
 
 

 

 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงินระหวา่งกาล 
30 มิถุนายน 2562 

   



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม                  
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและ                       
งบกระแสเงินสดรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบยอ่                
ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล  
เฉพาะกิจการของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบ
ในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง                      
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  
ขอบเขตการสอบทาน  
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน 
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
ข้อสรุป  
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

รัชดา ยงสวสัด์ิวาณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 7 สิงหาคม 2562 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 947,978             880,164 904,451             856,980             
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 3 31,815,474        28,604,947 31,815,474        28,604,947        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 4 898                    - -                        -                        
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                        -                        4,889                 2,829                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 61,394               57,300 61,394               57,300               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 6 194,310             134,096 193,542             133,610             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 33,020,054        29,676,507        32,979,750        29,655,666        
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 7 9,000                 9,000                 -                        -                        
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 3 20,964,040        17,943,370 20,964,040        17,943,370        
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 4 1,918                 - -                        -                        
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                        - 22,000               2,000                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 1,425,712          1,268,504 1,425,686          1,268,497          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 25,992               25,757 25,945               25,757               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 226,242             97,807 226,211             97,785               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 140,138             125,164             140,138             125,164             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,793,042        19,469,602        22,804,020        19,462,573        
รวมสินทรัพย์ 55,813,096        49,146,109        55,783,770        49,118,239        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 13 6,924,689          4,775,275          6,924,689          4,775,275          
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 23 16,779               22,877               16,779               22,877               
เจา้หน้ีอ่ืน 14 470,209             659,324             461,308             651,078             
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 15 4,475,474          2,849,398          4,475,474          2,849,398          
ส่วนของหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 16 5,597,581          3,397,033          5,597,581          3,397,033          
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระ
  ภายในหน่ึงปี 19,602               19,987               19,602               19,987               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 644,853             578,281             644,704             577,900             
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 50,864               43,030               63,867               54,021               
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 18,200,051        12,345,205        18,204,004        12,347,569        
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 15 2,013,596          4,845,333          2,013,596          4,845,333          
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 16 21,739,269        19,592,515        21,739,269        19,592,515        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
  ชาํระภายในหน่ึงปี 25,202               25,162               25,202               25,162               
ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาว
  ของพนกังาน 17 58,826               38,826               58,702               38,717               
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 23,836,893        24,501,836        23,836,769        24,501,727        
รวมหน้ีสิน 42,036,944        36,847,041        42,040,773        36,849,296        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถุนายน 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 9,076,443          7,601,502          9,043,288          7,571,377          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (12,134)              (14,277)              (12,134)              (14,277)              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 13,776,152        12,299,068        13,742,997        12,268,943        
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 55,813,096        49,146,109        55,783,770        49,118,239        

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

(หน่วย: พนับาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,862,253     2,314,057     2,862,177     2,314,057     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 178,605        206,261        167,550        196,575        
รายไดอ่ื้น 29,997          16,171          37,890          23,002          
รวมรายได้ 3,070,855     2,536,489     3,067,617     2,533,634     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,232,120     985,390        1,231,141     984,529        
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย -                   412               -                   412               
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  189,167        157,986        189,139        157,986        
รวมค่าใช้จ่าย 1,421,287     1,143,788     1,420,280     1,142,927     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,649,568     1,392,701     1,647,337     1,390,707     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (362,745)      (257,793)      (362,745)      (257,793)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,286,823     1,134,908     1,284,592     1,132,914     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (266,046)      (222,723)      (265,587)      (222,324)      
กําไรสําหรับงวด 1,020,777     912,185        1,019,005     910,590        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 183               7,844            183               7,844            
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 11 (37)               (1,569)          (37)               (1,569)          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 146               6,275            146               6,275            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 146               6,275            146               6,275            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,020,923     918,460        1,019,151     916,865        

กําไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.48              0.43              0.48              0.43              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 5,527,571     4,454,158     5,527,495     4,454,158     
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 356,229        400,009        335,117        381,646        
รายไดอ่ื้น 45,023          30,665          60,022          43,635          
รวมรายได้ 5,928,823     4,884,832     5,922,634     4,879,439     
ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 2,386,066     1,901,723     2,383,710     1,899,797     
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย -                   3,970            -                   3,970            
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  5 305,865        314,281        305,837        314,281        
รวมค่าใช้จ่าย 2,691,931     2,219,974     2,689,547     2,218,048     
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,236,892     2,664,858     3,233,087     2,661,391     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (693,869)      (488,291)      (693,869)      (488,291)      
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,543,023     2,176,567     2,539,218     2,173,100     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 11 (516,882)      (430,749)      (516,107)      (430,055)      
กําไรสําหรับงวด 2,026,141     1,745,818     2,023,111     1,743,045     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 2,679            11,875          2,679            11,875          
   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 11 (536)             (2,375)          (536)             (2,375)          
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,143            9,500            2,143            9,500            
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 2,143            9,500            2,143            9,500            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,028,284     1,755,318     2,025,254     1,752,545     

กําไรต่อหุ้น 18
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.96              0.82              0.95              0.82              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,543,023     2,176,567     2,539,218     2,173,100     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 130,031        99,444          130,020        99,437          
   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 305,865        314,281        305,837        314,281        
   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (5,000)          (5,900)          (5,000)          (5,900)          
   กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (17,938)        (4,067)          (17,938)        (4,067)          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 2,954            966               2,954            966               
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20,000          3,990            19,985          3,981            
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม
      ของตราสารอนุพนัธ์ (3,419)          (9,237)          (3,419)          (9,237)          
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 4                  -                   4                  -                   
   รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ (5,527,571)   (4,454,158)   (5,527,495)   (4,454,158)   
   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (3,876)          (2,846)          (3,760)          (2,756)          
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 693,870        488,291        693,870        488,291        
ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (1,862,057)   (1,392,669)   (1,865,724)   (1,396,062)   
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (6,536,688)   (5,878,589)   (6,536,688)   (5,878,589)   
   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (2,805)          -                   -                   -                   
   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                   -                   (2,061)          62                
   เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน (4,094)          (7,852)          (4,094)          (7,852)          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (55,237)        (10,796)        (54,932)        (10,710)        
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (14,974)        (12,440)        (14,974)        (12,440)        
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีอ่ืน (214,848)      (42,351)        (215,503)      (42,086)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,834            6,476            9,847            6,072            
   ผลประโยชนพ์นกังาน -                   (201)             -                   (201)             
เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (8,682,869)   (7,338,422)   (8,684,129)   (7,341,806)   
   เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ 5,549,022     4,389,057     5,548,847     4,388,951     
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (579,281)      (338,461)      (578,265)      (338,615)      
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (3,713,128)   (3,287,826)   (3,713,547)   (3,291,470)   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562

(หน่วย: พนับาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน -                   (1,000)          -                   -                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (281,102)      (236,324)      (281,075)      (236,324)      
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,145)          (2,628)          (3,096)          (2,628)          
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 998               2,973            998               2,973            
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   (20,000)        -                   
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (283,249)      (236,979)      (303,173)      (235,979)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 2,126,646     (902,497)      2,126,646     (902,497)      
เงินกูย้มืระยะส้ันเพิ่มข้ึน -                   97,884          -                   97,884          
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 500,000        3,250,000     500,000        3,250,000     
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (1,708,333)   (1,255,000)   (1,708,333)   (1,255,000)   
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 4,370,000     3,000,000     4,370,000     3,000,000     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือเพิ่มข้ึน (ลดลง) (345)             2,587            (345)             2,587            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (672,577)      (415,054)      (672,577)      (415,054)      
เงินสดจ่ายเงินปันผล (551,200)      (381,600)      (551,200)      (381,600)      
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 4,064,191     3,396,320     4,064,191     3,396,320     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 67,814          (128,485)      47,471          (131,129)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 880,164        1,153,715     856,980        1,136,849     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 947,978        1,025,230     904,451        1,005,720     

-                   -                   
ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงนิสด
รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 12,731          15,538          12,731          15,538          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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                       4,261,383                    (29,910)                        8,943,316                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  (381,600)                      -                                  (381,600)                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,745,818                    -                                  1,745,818                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  9,500                           9,500                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,745,818                    9,500                           1,755,318                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       5,625,601                    (20,410)                        10,317,034                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       7,601,502                    (14,277)                        12,299,068                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  (551,200)                      -                                  (551,200)                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,026,141                    -                                  2,026,141                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  2,143                           2,143                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,026,141                    2,143                           2,028,284                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       9,076,443                    (12,134)                        13,776,152                  

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  (381,600)                      -                                  (381,600)                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,743,045                    -                                  1,743,045                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  9,500                           9,500                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  1,743,045                    9,500                           1,752,545                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       5,598,771                    (20,410)                        10,290,204                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       7,571,377                    (14,277)                        12,268,943                  
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  (551,200)                      -                                  (551,200)                      
กาํไรสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,023,111                    -                                  2,023,111                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  2,143                           2,143                           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                                  -                                  -                                  2,023,111                    2,143                           2,025,254                    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 2,120,000                    2,379,843                    212,000                       9,043,288                    (12,134)                        13,742,997                  

-                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ  

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ให้บริการสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ืออาคารชุด 
สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรายยอ่ยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบั ท่ีอยูต่ามท่ี
จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร ณ วนัท่ี          
30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีสาขาและศูนยบ์ริการรวมจาํนวน 3,739 สาขา 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิระหว่างกาล  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดง
ฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแส                
เงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น  
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมระหว่างกาล 

  งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                 
31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้ งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง 
จาํกดั ซ่ึงประกอบกิจการในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์โดยบริษทัฯ
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100  
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง  2561) และฉบบัใหม่ จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบั
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการ
สาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 
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 สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง
อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขั้นตอน
สําหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกับลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจาํนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบ
ให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดังกล่าวซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและ          
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business 
Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการคาํนวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของ            
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน            
กลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนวปฏิบติัทาง 
การบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สญัญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดั
มูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิง
นั้นมีมูลค่าตํ่า 

การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17  
ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการ
เช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

2. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
เงินสด  348,210 57,693 348,202 57,683 
เงินฝากธนาคาร 599,768 822,471 556,249 799,297 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  947,978 880,164 904,451 856,980 
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3. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ  

3.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ประกอบดว้ย 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2562 
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 ภายใน 1 ปี(1)    เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 32,526,034 21,109,673 53,635,707 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 784,854 - 784,854 
รวม 33,310,888 21,109,673 54,420,561 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ(2)  (1,495,414) (145,633) (1,641,047) 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 31,815,474 20,964,040 52,779,514 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้างชาํระเกินกว่า 90 วนั 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมสาํรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อาจเรียกเกบ็ไม่ได้ 

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

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้างชาํระเกินกว่า 90 วนั 
(2) ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมสาํรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อาจเรียกเกบ็ไม่ได้ 

เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน            
การประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบัสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใต้             
การกาํกับท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน โดยขยายขอบเขตการกาํกบัให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็น
ประกนั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2562  

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของหลักเกณฑ์ดังกล่าว             
ในรายละเอียด แต่เช่ือมัน่ว่าโดยรวมจะไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ                
บริษทัยอ่ย 
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3.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแยกตามอายุหน้ีท่ีคา้งชาํระและ             
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดหน้ีคงคา้ง 
ยอดหน้ีคงคา้งหลงัหกัมูลคา่

หลกัประกนั(1) 

อตัราร้อยละ     
ของคา่เผือ่ 

หน้ีสงสยัจะสูญ คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
อายหุน้ีคา้งชาํระ 2562 2561 2562 2561  2562 2561
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 41,949,561 37,184,870 30,423,118 29,276,968 1 304,231 292,769
คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั 7,649,073 7,018,957 5,449,522 5,047,382 1 54,495 50,474
คา้งชาํระ 31 - 90 วนั 4,227,001 3,303,823 2,887,104 2,044,240 2 57,743 40,885
คา้งชาํระ 91 - 180 วนั 300,421 208,746 300,421 208,746 100 300,421 208,746
คา้งชาํระ 181 - 365 วนั 188,220 232,546 188,220 232,546 100 188,220 232,546
คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั 34,954 32,378 34,954 32,378 100 34,954 32,378
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 71,331 66,153 71,331 66,153 100 71,331 66,153

รวม  54,420,561 48,047,473 39,354,670 36,908,413  1,011,395 923,951 
คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -       
ส่วนเพ่ิมเผือ่หน้ีท่ีอาจ   

 เรียกเกบ็ไม่ได ้      629,652 575,205 

รวม      1,641,047 1,499,156

(1) เฉพาะลูกหนีเ้งินใ ห้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหนีท่ี้จดจาํนองท่ีดินและอาคารชุดเป็นประกันท่ีค้างชําระไม่เกิน                
90 วนั ยอดหนีค้งค้างแสดงหลงัหักมูลค่าหลกัประกัน 

3.3 ณ  วันท่ี  30 มิถุนายน  2562 บริษัทฯมีลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีหยุดรับรู้รายได้ จํานวน  770 ล้านบาท            
(31 ธนัวาคม 2561: 695 ลา้นบาท) 

3.4 ตามประกาศของสมาคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดก้าํหนดแนวปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหบ้นัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จาํนวนโดยไม่
หกัหลกัประกนัและหยดุรับรู้รายไดส้าํหรับลูกหน้ีท่ีคา้งชาํระเกินกวา่ 3 งวด และบนัทึกสาํรองทัว่ไปสาํหรับ
ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งชาํระหรือคา้งชาํระค่างวดไม่เกิน 3 งวด หรือใหใ้ชแ้นวทางอนัท่ีบริษทัฯเห็นวา่เหมาะสมกว่า 
ซ่ึงบริษัทฯได้ประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากสถานะ ความสามารถในการชําระหน้ี 
ประสบการณ์ขอ้มูลความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และเช่ือมัน่ว่าอตัราท่ีใชใ้นการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย             
จะสูญในปัจจุบนัเป็นอตัราท่ีเหมาะสมแลว้ 
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4.   ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซื้อ 

4.1   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2562 
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ 
 ภายใน 1 ปี  เกินกวา่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,516 2,552 4,068 
หกั ดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าซ้ือรอตดับญัชี (609) (615) (1,224) 
รวม 907 1,937 2,844 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (9) (19) (28) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิ 898 1,918 2,816 

4.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระและค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2562 

อายหุน้ีคา้งชาํระ 
ยอดลูกหน้ีหลงัหกั

ดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี

อตัราร้อยละของ
ค่าเผือ่หน้ี       
สงสัยจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ี         
สงสัยจะสูญ 

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,844 1 28 
คา้งชาํระไม่เกิน 30 วนั - 1 - 
คา้งชาํระ 31 - 90 วนั - 2 - 
คา้งชาํระ 91 - 180 วนั - 100 - 
คา้งชาํระ 181 - 365 วนั - 100 - 
คา้งชาํระเกินกวา่ 365 วนั - 100 - 
รวม  2,844  28 
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5. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 

 การเปล่ียนแปลงค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือน      
ส้ินสุดวนัท่ี             

30 มิถุนายน 2562 

สาํหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดตน้งวด 1,499,156 1,170,983 
บวก:  หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 305,865 586,211 
หกั:  หน้ีสูญตดับญัชีในระหวา่งงวด (294) (12,066) 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย (163,652) (245,972) 
ยอดปลายงวด 1,641,075 1,499,156 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดหกเดือน      

ส้ินสุดวนัท่ี            
30 มิถุนายน 2562 

สาํหรับปี              
ส้ินสุดวนัท่ี             

31 ธนัวาคม 2561 
ยอดตน้งวด 1,499,156 1,170,983 
บวก:  หน้ีสงสัยจะสูญตั้งเพ่ิมในระหวา่งงวด 305,837 586,211 
หกั:  หน้ีสูญตดับญัชีในระหวา่งงวด (294) (12,066) 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขาย (163,652) (245,972) 
ยอดปลายงวด 1,641,047 1,499,156 

6.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน   

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
30 มิถุนายน    

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 33,003 64,328 33,003 64,328 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 69,989 13,261 69,989 13,261 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 95,418 65,607 94,650 65,121 
รวม 198,410 143,196 197,642 142,710 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า/ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (4,100) (9,100) (4,100) (9,100) 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 194,310 134,096 193,542 133,610 
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7. เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 

 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้ป็นเงินฝากประจาํของบริษทัยอ่ยท่ีไดน้าํไปคํ้าประกนัไวก้บัธนาคาร 
พาณิชย ์เพ่ือขอให้ธนาคารออกหนังสือคํ้าประกนัให้แก่บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั 
และเป็นเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

8.   เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง            
อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยั โดยมีราคาทุน 2 ลา้นบาท คิดเป็น            
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว  

 และเม่ือวนัท่ี 1 มีนาคม 2562 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงดาํเนินธุรกิจให้บริการ
สินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 199,997 หุ้น โดยมีราคาทุน 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุน            
จดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,810,819 1,810,733 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 288,281 288,256 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (12,454) (12,454) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 2,086,646 2,086,535 
ค่าเส่ือมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 542,315 542,236 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด 127,121 127,115 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (8,502) (8,502) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 660,934 660,849 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 1,425,712 1,425,686 
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10.    สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562              

สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 37,389 37,389
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 3,145 3,095
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 40,534 40,484
ค่าตดัจําหน่าย/จําหน่ายสะสม  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 11,632 11,632
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด 2,910 2,907
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 14,542 14,539
มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 25,992 25,945 

11.    สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตดับัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
11.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน  

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
30 มิถุนายน   

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ  328,215 299,831 328,209 299,831 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย 820 1,820 820 1,820 
ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชน์ 
 ระยะยาวของพนกังาน 11,765 7,766 11,740 7,744 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 3,356 4,575 3,356 4,575 
อ่ืน ๆ 5,759 453 5,759 453 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  349,915 314,445 349,884 314,423 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลต่างของรายไดท่ี้รับรู้ทางบญัชีและทางภาษี 105,186 202,555 105,186 202,555 
อ่ืน ๆ 18,487 14,083 18,487 14,083 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี 123,673 216,638 123,673 216,638 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 226,242 97,807 226,211 97,785 
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11.2 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 331,790 224,246 331,323 223,847 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (65,391) (1,622) (65,383) (1,622) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 266,046 222,723 265,587 222,324 

 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวด 646,206 425,000 645,422 424,305 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (128,971) 5,650 (128,962) 5,651 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 516,882 430,749 516,107 430,055 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวดสามเดือน
และงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (37) (1,569) (37) (1,569) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักาํไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (536) (2,375) (536) (2,375) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหว่างค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 1,286,823 1,134,908 1,284,592 1,132,914 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 257,364 226,982 256,919 226,583 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (4,182) (4,499) (4,182) (4,499) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ไม่ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท้างภาษี 13,217 141 13,203 141 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 266,046 222,723 265,587 222,324 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 2,543,023 2,176,567 2,539,218 2,173,100 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 508,605 435,314 507,844 434,620 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (8,412) (9,033) (8,412) (9,033) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายและรายไดท่ี้ไม่ถือเป็น
ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท้างภาษี 17,042 4,369 17,028 4,369 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 516,882 430,749 516,107 430,055 

12. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
30 มิถุนายน     

2562 
31 ธนัวาคม  

2561 
เงินประกนัการเช่าอาคาร 115,808 104,532 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 24,330 20,632 
รวม  140,138 125,164 
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13. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีเงินกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวมและ                

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ก) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี     

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 500,000 

ข) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

1,800,000 1,320,000 

ค) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 500 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียทุกตน้เดือน 

500,000 - 

ง) ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี     
มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด
ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

1,910,000 - 

ฉ) ตัว๋แลกเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 2,714,689 2,955,444 
รวม 6,924,689 4,775,444 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี - (169) 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 6,924,689 4,775,275 

เงินกูย้ืม ก) ข) และ ง) เป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกนั และบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ี
กาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้มื การดาํรงอตัราส่วนของ
ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ
ส่วนของผูถื้อหุ้น และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชําระดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงการดาํรง
อตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 3,910 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 6,300 ลา้นบาท) 
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14.  เจ้าหนีอ่ื้น 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 92,931 314,036 92,928 314,033 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 61,822 59,229 61,822 59,229 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,405 6,694 9,315 6,514 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 273,643 255,093 273,643 255,093 
เจา้หน้ีอ่ืน 32,408 24,272 23,600 16,209 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน 470,209 659,324 461,308 651,078 

15.  เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนดังกล่าวเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 

 
งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

1 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ภายในเดือน
มิถุนายน 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา   
ร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 1,000,000 

2 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน  
เท่า ๆ กนั ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

62,500 187,500 

3 วงเงินกูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่า ๆ กนั ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 และในเดือนธนัวาคม 2564
และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX 
บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,250,000 1,500,000 

4 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
พฤศจิกายน 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

5 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา       
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 
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เงินกูย้มืตาม 1) ถึง 9) 11) และ 12) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วน
ของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และการดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงการ
ดํารงอัตราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ ทั้ งน้ี ข้ึนอยู่กับเง่ือนไขในสัญญาเงินกู้ยืม             
แต่ละฉบบั   

 (หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวมและ                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561

6 วงเงินกูจ้าํนวน 750 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา        
ร้อยละคงท่ีต่อปี

750,000 750,000 

7 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
เมษายน 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา       
ร้อยละคงท่ีต่อปี

500,000 500,000 

8 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่าๆกนั ภายในเดือนมิถุนายน 2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน   
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

333,333 416,667 

9 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน 
เท่าๆกนั ภายในเดือนมิถุนายน 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

500,000 750,000 

10 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
มีนาคม 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา       
ร้อยละคงท่ีต่อปี

1,000,000 1,000,000 

11 วงเงินกูจ้าํนวน 600 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน 
ตุลาคม 2564 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา            
ร้อยละคงท่ีต่อปี

600,000 600,000 

12 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือน
มิถุนายน 2564 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี

500,000 - 

รวม 6,495,833 7,704,167
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (6,763) (9,436)
เงินกูย้มืระยะยาว 6,489,070 7,694,731
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (4,475,474) (2,849,398)
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 2,013,596 4,845,333 
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เงินกูย้มืตาม 10) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขของสัญญาในการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวม
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการดาํรงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้ืมตามสัญญาท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจาํนวน 500 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,000 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมตาม 1) 
และ 3) กบัธนาคารผูใ้หกู้ย้มืเงิน โดยเปล่ียนจากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลา
ของสัญญาเงินกูย้ืม ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบกาํหนดจาํนวน 500 ลา้นบาทในเดือน
พฤศจิกายน 2564 และจาํนวน 1,500 ลา้นบาทในเดือนธันวาคม 2564 ตามลาํดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่าย
ชาํระคืนเงินกูย้มื 

16. หุ้นกู้ระยะยาว 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 จาํนวนดงักล่าวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่         
ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   

  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

1 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 9 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

2 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน เมษายน 
2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

- 200,000 

3 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 16 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 
กรกฏาคม 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

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 คิดดอกเบ้ียในอตัรา      
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

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 คิดดอกเบ้ียในอตัรา 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

310,000 310,000 
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  (หน่วย: พนับาท) 

  
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

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 1,320 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกายน 2562 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,320,000 1,320,000 

12 หุน้กูว้งเงิน 1,930 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกายน 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,930,000 1,930,000 

13 หุน้กูว้งเงิน 110 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 2563 
และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

110,000 110,000 

14 หุน้กูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563 
และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 800,000 

15 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 2563 
และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

16 หุน้กูว้งเงิน 1,947.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 
2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,947,200 1,947,200 

17 หุน้กูว้งเงิน 1,295.8 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน สิงหาคม 
2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,295,800 1,295,800 

18 หุน้กูว้งเงิน 1,250 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบกาํหนด 
ไถ่ถอน ตุลาคม 2563 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,250,000 1,250,000 

19 หุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 
2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

2,000,000 2,000,000 

20 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กมุภาพนัธ์ 
2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,000,000 1,000,000 

21 หุน้กูว้งเงิน 1,833 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 10 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอน 
พฤษภาคม 2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา      
ร้อยละคงท่ีต่อปี 
 

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

  
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ  
หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขการชาํระคืน 30 มิถุนายน 2562 31 ธนัวาคม 2561 

22 หุน้กูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน กรกฎาคม 
2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,564,000 1,564,000 

23 หุน้กูว้งเงิน 1,697.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 
2564 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,697,500 1,697,500 

24 หุน้กูว้งเงิน 1,515.5 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอน พฤศจิกายน 
2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี

1,515,500 1,515,500 

25 หุน้กูว้งเงิน 1,650.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา        
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,650,300 - 

26 หุน้กูว้งเงิน 2,349.7 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 8 เดือน 11 วนั ครบกาํหนด         
ไถ่ถอน พฤศจิกายน 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,349,700 - 

27 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 2 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน 
กมุภาพนัธ์ 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา        
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

28 หุน้กูว้งเงิน 270 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอน           
มิถุนายน 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรา            
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

270,000 - 

รวม  27,412,000 23,042,000 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (75,150) (52,452) 
หุน้กูร้ะยะยาว 27,336,850 22,989,548 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (5,597,581) (3,397,033) 
หุน้กูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21,739,269 19,592,515 

 หุ้นกู ้1) ถึง 28) ไดก้าํหนดเง่ือนไขการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของ 
แต่ละปี 
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17. ประมาณการหนีสิ้น-สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

         เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงไดก้าํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป
ให้มีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี     
5 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินสาํรองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานเพิ่มข้ึน 12.13 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 12.13 ลา้นบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อย
บนัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน  

18.  กําไรต่อหุ้น    

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวน           
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

19.  เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวมเป็น          
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 381.6 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ายเงินปันผลจากกําไรจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท จากจาํนวนหุ้น 2,120 ลา้นหุ้น รวมเป็น          
เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 551.2 ลา้นบาท 

20.  ข้อมูลส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ให้บริการสินเช่ือ        
และบริษทัย่อยแต่ละบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจนายหน้าประกนัภยั และธุรกิจ
ให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ บริษัทฯและบริษัทย่อยดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ 
ประเทศไทย ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี 
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  (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม               
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,862,177 - 76 - 2,862,253 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 167,550 11,055 - - 178,605 
รายไดอ่ื้น 37,890 68 - (7,961) 29,997 
รวมรายได ้ 3,067,617 11,123 76 (7,961) 3,070,855 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,231,141 8,829 111 (7,961) 1,232,120 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  189,139 - 28 - 189,167 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทาง   
การเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,647,337 2,294 (63) - 1,649,568 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (362,745) - - - (362,745) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,284,592 2,294 (63) - 1,286,823 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (265,587) (459) - - (266,046) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 1,019,005 1,835 (63) - 1,020,777 
 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม               
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 2,314,057 - - - 2,314,057 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 196,575 9,686 - - 206,261 
รายไดอ่ื้น 23,002 54 - (6,885) 16,171 
รวมรายได ้ 2,533,634 9,740 - (6,885) 2,536,489 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 984,529 7,746 - (6,885) 985,390 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 412 - - - 412 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  157,986 - - - 157,986 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,390,707 1,994 - - 1,392,701 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (257,793) - - - (257,793) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 1,132,914 1,994 - - 1,134,908 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (222,324) (399) - - (222,723) 
กาํไรสาํหรับงวด 910,590 1,595 - - 912,185 
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 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม               
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 5,527,495 - 76 - 5,527,571 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 335,117 21,112 - - 356,229 
รายไดอ่ื้น 60,022 116 - (15,115) 45,023 
รวมรายได ้ 5,922,634 21,228 76 (15,115) 5,928,823 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 2,383,710 17,351 120 (15,115) 2,386,066 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  305,837 - 28 - 305,865 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายทาง 
 การเงินและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 3,233,087 3,877 (72) - 3,236,892 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (693,869) - - - (693,869) 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,539,218 3,877 (72) - 2,543,023 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (516,107) (775) - - (516,882) 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวด 2,023,111 3,102 (72) - 2,026,141 
 

 (หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 
ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียม               
ในการใหบ้ริการสินเช่ือ 4,454,158 - - - 4,454,158 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 381,646 18,363 - - 400,009 
รายไดอ่ื้น 43,635 90 - (13,060) 30,665 
รวมรายได ้ 4,879,439 18,453 - (13,060) 4,884,832 
ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,899,797 14,986 - (13,060) 1,901,723 
ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 3,970 - - - 3,970 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  314,281 - - - 314,281 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,661,391 3,467 - - 2,664,858 
หกั: ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (488,291) - - - (488,291) 
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 2,173,100 3,467 - - 2,176,567 
หกั: ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (430,055) (694) - - (430,749) 
กาํไรสาํหรับงวด 1,743,045 2,773 - - 1,745,818 
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   (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

 
ธุรกิจใหบ้ริการ

สินเช่ือ 
ธุรกิจนายหนา้
ประกนัภยั 

ธุรกิจ 
เช่าซ้ือ รายการตดับญัชี งบการเงินรวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            904,451 25,354 18,173 - 947,978 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 52,779,514 - - - 52,779,514 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - - 2,816 - 2,816 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 61,394 - - - 61,394 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,000 - - (22,000) - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,425,686 - 26 - 1,425,712 
สินทรัพยอ่ื์น 590,725 22,577 353 (17,973) 595,682 
รวมสินทรัพย ์ 55,783,770 47,931 21,368 (39,973) 55,813,096 

 (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 

21. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรายการระหวา่งกนัสามารถสรุปได้
ดงัน้ี  

ช่ือกิจการ ความสมัพนัธ์ 
บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561 (สาํหรับงวด 2562) 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน - - 7,765 6,778 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค่้าเช่า - - 195 107 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา   
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 2 2 2 2 อตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ค่าเช่าจ่าย - กรรมการ 1,648 1,648 1,648 1,648 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา   
ค่านายหนา้จ่าย - ผูถื้อหุน้ 477 433 477 433 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่าย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 
 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 
 2562 2561 2562 2561 (สาํหรับงวด 2562) 
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
รายไดค่้าบริการงานสนบัสนุน - - 14,803 12,847 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา
รายไดค่้าเช่า - - 312 213 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
รายการธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหาร 3 3 3 3 อตัราร้อยละ 8.0 ต่อปี
ค่าเช่าจ่าย - กรรมการ 3,295 3,295 3,295 3,295 อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา    
ค่านายหนา้จ่าย - ผูถื้อหุน้ 923 796 923 796 อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่าย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561                      
มีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม

2561 
บริษัทย่อย     
ลูกหน้ีอ่ืน - - 4,889 2,828 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน  - - 13,084 11,061 
บุคคลทีเ่ก่ียวข้องกัน     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - ผูบ้ริหาร 65 50 65 50 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน - ผูถื้อหุน้ 168 146 168 146 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด     

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,045 10,357 10,010 10,321 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 807 252 804 249 
รวม 10,852 10,609 10,814 10,570 
     

(หน่วย: พนับาท)
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด      

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,341 19,823 19,270 19,751 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,614 504 1,608 498 
รวม 20,955 20,327 20,878 20,249 
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22.  ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าสํานักงาน 

 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าอาคารสํานักงาน อายุของสัญญามีระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท)

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั กิจการอ่ืน รวม 
ภายใน 1 ปี 6,305 434,141 440,446 
1 ถึง 5 ปี 3,134 387,294 390,428 

23. ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 450 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างอาคารสาํนกังานใหญ่ 

24. ภาระผูกพนัตามสัญญาอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบีย้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯมีภาระผกูพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย โดยเปล่ียนจากอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีมูลค่ายติุธรรมตามสญัญาเป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

สญัญาครบกาํหนด 

จาํนวนเงิน           
ตามสญัญา  

(Notional amount) 
มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินทางการเงิน 
สญัญาท่ีทาํข้ึนเพ่ือบริหารความเส่ียง   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2562 1,000 2 

สญัญาท่ีทาํข้ึนเพื่อป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง พฤศจิกายน 2564 312 4 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลาสญัญาจนถึง ธนัวาคม 2564 938 11 

 2,250 17 
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25. หนีสิ้นท่ีอาจจะเกิดขึน้/คดีฟ้องร้อง 

 ณ  วนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีคดีท่ีถูกบุคคลภายนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีละเมิดฟ้องเรียก
ค่าเสียหาย เป็นทุนทรัพยร์วม 1 ลา้นบาท ซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุด อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารฯของบริษทัฯ
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเช่ือว่าเม่ือคดีถึงท่ีสุดคาดว่าจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 

26. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2562 
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