
 

 

 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงินระหวำ่งกำล 
31 มีนำคม 2562 

   



 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                   
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมแบบยอ่ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล เฉพำะกิจกำรของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ย
เช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผดิชอบใน กำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ี 
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบใน            
กำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

 

รัชดำ ยงสวสัด์ิวำณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 7 พฤษภำคม 2562 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 960,412              880,164 915,633              856,980              
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3 29,744,087         28,604,947 29,744,087         28,604,947         
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                         -                         3,405                  2,829                  
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57,265                57,300 57,265                57,300                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 221,137              134,096 220,570              133,610              
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,982,901         29,676,507         30,940,960         29,655,666         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 6 9,000                  9,000                  -                         -                         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 3 19,298,014         17,943,370 19,298,014         17,943,370         
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                         - 22,000                2,000                  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 1,331,617           1,268,504 1,331,587           1,268,497           
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 9 27,462                25,757 27,462                25,757                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 160,888              97,807 160,865              97,785                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11 136,579              125,164              136,579              125,164              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 20,963,560         19,469,602         20,976,507         19,462,573         
รวมสินทรัพย์ 51,946,461         49,146,109         51,917,467         49,118,239         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 12 2,525,233           4,775,275           2,525,233           4,775,275           
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 21 18,441                22,877                18,441                22,877                
เจา้หน้ีอ่ืน 13 465,586              659,324              455,981              651,078              
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 14 5,037,300           2,849,398           5,037,300           2,849,398           
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 15 5,794,068           3,397,033           5,794,068           3,397,033           
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 20,623                19,987                20,623                19,987                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 892,060              578,281              891,664              577,900              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 46,828                43,030                59,331                54,021                
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 14,800,139         12,345,205         14,802,641         12,347,569         
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 14 2,304,594           4,845,333           2,304,594           4,845,333           
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 15 21,466,567         19,592,515         21,466,567         19,592,515         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 26,909                25,162                26,909                25,162                
ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาว
  ของพนกังาน 41,823                38,826                41,710                38,717                
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 23,839,893         24,501,836         23,839,780         24,501,727         
รวมหน้ีสิน 38,640,032         36,847,041         38,642,421         36,849,296         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 2,120,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 2,120,000           2,120,000           2,120,000           2,120,000           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 2,379,843           2,379,843           2,379,843           2,379,843           
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 212,000              212,000              212,000              212,000              
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,606,866           7,601,502           8,575,483           7,571,377           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,280)              (14,277)              (12,280)              (14,277)              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,306,429         12,299,068         13,275,046         12,268,943         
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 51,946,461         49,146,109         51,917,467         49,118,239         

-                         -                         -                         -                         
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,665,318     2,140,101     2,665,318     2,140,101     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 177,624        193,748        167,567        185,071        
รายไดอ่ื้น 15,026          14,494          22,132          20,633          
รวมรายได้ 2,857,968     2,348,343     2,855,017     2,345,805     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,153,946     916,333        1,152,569     915,268        
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย -                   3,558            -                   3,558            
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  4 116,698        156,295        116,698        156,295        
รวมค่าใช้จ่าย 1,270,644     1,076,186     1,269,267     1,075,121     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,587,324     1,272,157     1,585,750     1,270,684     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (331,124)      (230,498)      (331,124)      (230,498)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,256,200     1,041,659     1,254,626     1,040,186     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 10 (250,836)      (208,026)      (250,520)      (207,731)      
กําไรสําหรับงวด 1,005,364     833,633        1,004,106     832,455        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 2,496            4,031            2,496            4,031            
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 10 (499)             (806)             (499)             (806)             
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,997            3,225            1,997            3,225            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 1,997            3,225            1,997            3,225            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,007,361     836,858        1,006,103     835,680        

กําไรต่อหุ้น 16
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.47              0.39              0.47              0.39              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,256,200     1,041,659     1,254,626     1,040,186     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 62,806          47,210          62,803          47,206          
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 116,698        156,295        116,698        156,295        
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย -                   (5,900)          -                   (5,900)          
   กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (2,830)          (1,895)          (2,830)          (1,895)          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,161            820               1,161            820               
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 2,998            1,995            2,993            1,991            
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม
      ของตราสารอนุพนัธ์ (1,939)          (5,111)          (1,939)          (5,111)          
   รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ (2,665,318)   (2,140,101)   (2,665,318)   (2,140,101)   
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (1,642)          (1,132)          (1,593)          (1,095)          
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 331,124        230,498        331,124        230,498        
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (900,742)      (675,662)      (902,275)      (677,106)      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (2,652,503)   (2,408,944)   (2,652,503)   (2,408,944)   
   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                   -                   (577)             65                
   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 34                (2,751)          34                (2,751)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (87,039)        (17,251)        (86,959)        (17,162)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (11,415)        (322)             (11,415)        (322)             
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีอ่ืน (171,496)      (69,988)        (172,855)      (68,555)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,798            1,122            5,310            1,148            
   ผลประโยชนพ์นกังาน -                   (201)             -                   (201)             
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (3,819,363)   (3,173,997)   (3,821,240)   (3,173,828)   
   เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,711,809     2,117,024     2,711,763     2,116,987     
   เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้ (637)             306               (335)             (289)             
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (1,108,191)   (1,056,667)   (1,109,812)   (1,057,130)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (116,191)      (112,490)      (116,165)      (112,490)      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,095)          (2,542)          (3,095)          (2,542)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 729               979               729               979               
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (20,000)        -                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (118,557)      (114,053)      (138,531)      (114,053)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินลดลง (2,261,599)   (2,833,847)   (2,261,599)   (2,833,847)   
เงินกูย้มืระยะส้ันเพิ่มข้ึน -                   97,884          -                   97,884          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                   1,250,000     -                   1,250,000     
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (354,167)      (567,500)      (354,167)      (567,500)      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 4,300,000     3,000,000     4,300,000     3,000,000     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,382            (606)             2,382            (606)             
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (379,620)      (222,094)      (379,620)      (222,094)      
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,306,996     723,837        1,306,996     723,837        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 80,248          (446,883)      58,653          (447,346)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 880,164        1,153,715     856,980        1,136,849     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 960,412        706,832        915,633        689,503        

-                   -                   
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงนิสด
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 15,781          22,523          15,781          22,523          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       4,261,384                    (29,910)                        8,943,317                    
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  833,633                       -                                  833,633                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  3,225                           3,225                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  833,633                       3,225                           836,858                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       5,095,017                    (26,685)                        9,780,175                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       7,601,502                    (14,277)                        12,299,068                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,005,364                    -                                  1,005,364                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  1,997                           1,997                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,005,364                    1,997                           1,007,361                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       8,606,866                    (12,280)                        13,306,429                  

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

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

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       7,571,377                    (14,277)                        12,268,943                  
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,004,106                    -                                  1,004,106                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  1,997                           1,997                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,004,106                    1,997                           1,006,103                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       8,575,483                    (12,280)                        13,275,046                  

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ  

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคล
โดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของ
บริษทัฯอยู่ท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562
บริษทัฯมีสาขาและศูนยบ์ริการรวมจ านวน 3,444 สาขา 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล  

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

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  

งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง 
จ ากดั ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100  

  



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง  2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึง
มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือ
ปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่า
เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ึงได้มีการ
เปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
ส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการ
วดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการ
และการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบั
ใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ี
มีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ในงบ
การเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

2. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

31 มีนาคม 
2562 

31 ธนัวาคม
2561 

เงินสด  313,567 57,693 313,558 57,683 

เงินฝากธนาคาร 646,845 822,471 602,075 799,297 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  960,412 880,164 915,633 856,980 

 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ  

3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2562 
 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 
 ภายใน 1 ปี(1)    เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 30,399,324 19,435,470 49,834,794 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 757,593 - 757,593 
รวม 31,156,917 19,435,470 50,592,387 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2)  (1,412,830) (137,456) (1,550,286) 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 29,744,087 19,298,014 49,042,101 

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

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

 ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ 

 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: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2)  (1,371,513) (127,643) (1,499,156) 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 28,604,947 17,943,370 46,548,317 

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

เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้าร
ก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน โดยขยายขอบเขตการก ากบัให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของหลักเกณฑ์ดังกล่าใน
รายละเอียด แต่เช่ือมัน่ว่าโดยรวมจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษัทฯและ                
บริษทัยอ่ย 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งช าระและ                 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดหน้ีคงคา้ง 
ยอดหน้ีคงคา้งหลงัหกัมูลคา่

หลกัประกนั(1) 

อตัราร้อยละ       
ของคา่เผือ่ 

หน้ีสงสยัจะสูญ คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม  31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
อายหุน้ีคา้งช าระ 2562 2561 2562 2561  2562 2561 

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,169,576 37,184,870 29,656,333 29,276,968 1 296,563 292,769 
คา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 7,116,902 7,018,957 5,266,296 5,047,382 1 52,663 50,474 
คา้งช าระ 31 - 90 วนั 3,779,167 3,303,823 2,509,153 2,044,240 2 50,183 40,885 
คา้งช าระ 91 - 180 วนั 216,132 208,746 216,132 208,746 100 216,132 208,746 
คา้งช าระ 181 - 365 วนั 192,943 232,546 192,943 232,546 100 192,943 232,546 
คา้งช าระเกินกวา่ 365 วนั 37,376 32,378 37,376 32,378 100 37,376 32,378 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 80,291 66,153 80,291 66,153 100 80,291 66,153 

รวม  50,592,387 48,047,473 37,958,524 36,908,413  926,151 923,951 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -       
ส่วนเพ่ิมเผือ่หน้ีท่ีอาจ   
เรียกเกบ็ไม่ได ้      624,135 575,205 

รวม      1,550,286 1,499,156 

(1) เฉพำะลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหนีท่ี้จดจ ำนองท่ีดินเป็นประกันท่ีค้ำงช ำระไม่เกิน 90 วัน ยอดหนี ้
คงค้ำงแสดงหลงัหักมลูค่ำหลกัประกัน 

3.3 ณ วัน ท่ี  31 มีนาคม 2562 บริษัทฯมีลูกหน้ี เงินให้ สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ จ านวน  692 ล้านบาท               
(31 ธนัวาคม 2561: 695 ลา้นบาท) 

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



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                     
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 มีนาคม 2562 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                        

31 ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้งวด 1,499,156 1,170,983 
บวก:  หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 116,698 586,211 
หกั:  หน้ีสูญตดับญัชีในระหวา่งงวด (246) (12,066) 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย (65,322) (245,972) 

ยอดปลายงวด 1,550,286 1,499,156 

5.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 69,612 64,328 69,612 64,328 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 89,906 13,261 89,906 13,261 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 70,719 65,607 70,152 65,121 

รวม 230,237 143,196 229,670 142,710 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9,100) (9,100) (9,100) (9,100) 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 221,137 134,096 220,570 133,610 

6. เงินฝากธนาคารทีม่ข้ีอจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชเ้ป็นเงินฝากประจ าของบริษทัยอ่ยท่ีไดน้ าไปค ้าประกนัไวก้บัธนาคาร 
พาณิชย ์เพ่ือขอให้ธนาคารออกหนงัสือค ้าประกนัให้แก่บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 
และเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

 

 

 

 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง              
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยมีราคาทุน 2 ลา้นบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั ซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์จ านวน 199,997 หุ้น โดยมีราคาทุน 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน            
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

8. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รำคำทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,810,819 1,810,733 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 126,421 126,395 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (7,070) (7,070) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,930,170 1,930,058 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 542,315 542,236 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 61,416 61,413 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (5,178) (5,178) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 598,553 598,471 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 1,331,617 1,331,587 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9.      สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562              
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รำคำทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 37,389 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 3,095 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 40,484 
ค่ำตัดจ ำหน่ำย/จ ำหน่ำยสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,632 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 1,390 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 13,022 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 27,462 

10.      สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

10.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  310,057 299,831 310,057 299,831 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 1,820 1,820 1,820 1,820 
ประมาณการหน้ีสิน - ส ารองผลประโยชน์ 
 ระยะยาวของพนกังาน 8,365 7,766 8,342 7,744 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,688 4,575 3,688 4,575 
อ่ืน ๆ 5,519 453 5,519 453 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  329,449 314,445 329,426 314,423 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 148,769 202,555 148,769 202,555 
อ่ืน ๆ 19,792 14,083 19,792 14,083 

หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 168,561 216,638 168,561 216,638 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 160,888 97,807 160,865 97,785 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวด 314,416 200,754 314,099 200,458 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (63,580) 7,272 (63,579) 7,273 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 250,836 208,026 250,520 207,731 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (499) (806) (499) (806) 

 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,256,200 1,041,659 1,254,626 1,040,186 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 251,241 208,332 250,925 208,037 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (4,230) (4,534) (4,230) (4,534) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ไม่ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท้างภาษี 3,825 4,228 3,825 4,228 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 250,836 208,026 250,520 207,731 

11. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 มีนาคม      

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
เงินประกนัการเช่าอาคาร 110,663 104,532 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 25,916 20,632 

รวม  136,579 125,164 

 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                            
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 วงเงิน/เง่ือนไขการช าระคืน 
31 มีนาคม  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

ก) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี           
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

500,000 500,000 

ข) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด 
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

950,000 1,320,000 

ค) ตัว๋แลกเงินมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 1,075,307 2,955,444 

รวม 2,525,307 4,775,444 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (74) (169) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,525,233 4,775,275 

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

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ านวน 6,670 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6,300 ลา้นบาท) 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13.  เจ้ำหนีอ่ื้น 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

31 มีนาคม  
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 137,119 314,036 137,117 314,033 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 61,089 59,229 61,089 59,229 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 6,159 6,694 5,934 6,514 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 222,623 255,093 222,623 255,093 
เจา้หน้ีอ่ืน 38,596 24,272 29,218 16,209 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน 465,586 659,324 455,981 651,078 

14.  เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จ  านวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

1,000,000 1,000,000 

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

125,000 187,500 

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

1,375,000 1,500,000 

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

500,000 500,000 

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

500,000 500,000 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้ืมตาม 1) ถึง 9) และ 11) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วน
ของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และการด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงการ
ด ารงอัตราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืม             
แต่ละฉบบั   

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

750,000 750,000 

7 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
เมษายน 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา          
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

8 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่าๆกนั ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

375,000 416,667 

9 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่าๆกนั ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

625,000 750,000 

10 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา         
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

11 วงเงินกูจ้  านวน 600 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนตุลาคม 
2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

600,000 600,000 

รวม  7,350,000 7,704,167 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (8,106) (9,436) 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,341,894 7,694,731 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,037,300) (2,849,398) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 2,304,594 4,845,333 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เงินกูย้มืตาม 10) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของสัญญาในการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมตามสัญญาท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจ านวน 1,000 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,000 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมตาม 1) 
และ 3) กบัธนาคารผูใ้หกู้ย้มืเงิน โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเงินกูย้มื ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบก าหนดจ านวน 1,000 ลา้นบาทในเดือน
มิถุนายน 2562 จ  านวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจ านวน 1,500 ลา้นบาทในเดือนธนัวาคม 2564 
ตามล าดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 

15. หุ้นกู้ระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จ  านวนดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่         
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

- 200,000 

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

200,000 200,000 

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

200,000 200,000 

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

200,000 200,000 

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

100,000 100,000 

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

200,000 200,000 

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

310,000 310,000 



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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

200,000 200,000 

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

469,000 469,000 

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

2,600,000 2,600,000 

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

1,320,000 1,320,000 

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

1,930,000 1,930,000 

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

110,000 110,000 

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

800,000 800,000 

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

100,000 100,000 

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

1,947,200 1,947,200 

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

1,295,800 1,295,800 

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

1,250,000 1,250,000 

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

2,000,000 2,000,000 

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

1,000,000 1,000,000 

21 หุน้กูว้งเงิน 1,833 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 10 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอน 
พฤษภาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา         
ร้อยละคงท่ีต่อปี 
 

1,833,000 1,833,000 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                                       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการช าระคืน 31 มีนาคม 2562 31 ธนัวาคม 2561 

22 หุน้กูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 
2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,564,000 1,564,000 

23 หุน้กูว้งเงิน 1,697.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 
2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,697,500 1,697,500 

24 หุน้กูว้งเงิน 1,515.5 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 
2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,515,500 1,515,500 

25 หุน้กูว้งเงิน 1,650.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา        
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,650,300 - 

26 หุน้กูว้งเงิน 2,349.7 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 8 เดือน 11 วนั ครบก าหนด         
ไถ่ถอน พฤศจิกายน 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,349,700 - 

27 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา        
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

รวม  27,342,000 23,042,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (81,365) (52,452) 

หุน้กูร้ะยะยาว 27,260,635 22,989,548 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (5,794,068) (3,397,033) 

หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21,466,567 19,592,515 

หุ้นกู ้1) ถึง 27) ไดก้ าหนดเง่ือนไขการด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของ
แต่ละปี 

16.  ก ำไรต่อหุ้น    

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน           
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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17.  ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำน 

 บริษทัฯด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการสินเช่ือ และ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัทด าเนินธุรกิจหลักเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจนายหน้าประกันภัย และธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ บริษัทฯและบริษัทย่อยด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
31 มีนาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 
 

  (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม                 
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,665,318 - - - 2,665,318 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 167,567 10,057 - - 177,624 

รายไดอ่ื้น 22,132 48 - (7,154) 15,026 

รวมรายได ้ 2,855,017 10,105 - (7,154) 2,857,968 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,152,569 8,522 9 (7,154) 1,153,946 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  116,698 - - - 116,698 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทาง   
การเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,585,750 1,583 (9) - 1,587,324 

หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (331,124) - - - (331,124) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,254,626 1,583 (9) - 1,256,200 

หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (250,520) (316) - - (250,836) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด 1,004,106 1,267 (9) - 1,005,364 
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         (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด                      915,633 24,809 19,970 - 960,412 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 49,042,101 - - - 49,042,101 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 57,265 - - - 57,265 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,000 - - (22,000) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,331,587 4 26 - 1,331,617 

สินทรัพยอ่ื์น 548,881 22,170 2 (15,987) 555,066 

รวมสินทรัพย ์ 51,917,467 46,983 19,998 (37,987) 51,946,461 

 

 

 
           

 (หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม                   
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,140,101 - - - 2,140,101 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 185,071 8,677 - - 193,748 

รายไดอ่ื้น 20,633 36 - (6,175) 14,494 

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

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  156,295 - - - 156,295 

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,270,684 1,473 - - 1,272,157 

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

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

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

ก าไรส าหรับงวด 832,455 1,178 - - 833,633 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริการ
สินเช่ือ 

ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ 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 

18. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการระหว่างกนัสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี  

ช่ือกิจการ ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั บริษทัยอ่ย 

 
           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 (ส าหรับงวด 2562) 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน - - 7,038 6,069 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่า - - 117 106 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 1 1 1 1 อตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - กรรมการ 1,647 1,647 1,647 1,647 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
ค่านายหนา้จ่าย - ผูถื้อหุน้ 446 363 446 363 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่าย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                        
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
31 มีนาคม 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
บริษัทย่อย     
ลูกหน้ีอ่ืน - - 3,412 2,828 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - - 12,575 11,061 

บุคคลทีเ่กีย่วข้องกนั     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - ผูบ้ริหาร 50 50 50 50 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - ผูถื้อหุน้ 171 146 171 146 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 31 มีนาคม 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด           

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,296 9,466 9,260 9,430 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 807 252 804 249 
รวม 10,103 9,718 10,064 9,679 

19. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำส ำนักงำน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารส านักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการอ่ืน รวม 

ภายใน 1 ปี 6,343 422,000 428,343 
1 ถึง 5 ปี 4,701 395,685 400,386 
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20. ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวนเงิน 476 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างอาคารส านกังานใหญ่ 

21. ภำระผูกพนัตำมสัญญำอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมตามสญัญาเป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

สญัญาครบก าหนด 

จ านวนเงิน           
ตามสัญญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน 
สญัญาท่ีท าข้ึนเพื่อบริหารความเส่ียง   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง มิถุนายน 2562 1,000 1 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2562 1,000 2 

สญัญาท่ีท าข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง พฤศจิกายน 2564 344 3 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2564 1,031 12 

 3,375 18 

22. หนีสิ้นทีอ่ำจจะเกดิขึน้/คดีฟ้องร้อง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีคดีท่ีถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีละเมิดฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย เป็นทุนทรัพยร์วม 1 ลา้นบาท ซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารฯของบริษทัฯ
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดี ท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเช่ือวา่เม่ือคดีถึงท่ีสุดคาดวา่จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

23. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

23.1 กำรอนุมัติจ่ำยเงินปันผลและอนุมัตวิงเงินกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดมี้มติมีดงัน้ี 

ก) อนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท จากจ านวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวม
เป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 551.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี              
15 พฤษภาคม 2562 

ข) อนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้



   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23.2  กำรแก้ไขกฎหมำยทีเ่กีย่วข้องกบัอตัรำค่ำชดเชยกรณีเลกิจ้ำง 

  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงไดก้ าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปี
ข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่
วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์              
ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 12.13 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12.13 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบก าไร
ขาดทุนของงวดท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือไตรมาสท่ีสองของปี 2562  

24. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES

