ีสงสยัจะสูญ คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
อายหุน้ีคา้งช าระ 2561 2560 2561 2560  2561 2560 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 29,600,745 27,572,442 19,680,211 18,321,675 1 196,802 183,217 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั  4,893,218 4,762,523  3,175,388  3,088,604 1  31,754 30,886 
คา้งช าระ 31 - 90 วนั  3,026,913 2,846,410  1,824,644  1,742,964 2 36,492 34,859 
คา้งช าระ 91 - 180 วนั    234,664 210,685    234,664    210,685 100 234,664 210,685 
คา้งช าระ 181 - 365 วนั    179,924 171,889    179,924    171,889 100 179,924 171,889 
คา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั     29,276 22,203     29,276     22,203 100 29,276 22,203 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย     47,374 36,421     47,374     36,421 100 47,374 36,421 

รวม  38,012,114 35,622,573 25,171,481 23,594,441  756,286 690,160 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -       
ส่วนเพ่ิมเผือ่หน้ีท่ีอาจ   
เรียกเกบ็ไม่ได ้      525,484 480,823 

รวม      1,281,770 1,170,983 

(1) เฉพำะลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลกูหนีท่ี้จดจ ำนองท่ีดินเป็นประกันท่ีค้ำงช ำระไม่เกิน 90 วนั ยอดลกูหนี้
แสดงหลงัหักมลูค่ำหลักประกัน 

3.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ (สุทธิจากรายได้ทางการเงิน         
รอรับรู้) จ านวน 644 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 561 ลา้นบาท) 

3.4 ตามประกาศของสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีส าหรับ
ธุรกิจสินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ านวน
โดยไม่หักหลกัประกนัและหยุดรับรู้รายไดส้ าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกินกว่า 3 งวด และบนัทึกส ารอง
ทัว่ไปส าหรับลูกหน้ีท่ีไม่คา้งช าระหรือคา้งช าระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือให้ใชแ้นวทางอนัท่ีบริษทัฯเห็น
ว่าเหมาะสมกว่า ซ่ึงบริษทัฯไดป้ระมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถใน
การช าระหน้ี ประสบการณ์ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และเช่ือมัน่ว่าอตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่า
เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญในปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเหมาะสมแลว้ 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 มีนาคม 2561 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2560 

ยอดตน้งวด 1,170,983 645,638 
บวก:  หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 156,295 679,406 
หกั:  หน้ีสูญตดับญัชีในระหวา่งงวด (11,198) (15,418) 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย (34,310) (138,643) 

ยอดปลายงวด 1,281,770 1,170,983 

5.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม      

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 58,246 101,306 58,246 101,306 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 74,242 13,039 74,242 13,039 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 25,781 27,476 25,287 26,268 

รวม 158,269 141,821 157,775 140,613 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,126) (15,026) (9,126) (15,026) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 149,143 126,795 148,649 125,587 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเป็นเงินฝากประจ าของบริษทัย่อยท่ีไดน้ าไปค ้าประกนัไวก้บัธนาคาร 
พาณิชย ์เพื่อขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

7.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์              
โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยมีราคาทุน 2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100        
ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 

6 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 1,371,971 1,371,886 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 126,156 126,156 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (6,368) (6,368) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,491,759 1,491,674 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 349,921 349,857 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 46,054 46,050 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (4,566) (4,566) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 391,409 391,341 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 1,100,350 1,100,333 

9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561              
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รำคำทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 32,293 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 3,698 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 35,991 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย/จ ำหน่ำยสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 6,377 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 1,156 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 7,533 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 28,458 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

10.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม  

2560 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  256,354 234,197 256,354 234,197 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 1,820 3,000 1,820 3,000 
ประมาณการหน้ีสิน - ส ารองผลประโยชน์ 
 ระยะยาวของพนกังาน 8,653 8,294 8,633 8,275 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 10,896 12,724 10,896 12,724 
อ่ืน ๆ 2,835 1,189 2,835 1,189 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  280,558 259,404 280,538 259,385 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 267,586 239,767 267,586 239,767 
อ่ืน ๆ 8,403 6,990 8,403 6,990 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 275,989 246,757 275,989 246,757 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 4,569 12,647 4,549 12,628 

10.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 200,754 129,211 200,458 129,020 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 7,272 2,081 7,273 2,083 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 208,026 131,292 207,731 131,103 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (806) - (806) - 

รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,041,659 667,510 1,040,186 665,318 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 0 - 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 208,332 133,252 208,037 133,063 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (4,534) (3,202) (4,534) (3,202) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ไม่ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท้างภาษี 4,228 1,242 4,228 1,242 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 208,026 131,292 207,731 131,103 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 วงเงิน/เง่ือนไขการช าระคืน 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

ก) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: รวมระยะสั้นและ
ระยะยาว 3,500 ลา้นบาท) คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี มีก าหนดช าระ
คืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนดช าระดอกเบ้ีย
ทุกส้ินเดือน 

500,000 1,850,000 

ข) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 300,000 

ค) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 1,500 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด 
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

200,000 1,380,000 

ง) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั  
และก าหนดช าระดอกเบ้ียทุกเดือน 

- 100,000 

จ) ตัว๋แลกเงินมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 3,104,632 2,991,683 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,804,632 6,621,683 

เงินกูย้มื ก) ถึง ค) เป็นเงินกูย้มืไม่มีหลกัประกนั และบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด 
เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้มื การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน
ของผูถื้อหุ้น และการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงการด ารงอตัราส่วน
การถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ านวน 5,120 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 3,720 ลา้นบาท) 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12.  เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋แลกเงิน โดยจะครบก าหนดช าระคืนเงินตน้
ตามวนัท่ีระบุไวใ้นตัว๋แต่ละฉบบั 

13.  เจ้ำหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 154,677 222,896 154,674 222,870 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 46,163 42,167 46,163 42,167 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,686 4,518 5,461 4,338 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 132,505 136,514 132,505 136,514 
เจา้หน้ีอ่ืน 39,328 32,597 33,352 25,166 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 378,359 438,692 372,155 431,055 

14.  เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 จ านวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1 วงเงินกูจ้  านวน 1,500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือน
ธนัวาคม 2561 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

120,000 120,000 

2 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

3 วงเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวรวม 3,500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืน
เงินตน้ 250 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 และ 130 ลา้นบาท ใน
เดือนมีนาคม 2561 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 380,000 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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   (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

4 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือน
มิถุนายน 2561 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

5 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

6 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
พฤศจิกายน 2561 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

7 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน  
เท่า ๆ กนั ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

375,000 437,500 

8 วงเงินกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่า ๆ กนั ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และในเดือนธนัวาคม 2564 
และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX 
บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,875,000 2,000,000 

9 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

10 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา           
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

11 วงเงินกูจ้  านวน 750 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา         
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

750,000 - 

รวม  6,620,000 5,937,500 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (10,056) (10,074) 

เงินกูย้มืระยะยาว 6,609,944 5,927,426 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,365,862) (2,744,959) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,244,082 3,182,467 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้มืตาม 1) ถึง 5) และ 7) ถึง 11) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การด ารงอัตราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดค้างช าระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกู้ยืม การด ารง
อัตราส่วนของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้ งหมด การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย  
เป็นตน้ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัฯ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขใน
สญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั   

เงินกูย้มืตาม 6) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาในการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมตามสัญญาท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจ านวน 1,180 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 750 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมตาม 4) 5) 
และ 8) กบัธนาคารผูใ้หกู้ย้มืเงิน โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเงินกูย้ืม ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบก าหนดจ านวน 500 ลา้นบาทในเดือน
มิถุนายน 2561 จ  านวน 1,000 ลา้นบาทในเดือนมิถุนายน 2562 จ านวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 
และจ านวน 1,500 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2564 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 

15. หุ้นกู้ระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 จ  านวนดงักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

1 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 9 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

2 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน เมษายน 
2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

3 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 16 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
กรกฏาคม 2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

4 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กรกฏาคม 2562  
และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

    



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

5 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
กรกฏาคม 2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา      
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

6 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน สิงหาคม 
2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

7 หุน้กูว้งเงิน 310 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
สิงหาคม 2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

310,000 310,000 

8 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กนัยายน 2562  
และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

9 หุน้กูว้งเงิน 469 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 
2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

469,000 469,000 

10 หุน้กูว้งเงิน 2,600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 2563 
และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,600,000 2,600,000 

11 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกายน 2561 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

12 หุน้กูว้งเงิน 1,320 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกายน 2562 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,320,000 1,320,000 

13 หุน้กูว้งเงิน 1,930 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกายน 2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,930,000 1,930,000 

14 หุน้กูว้งเงิน 110 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2563 
และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

110,000 110,000 

15 หุน้กูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563 
และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 800,000 

16 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563 
และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

17 หุน้กูว้งเงิน 1,947 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน สิงหาคม 
2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,947,200 1,947,200 

18 หุน้กูว้งเงิน 1,296 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน สิงหาคม 
2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,295,800 1,295,800 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

19 หุน้กูว้งเงิน 1,250 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก าหนด 
ไถ่ถอน ตุลาคม 2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,250,000 1,250,000 

20 หุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 
2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,000,000 - 

21 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 
2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

รวม  17,432,000 14,432,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (28,344) (22,946) 

หุน้กูร้ะยะยาว 17,403,656 14,409,054 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,198,632) (998,228) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16,205,024 13,410,826 

หุ้นกู ้1) ถึง 21) ไดก้ าหนดเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของ
แต่ละปี 

16.  ก ำไรต่อหุ้น    

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน           
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

17.  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการสินเช่ือ และ
บริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนิน
ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี            

31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ 2,140,101 - - 2,140,101 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 185,071 8,677 - 193,748 

รายไดอ่ื้น 20,633 36 (6,175) 14,494 

รวมรายได ้ 2,345,805 8,713 (6,175) 2,348,343 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 915,268 7,240 (6,175) 916,333 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,558 - - 3,558 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  156,295 - - 156,295 

ก าไรของส่วนงาน 1,270,684 1,473 - 1,272,157 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (230,498) - - (230,498) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,040,186 1,473 - 1,041,659 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (207,731) (295) - (208,026) 

ก าไรส าหรับงวด 832,455 1,178 - 833,633 

     (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ
ใหบ้ริการสินเช่ือ 1,414,925 - - 1,414,925 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 134,326 7,284 - 141,610 

รายไดอ่ื้น 11,437 13 (4,839) 6,611 

รวมรายได ้ 1,560,688 7,297 (4,839) 1,563,146 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 621,482 5,105 (4,839) 621,748 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 5,984 - - 5,984 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 145,619 - - 145,619 

ก าไรของส่วนงาน 787,603 2,192 - 789,795 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (122,285) - - (122,285) 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 665,318 2,192 - 667,510 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (131,103) (189) - (131,292) 

ก าไรส าหรับงวด 534,215 2,003 - 536,218 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                      689,503 17,329 - 706,832 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 36,730,344 - - 36,730,344 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 42,458 - - 42,458 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,000 - (2,000) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,100,333 17 - 1,100,350 

สินทรัพยอ่ื์น 296,292 19,376 (13,739) 301,929 

รวมสินทรัพย ์ 38,860,930 36,722 (15,739) 38,881,913 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                         1,136,849 16,866 - 1,153,715 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 34,451,590 - - 34,451,590 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 39,707 - - 39,707 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,000 - (2,000) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,022,029 21 - 1,022,050 

สินทรัพยอ่ื์น 279,665 20,007 (13,721) 285,951 

รวมสินทรัพย ์ 36,931,840 36,894 (15,721) 36,953,013 

18. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการระหว่างกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี  

ช่ือกิจการ ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560 (ส าหรับงวด 2561) 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน - - 6,069 4,733 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่า - - 106 106 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 1 1 1 1 อตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - กรรมการ 1,647 1,685 1,647 1,685 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
ค่านายหนา้จ่าย - ผูถื้อหุน้ 363 313 363 313 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่าย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560                        
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
บริษัทย่อย     
ลูกหน้ีอ่ืน - - 2,877 2,941 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - - 10,862 10,780 
บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - ผูบ้ริหาร 60 75 60 75 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - ผูถื้อหุน้ 127 135 127 135 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,466 8,427 9,430 8,392 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 252 203 249 199 
รวม 9,718 8,630 9,679 8,591 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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19. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำส ำนักงำน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการอ่ืน รวม 

ภายใน 1 ปี 6,418 332,487 338,905 
1 ถึง 5 ปี 11,043 315,177 326,220 

20. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ 

21. ภำระผูกพนัตำมสัญญำอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมตามสญัญาเป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

สญัญาครบก าหนด 

จ านวนเงิน           
ตามสัญญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน 
สญัญาท่ีท าข้ึนเพื่อบริหารความเส่ียง   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง มิถุนายน 2561 500 2 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง มิถุนายน 2562 1,000 11 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2562 1,000 8 

สญัญาท่ีท าข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง พฤศจิกายน 2564 500 8 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2564 1,500 25 

 4,500 54 



  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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22. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ไดมี้มติดงัน้ี 

22.1  อนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 27.6 ลา้นบาท และอนุมติั
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จากจ านวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวมเป็น
เงินปันผลจ่ายทั้ งส้ิน 381.6 ลา้นบาท โดยบริษัทฯมีก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี      
14 พฤษภาคม 2561 

22.2  อนุมัติเปล่ียนช่ือบริษัทฯจากเดิมช่ือ บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัท เมืองไทย 
แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 

22.3 อนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้

23. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 
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