
 

 
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย”)  

รายงาน และ งบการเงิน 

31 ธนัวาคม 2561 

   



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  

(เดิมช่ือ “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)”) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย                

(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม                   

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ         

จากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วน                     

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุ         

ในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ใน

การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ            

งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ

เร่ืองเหล่าน้ี  
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ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบ

การเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ไดร้วม

วธีิการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั

เป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวธีิการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 

ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.6 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประมาณการ

ตามผลขาดทุนท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้งและตอ้งอาศยั

ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของ

ลูกหน้ีแต่ละราย นอกจากน้ี การประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญดงักล่าวถือวา่มีนยัสาํคญั เน่ืองจาก ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือเป็นจาํนวน 48,047 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 98 ของยอด

สินทรัพยร์วม) และมีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 1,499 ลา้นบาท ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบั 

การตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการรับชาํระหน้ี การคาํนวณอายหุน้ีคงคา้ง                

การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีและการบนัทึกรายการ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจ           

และเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมท่ีบริษทัฯออกแบบไว ้และขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการ

ขอ้มูลหลกัและขอ้สมมติท่ีบริษทัฯใชใ้นการคาํนวณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี โดยการสอบทานขอ้มูล 

หลกักบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเหล่านั้น การวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้สมมติท่ีบริษทัฯใชก้บัขอ้มูลในอดีต นอกจากน้ี 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาความสมํ่าเสมอในการประยกุตใ์ชข้อ้สมมติ สุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีนาํมาใชก้ารคาํนวณค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญ ทดสอบการคาํนวณอายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและการคาํนวณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
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การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 

บริษทัฯมีนโยบายในการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.1โดยในปี 2561 

บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเป็นจาํนวน 9,544 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้

รวม) ซ่ึงถือเป็นรายไดห้ลกัของกิจการ โดยรายไดด้อกเบ้ียเกิดจากการท่ีบริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเงินใหสิ้นเช่ือกบั

ลูกคา้จาํนวนมาก ซ่ึงเป็นลูกคา้รายยอ่ย โดยลูกหน้ีแต่ละรายมีการคิดดอกเบ้ียและมีเง่ือนไขการจ่ายชาํระท่ีแตกต่าง

กนัข้ึนอยูก่บัประเภทของเงินใหสิ้นเช่ือ และการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียอาศยัการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจกบัการตรวจสอบการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียวา่รับรู้ดว้ยมูลค่า        

ท่ีถูกตอ้งตามท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยสินเช่ือ การรับชาํระเงิน การคาํนวณการรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย โดยการ

สอบถามผูรั้บผดิชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมภายในท่ีออกแบบ

ไวเ้พื่อตอบสนองเร่ืองมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดใ้นงบการเงินของบริษทัฯ และขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่ง

สัญญาเงินใหสิ้นเช่ือเพื่อตรวจสอบการบนัทึกรายการเงินใหสิ้นเช่ือและการรับรู้รายไดว้า่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ไวใ้นสัญญา และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทัฯ นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดท้าํการวเิคราะห์

เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลาบญัชี สุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบการหยดุรับรู้รายได้

ดอกเบ้ีย และสุ่มตรวจสอบการบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรายไดด้อกเบ้ียซ่ึงถูกบนัทึกผา่นสมุดรายวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้          

ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใด ๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี

ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ

วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล          

ท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพื่อใหมี้              

การดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถ

จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับ

กิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                  

กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน

เหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง             

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน              

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง            

ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงเป็นผลมาจาก             

การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                 

การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบ

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 

การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร  

และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้

ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                

การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั

หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ

ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ

กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียง

ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการ

ควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน               

ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการ            

ท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน               

การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี           

ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย

สาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 

สมใจ คุณปสุต 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพนัธ์ 2562 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 6 880,164,186 1,153,714,611 856,980,103         1,136,848,550      

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 7 28,604,947,002 21,987,888,255 28,604,947,002 21,987,888,255 

ลูกหนีอืน - บริษทัยอ่ย -                           -                           2,828,500             2,941,091             

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั 57,299,882           39,707,366           57,299,882           39,707,366           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9 134,095,947 126,794,672 133,610,327         125,586,881         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 29,676,507,017    23,308,104,904    29,655,665,814    23,292,972,143    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 10 8,000,000 7,000,000 -                           -                           

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1,000,000 1,000,000 -                           -                           

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึงปี 7 17,943,369,779 12,463,702,071 17,943,369,779 12,463,702,071 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 2,000,000             2,000,000             

ทีดิน อาคารและอุปกรณ ์ 12 1,268,504,416 1,022,049,561 1,268,497,216      1,022,028,868      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 25,756,740 25,916,260 25,756,740           25,916,260           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 97,806,686 12,647,113 97,784,884           12,627,589           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 125,164,736         112,593,221         125,164,736         112,593,221         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 19,469,602,357    13,644,908,226    19,462,573,355    13,638,868,009    

รวมสินทรัพย์ 49,146,109,374    36,953,013,130    49,118,239,169    36,931,840,152    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 15 4,775,275,159      6,621,682,753      4,775,275,159      6,621,682,753      

เงินกูย้ืมระยะสนั 16 -                           99,734,815           -                           99,734,815           

หนีสินตราสารอนุพนัธ์ 22,876,933           63,621,559           22,876,933           63,621,559           

เจา้หนีอืน 17 659,323,441         438,692,175         651,077,752         431,055,159         

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหนึงปี 18 2,849,397,713      2,744,958,658      2,849,397,713      2,744,958,658      

ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหนึงปี 19 3,397,033,411      998,227,955         3,397,033,411      998,227,955         

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าซือ

  ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 20 19,987,323           17,045,537           19,987,323           17,045,537           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 578,281,267         337,995,976         577,900,374         337,898,884         

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,030,002           27,661,097           54,020,559           38,377,202           

รวมหนสิีนหมุนเวยีน 12,345,205,249    11,349,620,525    12,347,569,224    11,352,602,522    

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหนึงปี 18 4,845,332,907      3,182,467,154      4,845,332,907      3,182,467,154      

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 19 19,592,514,914    13,410,826,102    19,592,514,914    13,410,826,102    

หนีสินตามสญัญาเช่าซือ - สุทธิจากส่วนทีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหนึงปี 20 25,162,400           25,313,200           25,162,400           25,313,200           

ประมาณการหนีสิน - สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาว

   ของพนกังาน 21 38,825,687           41,469,959           38,716,677           41,372,340           

รวมหนสิีนไม่หมุนเวยีน 24,501,835,908    16,660,076,415    24,501,726,898    16,659,978,796    

รวมหนสิีน 36,847,041,157    28,009,696,940    36,849,296,122    28,012,581,318    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 2,120,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,120,000,000      2,120,000,000      2,120,000,000      2,120,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,379,843,362      2,379,843,362      2,379,843,362      2,379,843,362      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 22 212,000,000         212,000,000         212,000,000         212,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 7,601,502,001      4,261,383,465      7,571,376,831      4,237,326,109      

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (14,277,146)         (29,910,637)         (14,277,146)         (29,910,637)         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,299,068,217    8,943,316,190      12,268,943,047    8,919,258,834      

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 49,146,109,374    36,953,013,130    49,118,239,169    36,931,840,152    

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

กาํไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกเบียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเชือ 9,544,311,229      6,794,921,504      9,544,311,229      6,794,921,504      

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 796,382,947         642,028,832         758,502,297         609,803,681         

รายไดอื้น 75,766,918           34,041,257           102,497,326         55,921,150           

รวมรายได้ 10,416,461,094    7,470,991,593      10,405,310,852    7,460,646,335      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4,100,463,184      2,988,929,219      4,096,897,766      2,985,941,875      

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2,787,325             23,642,047           2,787,325             23,642,047           

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 8 586,210,766         679,405,500         586,210,766         679,405,500         

รวมค่าใช้จ่าย 4,689,461,275      3,691,976,766      4,685,895,857      3,688,989,422      

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 5,726,999,819      3,779,014,827      5,719,414,995      3,771,656,913      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,100,268,465)    (673,100,257)       (1,100,268,465)    (673,100,257)       

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,626,731,354      3,105,914,570      4,619,146,530      3,098,556,656      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (913,345,887)       (605,316,617)       (911,828,877)       (603,804,703)       

กาํไรสําหรับปี 3,713,385,467      2,500,597,953      3,707,317,653      2,494,751,953      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) ทียงัไม่เกิดขึนจริงจากการป้องกนัความเสียง

     ในกระแสเงินสด 19,541,863           (37,388,296)         19,541,863           (37,388,296)         

   ภาษีเงินไดเ้กียวขอ้งกบัการป้องกนัความเสียงในกระแสเงินสด (3,908,372)           7,477,659             (3,908,372)           7,477,659             

รายการทีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 15,633,491           (29,910,637)         15,633,491           (29,910,637)         

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 10,416,336           (9,565,241)           10,416,336           (9,565,241)           

   ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้งกบัประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,083,267)           1,913,048             (2,083,267)           1,913,048             

รายการทีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8,333,069             (7,652,193)           8,333,069             (7,652,193)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี (ขาดทุน) 23,966,560           (37,562,830)         23,966,560           (37,562,830)         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,737,352,027      2,463,035,123      3,731,284,213      2,457,189,123      

กาํไรต่อหุ้น 26

กาํไรต่อหุน้ขนัพืนฐาน 1.75                      1.18                      1.75                      1.18                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 4,626,731,354      3,105,914,570      4,619,146,530      3,098,556,656      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,965,753         153,433,779         217,952,259         153,420,285         

   หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ  586,210,766         679,405,500         586,210,766         679,405,500         

   ค่าเผอืการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบั) (5,900,000)           9,500,000             (5,900,000)           9,500,000             

   กาํไรจากการขายลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ (19,418,864)         (5,961,104)           (19,418,864)         (5,961,104)           

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,345,767             1,399,687             3,345,767             1,399,687             

   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 7,972,664             5,042,444             7,961,274             5,042,216             

   ขาดทุน (กาํไร) ทียงัไม่เกิดขึนจากการประเมินมูลค่ายุติธรรม

     ของตราสารอนุพนัธ์ (21,202,763)         26,233,264           (21,202,763)         26,233,264           

   รายไดด้อกเบียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเชือ (9,544,311,229)    (6,794,921,504)    (9,544,311,229)    (6,794,921,504)    

   รายไดด้อกเบียอืน (6,191,012)           (4,443,447)           (5,991,804)           (4,299,082)           

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,100,268,465      673,100,257         1,100,268,465      673,100,257         

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (3,054,529,099)    (2,151,296,554)    (3,061,939,599)    (2,158,523,825)    

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

   ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ (12,586,147,648)  (11,995,400,729)  (12,586,147,648)  (11,995,400,729)  

   ลูกหนีอืน - บริษทัยอ่ย -                           -                           112,592                254,567                

   เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั (17,592,516)         (12,241,109)         (17,592,516)         (12,241,109)         

   สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (2,198,569)           (71,543,181)         (2,123,446)           (71,529,705)         

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (12,571,516)         (18,228,261)         (12,571,516)         (18,228,261)         

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

   เจา้หนีอืน 105,359,153         93,489,126           104,750,481         90,011,675           

   หนีสินหมุนเวียนอืน 15,368,906           9,637,458             15,643,357           11,796,087           

   ผลประโยชนพ์นกังาน (200,600)              (186,000)              (200,600)              (186,000)              

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (15,552,511,889)  (14,145,769,250)  (15,560,068,895)  (14,154,047,300)  

   เงินสดรับดอกเบียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเชือ 9,473,125,392      6,565,326,312      9,472,932,322      6,565,189,696      

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (763,408,375)       (481,705,526)       (762,976,322)       (480,491,009)       

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (6,842,794,872)    (8,062,148,464)    (6,850,112,895)    (8,069,348,613)    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพมิขึน (1,000,000)           (2,000,000)           -                           -                           

เงินสดจ่ายซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (470,880,326)       (400,690,468)       (470,880,326)       (400,690,468)       

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,062,412             4,073,450             5,062,412             4,073,450             

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,095,982)           (4,323,623)           (5,095,982)           (4,323,623)           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (471,913,896)       (402,940,641)       (470,913,896)       (400,940,641)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงินลดลง (1,910,128,440)    (3,204,798,100)    (1,910,128,440)    (3,204,798,100)    

เงินกูย้ืมระยะสนัลดลง (102,115,600)       (471,849,276)       (102,115,600)       (471,849,276)       

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว 4,850,000,667      3,500,000,000      4,850,000,667      3,500,000,000      

ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (3,083,334,000)    (2,162,500,000)    (3,083,334,000)    (2,162,500,000)    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 8,610,000,000      12,103,000,000    8,610,000,000      12,103,000,000    

หนีสินตามสญัญาเช่าซือเพมิขึน 2,790,985             4,996,289             2,790,985             4,996,289             

เงินสดจ่ายดอกเบีย (944,455,268)       (477,336,839)       (944,455,268)       (477,336,839)       

เงินสดจ่ายเงินปันผล (381,600,000)       (212,000,000)       (381,600,000)       (212,000,000)       

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 7,041,158,344      9,079,512,074      7,041,158,344      9,079,512,074      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (273,550,424)       614,422,969         (279,868,447)       609,222,820         

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 1,153,714,610      539,291,642         1,136,848,550      527,625,730         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 880,164,186         1,153,714,611      856,980,103         1,136,848,550      

(0)                         -                           (0)                         -                           

ข้อมูลเพมิเตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการทีไม่เกียวขอ้งกบักระแสเงินสด

   เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 5,552,314             8,859,357             5,552,314             8,859,357             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง

ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสียง

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 2,120,000,000            2,379,843,362            184,400,000               2,008,037,705            -                                     6,692,281,067            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  2,500,597,953            -                                     2,500,597,953            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (7,652,193)                  (29,910,637)                   (37,562,830)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  2,492,945,760            (29,910,637)                   2,463,035,123            

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                  -                                  27,600,000                 (27,600,000)                -                                     -                                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                  -                                  -                                  (212,000,000)              -                                     (212,000,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               4,261,383,465            (29,910,637)                   8,943,316,190            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               4,261,383,465            (29,910,637)                   8,943,316,190            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  3,713,385,467            -                                     3,713,385,467            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  8,333,069                   15,633,491                    23,966,560                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  3,721,718,536            15,633,491                    3,737,352,027            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                  -                                  -                                  (381,600,000)              -                                     (381,600,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               7,601,502,001            (14,277,146)                   12,299,068,217          

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดมิชือ “บริษัท เมืองไทย ลสิซิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริง

ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสียง

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2560 2,120,000,000            2,379,843,362            184,400,000               1,989,826,349            -                                     6,674,069,711            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  2,494,751,953            -                                     2,494,751,953            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (7,652,193)                  (29,910,637)                   (37,562,830)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  2,487,099,760            (29,910,637)                   2,457,189,123            

จดัสรรสาํรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                                  -                                  27,600,000                 (27,600,000)                -                                     -                                  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                  -                                  -                                  (212,000,000)              -                                     (212,000,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2560 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               4,237,326,109            (29,910,637)                   8,919,258,834            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               4,237,326,109            (29,910,637)                   8,919,258,834            

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  3,707,317,653            -                                     3,707,317,653            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  8,333,069                   15,633,491                    23,966,560                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  3,715,650,722            15,633,491                    3,731,284,213            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23) -                                  -                                  -                                  (381,600,000)              -                                     (381,600,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               7,571,376,831            (14,277,146)                   12,268,943,047          

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ “บริษัท เมืองไทย ลิสซ่ิง จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย”) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทยโดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วน

บุคคล โดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียน

ของบริษทัฯอยูท่ี่ 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 บริษทัฯมีสาขาและศูนยบ์ริการรวม 3,279 สาขา 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชย ์จาก “บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (มหาชน)” เป็น “บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)” 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ.

2547โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 

ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั (“บริษทัย่อย”) ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทย

และดาํเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยั โดยบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 

 ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ

หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อาํนาจในการสั่งการ

กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 
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ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับ  งบการเงินท่ี

มีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ

หลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงิน

ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทาง

บญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวส่วน

ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31                       

(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ

โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ี

อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนสําหรับการ

รับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้นจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ

แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และ

กาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณา

ตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานฉบบัดงักล่าว จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที่มีรอบ

ระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 

ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทาง

การเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั

มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร

ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลกัการ

เก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่

จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล

เคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการ

บญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก

ยกเลิกไป 

ปัจจุบนั ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี

ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ก) รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 

บริษทัฯรับรู้รายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑ์คงค้างจากยอด          

เงินตน้ท่ีคา้งชาํระตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) 

บริษทัฯหยุดรับรู้รายได้ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑ์คงคา้งสําหรับ           

เงินให้สินเช่ือท่ีผิดนัดชาํระค่างวดเกินกาํหนดสามงวดนับจากวนัครบกาํหนดชาํระ การบนัทึกรายได้

ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการรับหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑ์เงินสด 

ข) รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยั 

รายไดค้่านายหนา้ประกนัภยัรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

ค) รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ และรายไดจ้ากค่าปรับล่าชา้รับรู้

เป็นรายไดต้ามจาํนวนท่ีไดรั้บจริง 

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย - ดอกเบีย้จ่าย 

ดอกเบ้ียจ่ายถือเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  
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4.3 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพ

คล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.4 เงินลงทุนช่ัวคราว 

 เงินลงทุนชัว่คราว หมายถึง เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา

เกินกวา่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.5 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี ้

 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี คือเงินให้กูย้ืมแบบมีระยะเวลา แสดงยอดเฉพาะเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับของเงิน

ให้สินเช่ือ ส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้รายได ้(ถา้มี) แสดงเป็นรายการหกัจากเงินให้

สินเช่ือ 

4.6 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

 บริษทัฯตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือตามผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงิน

จากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญคาํนวณจากยอด 

หน้ีคงคา้งสุทธิโดยไม่หักหลกัประกนั ยกเวน้ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์และรถเกษตร 

และลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีจดจาํนองท่ีดินเป็นหลกัประกนัท่ีคา้งชาํระไม่เกิน 90 วนั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

คาํนวณจากยอดหน้ีคงคา้งสุทธิหลงัหกัหลกัประกนั โดยอตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเป็นดงัน้ี 

  (ร้อยละ) 

ลูกหน้ีปกติและคา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั  1 

ลูกหน้ีคา้งชาํระ 31 - 90 วนั  2 

ลูกหน้ีคา้งชาํระเกินกวา่ 90 วนั  100 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย  100 

 นอกจากน้ี บริษทัฯไดพ้ิจารณากนัสาํรองเพิ่มเติมโดยคาํนึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจเกิดข้ึนเพิ่มเติมดว้ย                 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัฯมีนโยบาย

ตดัจาํหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือบริษทัฯไดติ้ดตามทวงถามให้ชาํระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐาน

การติดตามทวงถามอยา่งชดัแจง้และไม่ไดรั้บชาํระหน้ี  
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4.7 ทรัพย์สินรอการขาย  

 ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 

 กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน              

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเม่ือจาํหน่าย 

 ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ

ดอ้ยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนใน

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.9 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ

การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคาร - 20 ปี 

 ส่วนปรับปรุงอาคาร - 20 ปี 

 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ - 5 ปี 

 ยานพาหนะ - 5 ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน และไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะ

ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุน

จากการจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 
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4.10    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยต์ามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มี

ตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น

เกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาํหน่ายและวิธีการตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์เท่ากบั 5 ปี และ 10 ปี 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์ หากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่

จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน (ถา้มี)  

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนักงานได้ร่วมกนัจดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก

จากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีท่ี

เกิดรายการ 
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ค)       ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงั

ออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดย

ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ 

ทาํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.13 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี          

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีในจาํนวนเท่าท่ีมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์

จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงาน และจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า          

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด

หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.14    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง

โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ผูบ้ริหารสําคญั 

กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

4.15 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนใหก้บับริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ในฐานะผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ

สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั

นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.17   ตราสารอนุพนัธ์และการบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาเป็นกาํไรหรือขาดทุนใน            

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ายุติธรรมคาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตด้วยอตัรา

ดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
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สัญญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้ - การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

 บริษทัฯได้เข้าทาํรายการเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงบนัทึกตราสารอนุพนัธ์สําหรับการป้องกนัความเส่ียงใน

กระแสเงินสดโดยใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัน้ี 

       ณ วนัท่ีเร่ิมทาํการป้องกนัความเส่ียง บริษทัฯมีการกาํหนดและจดัทาํเอกสารซ่ึงระบุถึงความสัมพนัธ์ของ 

ตราสารป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียง

ของกิจการและกลยุทธ์ในการป้องกนัความเส่ียง บริษทัฯยงัไดจ้ดัทาํเอกสารการประเมินประสิทธิผลของ

ตราสารท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงว่ามีประสิทธิผลสูงในการหักกลบกบัการเปล่ียนแปลงในกระแส          

เงินสดท่ีเกิดจากรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ โดยทาํการประเมินประสิทธิผล ณ วนัท่ีเร่ิมทาํ 

การป้องกนัความเส่ียงและทาํอยา่งต่อเน่ือง 

         ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงในกระแส 

เงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ผลกาํไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของตราสาร

ป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความ

เส่ียงมีผลกระทบต่อกาํไรขาดทุน จาํนวนสะสมท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกโอนไปรับรู้ในงบกาํไร

ขาดทุนในงวดเดียวกนั 

          เม่ือตราสารป้องกนัความเส่ียงหมดอายุหรือไม่เขา้เง่ือนไขของการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป 

กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.18 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) 

ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี

มีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ

ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้

ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

  



 
 

    11 

 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง

อาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

5.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน

ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองได้มาจากการ

เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 

และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม 
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5.3 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และจะทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และ

มูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 

ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนใน

อนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.5      สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี            

เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ี

คาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.6      คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการ

หน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
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6.        เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินสด  57,693 44,308 57,683 44,300 

เงินฝากธนาคาร 822,471 1,109,407 799,297 1,092,549 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  880,164 1,153,715 856,980 1,136,849 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี (2560: ร้อยละ 

0.125 ถึง 0.75 ต่อปี) 

7. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

 ภายใน 1 ปี(1) เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 29,174,015 18,071,013 47,245,028 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 802,445 - 802,445 

รวม 29,976,460 18,071,013 48,047,473 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (1,371,513) (127,643) (1,499,156) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 28,604,947 17,943,370 46,548,317 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 

(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมสาํรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อาจเรียกเกบ็ไม่ได้ 

       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 

 ภายใน 1 ปี(1) เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 22,361,259 12,536,240 34,897,499 

ดอกเบ้ียคา้งรับ 725,074 - 725,074 

รวม 23,086,333 12,536,240 35,622,573 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ(2) (1,098,445) (72,538) (1,170,983) 

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

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 

(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมสาํรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อาจเรียกเกบ็ไม่ได้ 
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7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ

สูญไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดหน้ีคงคา้ง 

ยอดหน้ีคงคา้งหลงัหกั            

มูลค่าหลกัประกนั(1) 

อตัราร้อยละ           

ของค่าเผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 

อายหุน้ีคา้งชาํระ 2561 2560 2561 2560  2561 2560 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 37,184,870 27,572,442 29,276,968 18,321,675 1 292,769 183,217 

คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 7,018,957 4,762,523 5,047,382 3,088,604 1 50,474 30,886 

คา้งชาํระ 31 - 90 วนั 3,303,823 2,846,410 2,044,240 1,742,964 2 40,885 34,859 

คา้งชาํระ 91 - 180 วนั 208,746 210,685 208,746 210,685 100 208,746 210,685 

คา้งชาํระ 181 - 365 วนั 232,546 171,889 232,546 171,889 100 232,546 171,889 

คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 32,378 22,203 32,378 22,203 100 32,378 22,203 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 66,153 36,421 66,153 36,421 100 66,153 36,421 

รวม  48,047,473 35,622,573 36,908,413 23,594,441  923,951 690,160 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -       

ส่วนเพ่ิมเผ่ือหน้ีท่ีอาจ           

เรียกเก็บไม่ได ้   

   

575,205 480,823 

รวม      1,499,156 1,170,983 

(1) เฉพาะลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหนีท่ี้จดจาํนองท่ีดินเป็นประกันท่ีค้างชําระไม่เกิน 90 วัน ยอดหนี ้                 

คงค้างแสดงหลังหักมูลค่าหลักประกัน 

7.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายไดจ้าํนวน 695 ลา้นบาท (2560: 561 

ลา้นบาท) 

7.4 ตามประกาศของสมาคมนักบญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยไ์ดก้าํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับธุรกิจ

สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยให้บนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจาํนวนโดยไม่

หกัหลกัประกนัและหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวด และบนัทึกสาํรองทัว่ไปสาํหรับ

ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือใหใ้ชแ้นวทางอนัท่ีบริษทัฯเห็นวา่เหมาะสมกวา่ 

ซ่ึงบริษทัฯได้ประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการชําระหน้ี 

ประสบการณ์ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และเช่ือมัน่วา่อตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

ในปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเหมาะสมแลว้ 
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8.  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

 2561 2560 

ยอดตน้ปี 1,170,983 645,638 

บวก: หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี 586,211 679,406 

หกั:   หน้ีสูญตดับญัชี (12,066) (15,418) 

          ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย (245,972) (138,643) 

ยอดปลายปี 1,499,156 1,170,983 

9.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 64,328 101,306 64,328 101,306 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 13,261 13,039 13,261 13,039 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 65,607 27,476 65,121 26,268 

รวม 143,196 141,821 142,710 140,613 

หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า/ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (9,100) (15,026) (9,100) (15,026) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 134,096 126,795 133,610 125,587 

10. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกนั 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้ าประกนัเป็นเงินฝากประจาํของบริษทัย่อยท่ีได้นาํไปคํ้ าประกนัไวก้บัธนาคาร 

พาณิชย ์เพื่อขอใหธ้นาคารออกหนงัสือคํ้าประกนัใหแ้ก่บริษทัยอ่ย 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ 

จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจนายหนา้ประกนัวินาศภยั โดยมีราคาทุน 2 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง 

อุปกรณ์และ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคาร คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2560 256,490 7,694 83,596 538,472 103,242 - 989,494 

ซ้ือเพ่ิม 758 742 83,373 282,821 29,273 7,654 404,621 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (863) (14,890) (6,391) - (22,144) 

31 ธนัวาคม 2560 257,248 8,436 166,106 806,403 126,124 7,654 1,371,971 

ซ้ือเพ่ิม - - 105,203 305,339 29,387 27,646 467,575 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,208) (17,842) (8,677) - (28,727) 

31 ธนัวาคม 2561 257,248 8,436 269,101 1,093,900 146,834 35,300 1,810,819 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2560 - 914 5,047 163,780 47,292 - 217,033 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 399 5,652 122,683 20,867 - 149,601 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ 

 ตดัจาํหน่าย - - (206) (10,101) (6,406) - (16,713) 

31 ธนัวาคม 2560 - 1,313 10,493 276,362 61,753 - 349,921 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 422 11,099 178,129 23,062 - 212,712 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ 

 ตดัจาํหน่าย - - (271) (11,526) (8,521) - (20,318) 

31 ธนัวาคม 2561 - 1,735 21,321 442,965 76,294 - 542,315 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2560 257,248 7,123 155,613 530,041 64,371 7,654 1,022,050 

31 ธนัวาคม 2561 257,248 6,701 247,780 650,935 70,540 35,300 1,268,504 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี   

2560       149,601 

2561       212,712 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง 

อุปกรณ์และ  งานระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร อาคาร คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน        

1 มกราคม 2560 256,490 7,694 83,596 538,387 103,242 - 989,409 

ซ้ือเพ่ิม 758 742 83,373 282,821 29,273 7,654 404,621 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (863) (14,890) (6,391) - (22,144) 

31 ธนัวาคม 2560 257,248 8,436 166,106 806,318 126,124 7,654 1,371,886 

ซ้ือเพ่ิม - - 105,202 305,339 29,387 27,646 467,574 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,208) (17,842) (8,677) - (28,727) 

31 ธนัวาคม 2561 257,248 8,436 269,100 1,093,815 146,834 35,300 1,810,733 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

1 มกราคม 2560 - 914 5,047 163,729 47,292 - 216,982 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 399 5,652 122,670 20,867 - 149,588 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ 

 ตดัจาํหน่าย - - (206) (10,101) (6,406) - (16,713) 

31 ธนัวาคม 2560 - 1,313 10,493 276,298 61,753 - 349,857 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 422 11,099 178,114 23,062 - 212,697 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ

ส่วนท่ีจาํหน่าย/ 

 ตดัจาํหน่าย - - (271) (11,526) (8,521) - (20,318) 

31 ธนัวาคม 2561 - 1,735 21,321 442,886 76,294 - 542,236 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        

31 ธนัวาคม 2560 257,248 7,123 155,613 530,020 64,371 7,654 1,022,029 

31 ธนัวาคม 2561 257,248 6,701 247,779 650,929 70,540 35,300 1,268,497 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี 

2560       149,588 

2561       212,697 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมียานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและเช่าการเงิน โดยมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 70 ลา้นบาท และมีส่วนปรับปรุงอาคาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สํานกังานและ

ยานพาหนะจาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่โดยมีมูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือม

ราคาสะสมจาํนวน 101 ลา้นบาท (2560: 63 ลา้นบาท และ 76 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

สินทรัพย์

ระหวา่ง

ดาํเนินการ รวม 

ราคาทุน    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 23,893 248 24,141 

โอนเขา้ (ออก) 248 (248) - 

ซ้ือเพ่ิม 8,152 - 8,152 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 32,293 - 32,293 

ซ้ือเพ่ิม 5,096 - 5,096 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 37,389 - 37,389 

ค่าตดัจาํหน่ายสะสม    

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 2,548 - 2,548 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 3,829 - 3,829 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 6,377 - 6,377 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 5,255 - 5,255 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 11,632 - 11,632 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 25,916 - 25,916 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 25,757 - 25,757 

อายกุารใชง้านคงเหลือ (ปี) 0 - 10 ปี   

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับปี 

2560   3,829 

2561   5,255 
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14. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

14.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  299,831 234,197 299,831 234,197 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 1,820 3,000 1,820 3,000 

ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชน์          

ระยะยาวของพนกังาน 7,766 8,294 7,744 8,275 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 4,575 12,724 4,575 12,724 

อ่ืน ๆ 453 1,189 453 1,189 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี  314,445 259,404 314,423 259,385 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 202,555 239,767 202,555 239,767 

อ่ืน ๆ 14,083 6,990 14,083 6,990 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 216,638 246,757 216,638 246,757 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี - สุทธิ 97,807 12,647 97,785 12,628 

14.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,004,398 616,444 1,002,878 614,932 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 99       - 99     - 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:     

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (91,151) (11,127) (91,148) (11,127) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 913,346 605,317 911,829 603,805 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (กาํไร) ขาดทุน   

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงใน    

กระแสเงินสด (3,908) 7,478 (3,908) 7,478 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (กาํไร) ขาดทุน

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2,083) 1,913 (2,083) 1,913 

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน (5,991) 9,391 (5,991) 9,391 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,626,731 3,105,915 4,619,147 3,098,557 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 925,347 621,183 923,830 619,711 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 99 - 99 - 

ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (17,923) (18,177) (17,923) (18,177) 

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ไม่ถือเป็น

ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท้างภาษี 5,823 2,311 5,823 2,271 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 913,346 605,317 911,829 603,805 
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15. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจากสถาบนั

การเงินในประเทศดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2561 2560 

ก) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท (2560: รวมระยะสั้นและระยะยาว 3,500 

ลา้นบาท) คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวน

ตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

500,000 1,850,000 

ข) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั  

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 300,000 

ค) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท (2560: วงเงิน 1,500 ลา้นบาท) คิดดอกเบ้ีย 

ในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุใน 

ตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

1,320,000 1,380,000 

ง) ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 100 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั  

และกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

- 100,000 

จ) ตัว๋แลกเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 2,955,444 2,991,683 

รวม 4,775,444 6,621,683 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (169) - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,775,275 6,621,683 

เงินกูย้ืม ก) ถึง ค) เป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกนั และบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนด 

เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ี

ดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วน

ของผูถื้อหุ้น และการดํารงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบ้ีย เป็นต้น รวมถึงการดํารง

อตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 6,300 ลา้นบาท (2560: 3,720 ลา้นบาท) 
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16. เงินกู้ยืมระยะส้ัน 

เงินกู้ยืมระยะสั้ นเป็นเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋แลกเงิน โดยจะครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ตามวนัท่ีระบุไวใ้นตัว๋          

แต่ละฉบบั 

17. เจ้าหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 314,036 222,896 314,033 222,870 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 59,229 42,167 59,229 42,167 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,694 4,518 6,514 4,338 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 255,093 136,514 255,093 136,514 

เจา้หน้ีอ่ืน 24,271 32,597 16,209 25,166 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 659,323 438,692 651,078 431,055 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2561 2560 

1 วงเงินกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนภายในเดือนธนัวาคม 2561  

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 120,000 

2 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนพฤศจิกายน 

2561 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 500,000 

3 วงเงินกูร้ะยะสั้นและระยะยาวรวม 3,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้  

250 ลา้นบาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2561 และ 130 ลา้นบาท ในเดือนมีนาคม 2561 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 380,000 

4 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนมิถุนายน 

2561 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX  

บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 500,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2561 2560 

5 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือนมิถุนายน 

2562 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX  

บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

6 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนพฤศจิกายน 2561

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 500,000 

7 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั 

ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละคงท่ีต่อปี 

187,500 437,500 

8 วงเงินกูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และในเดือนธนัวาคม 2564 และชาํระดอกเบ้ีย 

ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,500,000 2,000,000 

9 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนพฤศจิกายน 2562 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

10 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

11 วงเงินกูจ้าํนวน 750 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

750,000 - 

12 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2563 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

13 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่าๆกนั 

ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละคงท่ีต่อปี 

416,667 - 

14 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่าๆกนั 

ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา

ร้อยละคงท่ีต่อปี 

750,000 - 

15 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563 

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

16 วงเงินกูจ้าํนวน 600 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนตุลาคม 2564  

และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

600,000 - 

รวม  7,704,167 5,937,500 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (9,436) (10,074) 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,694,731 5,927,426 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,849,398) (2,744,959) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4,845,333 3,182,467 
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เงินกูย้ืมตาม 1) ถึง 5) และ 7) ถึง 14) และ 16) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการ

ตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้มื การดาํรง

อัตราส่วนของลูกหน้ีด้อยคุณภาพ (ค้างชําระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดํารง

อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย เป็น

ตน้ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัฯ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงิน

กูย้มืแต่ละฉบบั   

เงินกูย้ืมตาม 6) และ 15) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาในการดาํรงอตัราส่วน

หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมตามสัญญาท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจาํนวน 1,000 

ลา้นบาท (2560: 750 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมตาม 5) 

และ 8) กบัธนาคารผูใ้หกู้ย้ืมเงิน โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลา

ของสัญญาเงินกูย้ืม ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบกาํหนดจาํนวน 1,000 ลา้นบาทในเดือน

มิถุนายน 2562 จาํนวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจาํนวน 1,500 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2564 

ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื 

การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 5,937,500 

บวก:  กูเ้พ่ิมในระหวา่งปี 4,850,000 

หกั: จ่ายคืนเงินกูใ้นระหวา่งปี 3,083,333 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 7,704,167 
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19. หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จาํนวนดงักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มี

หลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2561 2560 

1 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 9 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 2562 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

2 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน เมษายน 2562 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

3 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 16 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฏาคม 2562 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

4 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฏาคม 2562  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

5 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 

กรกฏาคม 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

คงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

6 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2562 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

7 หุน้กูว้งเงิน 310 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 

สิงหาคม 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 

คงท่ีต่อปี 

310,000 310,000 

8 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กนัยายน 2562  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 200,000 

9 หุน้กูว้งเงิน 469 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2562  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

469,000 469,000 

10 หุน้กูว้งเงิน 2,600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,600,000 2,600,000 

11 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 

2561 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 1,000,000 

12 หุน้กูว้งเงิน 1,320 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 

2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,320,000 1,320,000 

13 หุน้กูว้งเงิน 1,930 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 

2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,930,000 1,930,000 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 2561 2560 

14 หุน้กูว้งเงิน 110 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

110,000 110,000 

15 หุน้กูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 800,000 

16 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

17 หุน้กูว้งเงิน 1,947 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,947,200 1,947,200 

18 หุน้กูว้งเงิน 1,296 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2564  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,295,800 1,295,800 

19 หุน้กูว้งเงิน 1,250 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 

ตุลาคม 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี 

ต่อปี 

1,250,000 1,250,000 

20 หุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 2564  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,000,000 - 

21 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 2565  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

22 หุน้กูว้งเงิน 1,833 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 10 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤษภาคม 

2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,833,000 - 

23 หุน้กูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2565  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,564,000 - 

24 หุน้กูว้งเงิน 1,697.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2564 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,697,500 - 

25 หุน้กูว้งเงิน 1,515.5 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 2565 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,515,500 - 

รวม  23,042,000 14,432,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (52,452) (22,946) 

หุน้กูร้ะยะยาว 22,989,548 14,409,054 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,397,033) (998,228) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19,592,515 13,410,826 

 หุ้นกู ้1) ถึง 25) ไดก้าํหนดเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของ          

แต่ละปี 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 47,059 44,423 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี (1,909) (2,064) 

รวม 45,150 42,359 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (19,987) (17,046) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 

 จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 25,163 25,313 

บริษทัฯไดท้าํสัญญาเช่าซ้ือกบัธนาคารและบริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ

โดยมีกาํหนดชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ปี โดยบริษทัฯมีภาระ

ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าซ้ือดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา 21,103 25,956 47,059 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี                                                                                                                                             (1,116) (793) (1,909) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา 19,987 25,163 45,150 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา 18,257 26,166 44,423 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี                                                                                                                                             (1,211) (853) (2,064) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญา 17,046 25,313 42,359 
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21. ประมาณการหนีสิ้น - สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้ปี 41,470 27,048 41,372 26,951 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  6,605 4,210 6,596 4,213 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,367 833 1,365 829 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     

ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 

 ดา้นประชากรศาสตร์ (4,842) (2,438) (4,842) (2,438) 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 

 ทางการเงิน (4,891) 5,223 (4,891) 5,223 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (683) 6,780 (683) 6,780 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (200) (186) (200) (186) 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 

 ปลายปี 38,826 41,470 38,717 41,372 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษัทฯประมาณ 19 ปี และบริษัทย่อยประมาณ 6 ปี และบริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระ

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจาํนวนประมาณ 0.31 ลา้นบาท (2560: 27 ปี, 9ปี  

และ 0.38 ลา้นบาท ตามลาํดบั)  

         สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

อตัราคิดลด 2.30%, 3.10% 2.39%, 3.33% 3.10% 3.33% 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 3%, 6% 3%, 6% 6% 6% 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 2.50% - 20% 1.91% - 22.92% 2.50% - 20% 1.91% - 22.92% 
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 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน            

อตัราการเปล่ียนแปลง            

ในจาํนวนพนกังาน 

 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 0.5 

ลดลง             

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 0.5 

ลดลง             

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 10 

ลดลง         

ร้อยละ 10 

ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3.31) 3.73 3.63 (3.26) (3.61) 4.31 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 

อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน            

อตัราการเปล่ียนแปลง            

ในจาํนวนพนกังาน 

 เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 0.5 

ลดลง             

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 1 

ลดลง             

ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 20 

ลดลง         

ร้อยละ 20 

ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3.72) 4.20 8.51 (6.83) (6.71) 9.03 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน            

อตัราการเปล่ียนแปลง            

ในจาํนวนพนกังาน 

 

เพ่ิมข้ึน          

ร้อยละ 0.5 

ลดลง         

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 0.5 

ลดลง             

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 10 

ลดลง         

ร้อยละ 10 

ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3.30) 3.72 3.63 (3.26) (3.61) 4.30 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 

อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน            

อตัราการเปล่ียนแปลง            

ในจาํนวนพนกังาน 

 เพ่ิมข้ึน          

ร้อยละ 0.5 

ลดลง         

ร้อยละ 0.5 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 1 

ลดลง             

ร้อยละ 1 

เพ่ิมข้ึน         

ร้อยละ 20 

ลดลง         

ร้อยละ 20 

ประมาณการหน้ีสิน

ผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (3.72) 4.20 8.50 (6.82) (6.71) 9.03 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ 

ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่น้ี

กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิ

ไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการ

สําหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสํารอง

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 12.13 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12.13 ลา้นบาท) บริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่าย

ทนัทีในงบกาํไรขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารอง

ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายไว้

ครบถว้นแลว้ 
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23. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2559 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวมเป็น          

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 212 ลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวมเป็น          

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 381.6 ลา้นบาท 

24. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯคือการจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสม

และการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 3:1 (2560: 3.13:1) 

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใช้จ่ายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการ

ค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืน 

 ของพนกังาน 2,228,015 1,591,999 2,227,688 1,591,683 

ค่าเช่าและบริการ 611,765 427,108 611,340 427,108 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 345,798 228,184 345,798 228,184 

ค่าใชจ่้ายเดินทาง 109,170 86,883 109,169 86,882 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 217,966 153,434 217,952 153,420 

ค่าสาธารณูปโภค 99,122 66,895 99,122 66,895 

ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร 46,974 37,745 46,974 37,745 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2,787 23,642 2,787 23,642 

หน้ีสูญและสงสยัจะสูญ 586,211 679,405 586,211 679,405 
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26. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปี (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนหุ้น

สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  

27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 ของ

เงินเดือน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจาํนวนปีท่ีทาํงาน กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการ

กองทุนกสิกรไทย จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน

ของบริษทัฯ ในปี 2561 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจาํนวน 20.11 ลา้นบาท (2560: 12.40 

ลา้นบาท) 

28. ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดด้านการ

ดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ            

ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ คือ ประธานกรรมการบริหาร 

บริษทัฯดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการสินเช่ือ และ

บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนิน

ธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงาน

โดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไร

หรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดง

อยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560  มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 

ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 9,544,311 - - 9,544,311 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 758,502 37,881 - 796,383 

รายไดอ่ื้น 102,498 199 (26,930) 75,767 

รวมรายได ้ 10,405,311 38,080 (26,930) 10,416,461 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4,096,898 30,495 (26,930) 4,100,463 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 2,787 - - 2,787 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586,211 - - 586,211 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ 

 ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 5,719,415 7,585 - 5,727,000 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,100,268) - - (1,100,268) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 4,619,147 7,585 - 4,626,732 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (911,829) (1,517) - (913,346) 

กาํไรสาํหรับปี 3,707,318 6,068 - 3,713,386 

      (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม 

ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 6,794,921 - - 6,794,921 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 609,804 32,225 - 642,029 

รายไดอ่ื้น 55,921 145 (22,024) 34,042 

รวมรายได ้ 7,460,646 32,370 (22,024) 7,470,992 

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 2,985,942 25,012 (22,024) 2,988,930 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 23,642 - - 23,642 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 679,405 - - 679,405 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ 

 ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,771,657 7,358 - 3,779,015 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (673,100) - - (673,100) 

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,098,557 7,358 - 3,105,915 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (603,805) (1,512) - (605,317) 

กาํไรสาํหรับปี 2,494,752 5,846 - 2,500,598 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้

ประกนัภยั รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 856,980 23,184 - 880,164 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548,317 - - 46,548,317 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 57,300 - - 57,300 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,000 - (2,000) - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,268,497 7 - 1,268,504 

สินทรัพยอ่ื์น 385,145 20,568 (13,889) 391,824 

รวมสินทรัพย ์ 49,118,239 43,759 (15,889) 49,146,109 

       (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 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายได้

ของกิจการ 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดงันั้น รายไดแ้ละสินทรัพยท่ี์

แสดงอยูใ่นงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 
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29. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ

ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการระหวา่งกนัสามารถสรุปได้

ดงัน้ี  

ช่ือกิจการ ความสมัพนัธ์ 

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 

       (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560 (สาํหรับปี 2561) 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม      

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน - - 26,505 21,599 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดค้่าเช่า - - 425 425 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      

ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 6 6 6 6 อตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี 

ค่าเช่าจ่าย - กรรมการ 6,589 6,890 6,589 6,890 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่านายหนา้จ่าย - ผูถื้อหุน้ 1,681 1,403 1,681 1,403 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่าย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย     

ลูกหน้ีอ่ืน - - 2,828 2,941 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - - 11,061 10,780 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - ผูบ้ริหาร 50 75 50 75 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - ผูถื้อหุน้ 146 135 146 135 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,311 35,030 38,167 34,886 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,008 2,439 995 2,437 

รวม 39,319 37,469 39,162 37,323 

30. ภาระผูกพนั 

30.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าสํานักงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา

ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้

สัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลอ่ืน รวม 

ภายใน 1 ปี 6,380 393,828 400,208 

1 ถึง 5 ปี 6,268 373,597 379,865 

30.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 239 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่ 

31. หนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคดีท่ีถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีละเมิดฟ้องเรียก

ค่าเสียหาย เป็นทุนทรัพยร์วม 1 ลา้นบาท ซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารฯของบริษทัฯ

ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดี ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเช่ือวา่เม่ือคดีถึงท่ีสุดคาดวา่จะไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯจึงไม่ได้บนัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะ

เกิดข้ึน 
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32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการ

และการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด             

เงินลงทุนชัว่คราว/ระยะยาว ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ เงินใหกู้ย้มื เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั หน้ีสินตราสาร

อนุพนัธ์ เงินกูย้มื หุน้กูแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าวและมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

32.1   ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยสินเช่ือทะเบียนรถ 

สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ

ภายใตก้ารกาํกบัฯ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม

สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากน้ี การใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีลูกหน้ีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวน

เงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหักดว้ย          

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

32.2 ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 

 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไดรั้บความ

เสียหายอนัสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนและราคาของหลกัทรัพย ์           

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น

เงินตราต่างประเทศและไม่มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันั้น ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด

จึงมีเฉพาะความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเท่านั้น 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา

ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถจาํแนกตามวนัท่ี             

ครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                  

ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/                     

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 684 196 880 0.50 - 0.625 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) 14,212 33,295 - 540 48,047 15.00 - 36.00 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 - - - 57 8.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 - - - 8 0.90 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1 - - - 1 0.90 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,775 - - - 4,775 1.95 - 2.15 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - 23 23 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,352 3,849 2,494 - 7,695 3.15 - 4.25 

หุน้กูร้ะยะยาว 3,397 19,593 - - 22,990 3.10 - 4.30 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 3 42 - - 45 2.96 - 4.20 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/                     

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,031 123 1,154 0.125 - 0.75 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) 11,849 23,332 - 441 35,622 19.55 - 29.50 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 40 - - - 40 8.00 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 - - - 7 0.90 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1 - - - 1 0.90 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 6,621 - - - 6,621 1.90 - 2.20 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 100 - - - 100 2.15 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - 64 64 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,749 686 3,492 - 5,927 3.10 - 4.25 

หุน้กูร้ะยะยาว 998 13,411 - - 14,409 3.10 - 4.20 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 1 41 - - 42 2.67 - 4.38 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/                     

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 661 196 857 0.50 - 0.625 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) 14,212 33,295 - 540 48,047 15.00 - 36.00 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - - - 3 3 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 - - - 57 8.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 - 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 4,775 - - - 4,775 1.95 - 2.15 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - 23 23 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,352 3,849 2,494 - 7,695 3.15 - 4.25 

หุน้กูร้ะยะยาว 3,397 19,593 - - 22,990 3.10 - 4.30 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 3 42 - - 45 2.96 - 4.20 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลาครบกาํหนด/                     

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มี  อตัราดอกเบ้ีย 

รายการ 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 1,014 123 1,137 0.125 - 0.75 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) 11,849 23,332 - 441 35,622 19.55 - 29.50 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - - - 3 3 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 40 - - - 40 8.00 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 - 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 6,621 - - - 6,621 1.90 - 2.20 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 100 - - - 100 2.15 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - - - 64 64 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 1,749 686 3,492 - 5,927 3.10 - 4.25 

หุน้กูร้ะยะยาว 998 13,411 - - 14,409 3.10 - 4.20 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 1 41 - - 42 2.67 - 4.38 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียน

จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมตามสญัญาเป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

สญัญาครบกาํหนด 

จาํนวนเงิน           

ตามสญัญา  

(Notional amount) 

มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน 

สญัญาท่ีทาํข้ึนเพ่ือบริหารความเส่ียง   

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง มิถุนายน 2562 1,000  3 

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2562 1,000  2 

สญัญาท่ีทาํข้ึนเพ่ือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง พฤศจิกายน 2564 375  4 

ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2564 1,125 14 

 3,500 23 
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32.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัได้

เม่ือครบกาํหนด เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอ

ตามความตอ้งการในเวลาท่ีเหมาะสมซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายได ้

 วนัท่ีท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561

และ 2560 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 880 - - - 880 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 29,436 18,071 540 48,047 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 57 - - 57 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 8 - - 8 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ - 1 - - 1 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 4,775 - - 4,775 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 5 18 - 23 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,850 4,845 - 7,695 

หุน้กูร้ะยะยาว - 3,397 19,593 - 22,990 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 20 25 - 45 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีกาํหนดเป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,154 - - - 1,154 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 22,645 12,536 441 35,622 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 40 - - 40 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั - 7 - - 7 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ - 1 - - 1 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 6,621 - - 6,621 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 100 - - 100 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 3 61 - 64 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,745 3,182 - 5,927 

หุน้กูร้ะยะยาว - 998 13,411 - 14,409 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 17 25 - 42 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีกาํหนดเป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 857 - - - 857 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 29,436 18,071 540 48,047 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - 3 - - 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 57 - - 57 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 4,775 - - 4,775 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 5 18 - 23 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,850 4,845 - 7,695 

หุน้กูร้ะยะยาว - 3,397 19,593 - 22,990 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 20 25 - 45 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีกาํหนดเป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

รายการ เม่ือทวงถาม นอ้ยกวา่ 1 ปี มากกวา่ 1 ปี ไม่มีกาํหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,137 - - - 1,137 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 22,645 12,536 441 35,622 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - 3 - - 3 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 40 - - 40 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 

หนี้สินทางการเงิน      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - 6,621 - - 6,621 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 100 - - 100 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 3 61 - 64 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,745 3,182 - 5,927 

หุน้กูร้ะยะยาว - 998 13,411 - 14,409 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - 17 25 - 42 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีกาํหนดเป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้างชาํระเกินกว่า 90 วัน 
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32.4 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม และมีสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงดว้ยราคาทุนและตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมโดยแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2561 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 23 23 - 23 - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 880 880 880 - - 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548 46,741 - - 46,741 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 57 - 57 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 8 8 8 - - 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1 1 - - 1 

หนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน           4,775 4,775 - 4,775 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,695 7,698 - 7,698 - 

หุน้กูร้ะยะยาว 22,990 23,052 - 23,052 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 45 45 - 45 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 64 64 - 64 - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,154 1,154 1,154 - - 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 34,452 34,612 - - 34,612 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 40 40 - 40 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 7 7 7 - - 

เงินลงทุนระยะยาว - เงินฝากประจาํ 1 1 - - 1 

หนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน           6,621 6,621 - 6,621 - 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 100 100 - 100 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,927 5,906 - 5,906 - 

หุน้กูร้ะยะยาว 14,409 13,283 - 13,283 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 42 42 - 42 - 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 23 23 - 23 - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 857 857 857 - - 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548 46,741 - - 46,741 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 3 3 - 3 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 57 - 57 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 2 - - 2 

หนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน           4,775 4,775 - 4,775 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,695 7,698 - 7,698 - 

หุน้กูร้ะยะยาว 22,990 23,052 - 23,052 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 45 45 - 45 - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 มูลค่า มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนี้สินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

ตราสารอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 64 64 - 64 - 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,137 1,137 1,137 - - 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 34,452 34,612 - - 34,612 

ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 3 3 - 3 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 40 40 - 40 - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 2 - - 2 

หนี้สินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน           6,621 6,621 - 6,621 - 

เงินกูย้มืระยะส้ัน 100 100 - 100 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 5,927 5,906 - 5,906 - 

หุน้กูร้ะยะยาว 14,409 13,283 - 13,283 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ 42 42 - 42 - 

 การจดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 เป็นไปตามท่ีกาํหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4.18 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก)   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั เงินฝากประจาํ เงินกูย้ืมระยะ

สั้น แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ข)    มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรา

ดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 ค)   เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัและใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด แสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ง) เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี และหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือแสดงมูลค่า

ยุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ีย

โดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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 จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์คาํนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

โดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

33. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปีของบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิสําหรับปี 2561 ให้กบัผูถื้อหุ้นของ

บริษทัฯเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท คิดเป็นเงินรวม 551.2 ลา้นบาท และขออนุมติัวงเงินการออก

เสนอขายหุน้กู ้รวมทั้ง บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย ทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัดงักล่าว

ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ ประกอบธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562  
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