
 

 

 
 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำน และ งบกำรเงิน 
31 ธนัวำคม 2562 

   



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย                
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม                   
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ         
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วน                     
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ตำมท่ีระบุ         
ในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ            
งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับ
เร่ืองเหล่ำน้ี  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผดิชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ไดร้วม
วิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย 
ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.5 ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ี
ตำมสญัญำเช่ำซ้ือประมำณกำรตำมผลขำดทุนท่ีอำจจะเกบ็เงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพจิำรณำจำกสถำนะปัจจุบนั
ของลูกหน้ีคงคำ้งและตอ้งอำศยัขอ้สมมติหลำยประกำร ซ่ึงผูบ้ริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร                
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีแต่ละรำย นอกจำกน้ี กำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญดงักล่ำวถือวำ่มี
นยัส ำคญั เน่ืองจำก ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือเป็น
จ ำนวน 60,338 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 98 ของยอดสินทรัพยร์วม) และมีค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเป็นจ ำนวนเงิน 
1,715 ลำ้นบำท ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมส ำคญักบั กำรตรวจสอบควำมเพียงพอของค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในเก่ียวกบักำรรับช ำระหน้ี กำรค ำนวณอำยหุน้ีคงคำ้ง                
กำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีและกำรบนัทึกรำยกำร โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ           
และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้และขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวิธีกำร
ขอ้มูลหลกัและขอ้สมมติท่ีกลุ่มบริษทัใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี โดยกำรสอบทำนขอ้มูล 
หลกักบัแหล่งท่ีมำของขอ้มูลเหล่ำนั้น กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้สมมติท่ีกลุ่มบริษทัใชก้บัขอ้มูลในอดีต 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำควำมสม ่ำเสมอในกำรประยกุตใ์ชข้อ้สมมติ สุ่มทดสอบขอ้มูลท่ีน ำมำใชก้ำรค ำนวณ
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ ทดสอบกำรค ำนวณอำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและกำรค ำนวณค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 



 

 3 

การรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย 

กลุ่มบริษทัมีนโยบำยในกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.1โดยในปี 
2562 กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีเป็นจ ำนวน 11,880 ลำ้นบำท (คิดเป็นร้อยละ 94 
ของรำยไดร้วม) ซ่ึงถือเป็นรำยไดห้ลกัของกิจกำร โดยรำยไดด้อกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีกลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำ            
เงินใหสิ้นเช่ือและสญัญำเช่ำซ้ือกบัลูกคำ้จ ำนวนมำก ซ่ึงเป็นลูกคำ้รำยยอ่ยโดยลูกหน้ีแต่ละรำยมีกำรคิดดอกเบ้ีย
และมีเง่ือนไขกำรจ่ำยช ำระท่ีแตกต่ำงกนัข้ึนอยูก่บัประเภทของเงินใหสิ้นเช่ือ และกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย              
อำศยักำรประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นหลกั ดงันั้น ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจกบักำรตรวจสอบ
กำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียวำ่รับรู้ดว้ยมูลค่ำท่ีถูกตอ้งตำมท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลำท่ีเหมำะสม  

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบกำรควบคุม
ภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปล่อยสินเช่ือ กำรรับช ำระเงิน กำรค ำนวณกำรรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย                   
โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมภำยใน                
ท่ีออกแบบไวเ้พื่อตอบสนองเร่ืองมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยไดใ้นงบกำรเงินของกลุ่มบริษทั และขำ้พเจำ้
ไดสุ่้มตวัอยำ่งสญัญำเงินใหสิ้นเช่ือและสญัญำเช่ำซ้ือเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกรำยกำรเงินใหสิ้นเช่ือและกำรรับรู้
รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญำ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 
นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้ ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ตลอดรอบระยะเวลำบญัชี              
สุ่มตวัอยำ่งเพือ่ทดสอบกำรหยดุรับรู้รำยไดด้อกเบ้ีย และสุ่มตรวจสอบกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีรำยได้
ดอกเบ้ียซ่ึงถูกบนัทึกผำ่นสมุดรำยวนัทัว่ไป 

ข้อมูลอ่ืน  

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้          
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน คือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูล          
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้              
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน              
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถ
จดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ                  
กลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด                   
และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำม
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำก               
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
แต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 
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ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสงัเกตและสงสัยเยีย่ง             
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน              
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง            
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นผลมำจำก             
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผดิพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด                 
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบ
ใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ 
กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร  
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่                
กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพยีงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรกต็ำม เหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือ
ของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผดิชอบต่อกำร
ก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง
ผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยใน หำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน               
ซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำร            
ท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน               
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ี           
ไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พจิำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
รัชดำ ยงสวสัด์ิวำณิชย ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4951 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 18 กมุภำพนัธ์ 2563 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 783,172,078         880,164,186 743,186,155         856,980,103         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 7 34,902,345,203 28,604,947,002 34,902,345,203 28,604,947,002 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 8 26,999,843 - - - 

ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                           -                           86,659,330           2,828,500             

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 74,565,681           57,299,882           74,565,681           57,299,882           

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 135,131,138 134,095,947 128,756,672         133,610,327         

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 35,922,213,943    29,676,507,017    35,935,513,041    29,655,665,814    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 11 10,000,000 9,000,000 -                           -                           

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหน่ึงปี 7 23,636,439,632 17,943,369,779 23,636,439,632 17,943,369,779 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหน่ึงปี 8 56,945,741 - - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - 22,000,000           2,000,000             

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,778,311,636 1,268,504,416 1,778,289,248      1,268,497,216      

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 25,822,823 25,756,740 25,780,586           25,756,740           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 300,213,267 97,806,686 300,043,039         97,784,884           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 16 141,655,178         125,164,736         141,655,178         125,164,736         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 25,949,388,277    19,469,602,357    25,904,207,683    19,462,573,355    

รวมสินทรัพย์ 61,871,602,220    49,146,109,374    61,839,720,724    49,118,239,169    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 1,897,232,693      4,775,275,159      1,897,232,693      4,775,275,159      

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 14,403,957           22,876,933           14,403,957           22,876,933           

เจา้หน้ีอ่ืน 18 890,730,642         659,323,441         876,724,799         651,077,752         

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหน่ึงปี 19 4,038,162,484      2,849,397,713      4,038,162,484      2,849,397,713      

ส่วนของหุ้นกูร้ะยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

  ภายในหน่ึงปี 20 8,733,878,049      3,397,033,411      8,733,878,049      3,397,033,411      

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ

  ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 19,240,871           19,987,323           19,240,871           19,987,323           

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 607,158,253         578,281,267         605,724,763         577,900,374         

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 111,120,906         43,030,002           135,934,370         54,020,559           

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 16,311,927,855    12,345,205,249    16,321,301,986    12,347,569,224    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

  ชาํระภายในหน่ึงปี 19 2,993,495,726      4,845,332,907      2,993,495,726      4,845,332,907      

หุ้นกูร้ะยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 26,473,470,400    19,592,514,914    26,473,470,400    19,592,514,914    

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด

   ชาํระภายในหน่ึงปี 21 27,100,573           25,162,400           27,100,573           25,162,400           

ประมาณการหน้ีสิน - สาํรองผลประโยชน์ระยะยาว

   ของพนกังาน 22 93,893,858           38,825,687           93,893,858           38,716,677           

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 29,587,960,557    24,501,835,908    29,587,960,557    24,501,726,898    

รวมหนีสิ้น 45,899,888,412    36,847,041,157    45,909,262,543    36,849,296,122    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน ออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุ้นสามญั 2,120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 2,120,000,000      2,120,000,000      2,120,000,000      2,120,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,379,843,362      2,379,843,362      2,379,843,362      2,379,843,362      

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 23 212,000,000         212,000,000         212,000,000         212,000,000         

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 11,271,393,612    7,601,502,001      11,230,137,985    7,571,376,831      

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (11,523,166)          (14,277,146)          (11,523,166)          (14,277,146)          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 15,971,713,808    12,299,068,217    15,930,458,181    12,268,943,047    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 61,871,602,220    49,146,109,374    61,839,720,724    49,118,239,169    

-                           -                           -                           -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กําไรหรือขาดทุน:

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือ 11,879,693,590    9,544,311,229      11,874,460,185    9,544,311,229      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 723,213,883         796,382,947         678,880,991         758,502,297         

รายไดอ่ื้น 85,022,030           75,766,918           118,140,270         102,497,326         

รวมรายได้ 12,687,929,503    10,416,461,094    12,671,481,446    10,405,310,852    

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 5,314,188,001      4,100,463,184      5,312,395,145      4,096,897,766      

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย -                           2,787,325             -                           2,787,325             

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 9 554,212,960         586,210,766         553,361,820         586,210,766         

รวมค่าใช้จ่าย 5,868,400,961      4,689,461,275      5,865,756,965      4,685,895,857      

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,819,528,542      5,726,999,819      6,805,724,481      5,719,414,995      

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (1,526,553,219)     (1,100,268,465)     (1,526,553,219)     (1,100,268,465)     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 5,292,975,323      4,626,731,354      5,279,171,262      4,619,146,530      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (1,055,506,690)     (913,345,887)        (1,052,745,878)     (911,828,877)        

กําไรสําหรับปี 4,237,468,633      3,713,385,467      4,226,425,384      3,707,317,653      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากการป้องกนัความเส่ียง

     ในกระแสเงินสด 3,442,475             19,541,863           3,442,475             19,541,863           

   ภาษีเงินไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (688,495)              (3,908,372)           (688,495)              (3,908,372)           

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,753,980             15,633,491           2,753,980             15,633,491           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (20,471,278)          10,416,336           (20,580,288)          10,416,336           

   ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,094,256             (2,083,267)           4,116,058             (2,083,267)           

รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (16,377,022)          8,333,069             (16,464,230)          8,333,069             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (ขาดทุน) (13,623,042)          23,966,560           (13,710,250)          23,966,560           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 4,223,845,591      3,737,352,027      4,212,715,134      3,731,284,213      

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.00                     1.75                     1.99                     1.75                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 5,292,975,323      4,626,731,354      5,279,171,262      4,619,146,530      

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 275,738,096         217,965,753         275,719,372         217,952,259         

   หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  554,212,960         586,210,766         553,361,820         586,210,766         

   โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (4,000,000)           (5,900,000)           (4,000,000)           (5,900,000)           

   กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (33,781,199)          (19,418,864)          (33,781,199)          (19,418,864)          

   ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 5,601,521             3,345,767             5,601,521             3,345,767             

   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 34,652,693           7,972,664             34,652,693           7,961,274             

   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการประเมินมูลค่ายติุธรรม

     ของตราสารอนุพนัธ์ (5,030,501)           (21,202,763)          (5,030,501)           (21,202,763)          

   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน (21,968)                -                           (21,968)                -                           

   รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือ (11,879,693,590)   (9,544,311,229)     (11,874,460,185)   (9,544,311,229)     

   รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (8,063,806)           (6,191,012)           (7,824,894)           (5,991,804)           

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 1,526,553,219      1,100,268,465      1,526,553,219      1,100,268,465      

ขาดทุนจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (4,240,857,252)     (3,054,529,099)     (4,250,058,860)     (3,061,939,599)     

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ (12,408,812,468)   (12,586,147,648)   (12,408,812,468)   (12,586,147,648)   

   ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (83,574,972)          -                           -                           -                           

   ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ย -                           -                           (83,830,830)          112,592                

   เงินให้กูย้มืระยะสั้น (17,265,799)          (17,592,516)          (17,265,799)          (17,592,516)          

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 2,968,406             (2,198,569)           8,853,654             (2,123,446)           

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (16,490,442)          (12,571,516)          (16,490,442)          (12,571,516)          

หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีอ่ืน 144,556,635         105,359,153         138,796,480         104,750,481         

   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 68,090,904           15,368,906           81,913,812           15,643,357           

   ผลประโยชน์พนกังาน (55,800)                (200,600)              (55,800)                (200,600)              

เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (16,551,440,788)   (15,552,511,889)   (16,546,950,253)   (15,560,068,895)   

   เงินสดรับดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือ 11,785,295,840    9,473,125,392      11,781,048,872    9,472,932,322      

   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,225,630,524)     (763,408,375)        (1,223,752,080)     (762,976,322)        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (5,991,775,472)     (6,842,794,872)     (5,989,653,461)     (6,850,112,895)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชเ้พิ่มข้ึน (1,000,000)           (1,000,000)           -                           -                           

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (786,817,702)        (470,880,326)        (786,791,244)        (470,880,326)        

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 3,399,157             5,062,412             3,399,157             5,062,412             

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,219,122)           (5,095,982)           (6,169,431)           (5,095,982)           

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           (20,000,000)          -                           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (790,637,667)        (471,913,896)        (809,561,518)        (470,913,896)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (2,920,229,020)     (1,910,128,440)     (2,920,229,020)     (1,910,128,440)     

เงินกูย้มืระยะสั้นลดลง -                           (102,115,600)        -                           (102,115,600)        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 2,250,000,000      4,850,000,667      2,250,000,000      4,850,000,667      

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (2,916,666,667)     (3,083,334,000)     (2,916,666,667)     (3,083,334,000)     

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุ้นกู้ 12,271,000,000    8,610,000,000      12,271,000,000    8,610,000,000      

หน้ีสินตามสัญญาเช่าซ้ือเพิ่มข้ึน 1,191,722             2,790,985             1,191,722             2,790,985             

เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,448,675,004)     (944,455,268)        (1,448,675,004)     (944,455,268)        

เงินสดจ่ายเงินปันผล (551,200,000)        (381,600,000)        (551,200,000)        (381,600,000)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 6,685,421,031      7,041,158,344      6,685,421,031      7,041,158,344      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (96,992,108)          (273,550,424)        (113,793,948)        (279,868,447)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 880,164,186         1,153,714,610      856,980,103         1,136,848,550      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 783,172,078         880,164,186         743,186,155         856,980,103         

-                           -                           

ข้อมูลเพิม่เติมประกอบกระแสเงินสด

รายการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด

   เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 7,127,568             5,552,314             7,127,568             5,552,314             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง

ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสี่ยง

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (381,600,000)              -                                     (381,600,000)              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               7,601,502,001            (14,277,146)                   12,299,068,217          

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  4,237,468,633            -                                     4,237,468,633            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (16,377,022)                2,753,980                       (13,623,042)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  4,221,091,611            2,753,980                       4,223,845,591            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (551,200,000)              -                                     (551,200,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               11,271,393,612          (11,523,166)                   15,971,713,808          

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของผูถ้ือหุน้ -

ทุนจดทะเบียน ขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึ้นจริง

ออกจาํหน่ายและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ จากการป้องกนัความเสี่ยง

ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ มูลค่าหุน้สามญั - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในกระแสเงินสด รวม

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

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

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

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

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (381,600,000)              -                                     (381,600,000)              

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

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               7,571,376,831            (14,277,146)                   12,268,943,047          

กาํไรสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  4,226,425,384            -                                     4,226,425,384            

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับปี (ขาดทุน) -                                  -                                  -                                  (16,464,230)                2,753,980                       (13,710,250)                

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี -                                  -                                  -                                  4,209,961,154            2,753,980                       4,212,715,134            

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24) -                                  -                                  -                                  (551,200,000)              -                                     (551,200,000)              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,120,000,000            2,379,843,362            212,000,000               11,230,137,985          (11,523,166)                   15,930,458,181          

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย โดยธุรกิจหลกัของบริษทัฯ คือ ใหบ้ริกำรสินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ืออำคำรชุด 
สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบั ท่ีอยู่
ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบำงออ้ เขตบำงพลดั กรุงเทพมหำนคร             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีสำขำและศูนยบ์ริกำรรวม 4,107 สำขำ 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ.
2547โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)                 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2562 2561 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง                     

อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั 
นำยหนำ้ประกนัวนิำศภยั ไทย 100 100 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั ใหบ้ริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือ
รถจกัรยำนยนต ์

ไทย 100 - 
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 ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือถือเป็นบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ  ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งกลุ่มบริษทั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวม
น้ีแลว้ 

2.3 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                 
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับ                
งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน            
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและ           
กำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือ
ปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำน                    
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี   
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 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี  
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สญัญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31  
 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริกำรโฆษณำ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสญัญำ ยกเวน้สญัญำท่ี
อยู่ในขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดให้กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำย
ใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำร
ทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) หลกักำร
เก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้มำตรฐำนกำร
บญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูก
ยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือวำ่มำตรฐำนฉบบัน้ี จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั               
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำร
แสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สญัญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนน้ีมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

ก) รำยไดด้อกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดด้อกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรสินเช่ือตำมเกณฑ์คงคำ้งตำมวิธี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลำของสัญญำ 

กลุ่มบริษทัหยุดรับรู้รำยได้ดอกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมในกำรให้บริกำรสินเช่ือตำมเกณฑ์คงคำ้ง
ส ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือท่ีผดินดัช ำระค่ำงวดเกินก ำหนดสำมงวดนบัจำกวนัครบก ำหนดช ำระ กำรบนัทึก
รำยไดด้อกเบ้ียและค่ำธรรมเนียมในกำรใหบ้ริกำรรับหลงัจำกนั้นจะบนัทึกตำมเกณฑเ์งินสด 

ข) รำยไดค่้ำนำยหนำ้ประกนัภยั 

รำยไดค่้ำนำยหนำ้ประกนัภยัรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

ค) รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำร 

รำยไดค่้ำธรรมเนียมและบริกำรรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ และรำยไดจ้ำกกำรติดตำมทวงถำม
รับรู้เป็นรำยไดต้ำมจ ำนวนท่ีไดรั้บจริง 
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4.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย - ดอกเบีย้จ่ำย 

ดอกเบ้ียจ่ำยถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง  

4.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำร
เบิกใช ้

4.4 เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี/้ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี คือเงินใหกู้ย้มืแบบมีระยะเวลำ แสดงยอดเฉพำะเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับของเงิน
ให้สินเช่ือ ส่วนลดรับล่วงหนำ้ของเงินให้สินเช่ือท่ียงัไม่รับรู้รำยได ้(ถำ้มี) แสดงเป็นรำยกำรหกัจำกเงินให้
สินเช่ือ 

 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ แสดงมูลค่ำตำมสัญญำเช่ำซ้ือสุทธิจำกยอดคงเหลือของรำยไดด้อกเบ้ียจำกสัญญำ
เช่ำซ้ือรอตดับญัชี 

4.5 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  

 กลุ่มบริษทัตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญส ำหรับลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือตำมผลขำดทุน
โดยประมำณท่ีอำจจะเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจำรณำจำกสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญค ำนวณจำกยอดหน้ีคงคำ้งสุทธิโดยไม่หักหลกัประกนั ยกเวน้ ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภท
ทะเบียนรถยนต์และรถเกษตร และลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีจดจ ำนองท่ีดินและอำคำรชุดเป็นหลกัประกนั            
ท่ีคำ้งช ำระไม่เกิน 90 วนั ค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค ำนวณจำกยอดหน้ีคงคำ้งสุทธิหลงัหักหลกัประกนั โดย
อตัรำกำรตั้งค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเป็นดงัน้ี 

  (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีปกติและคำ้งช ำระไม่เกิน 30 วนั  1 
ลูกหน้ีคำ้งช ำระ 31 - 90 วนั  2 
ลูกหน้ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 90 วนั  100 
ลูกหน้ีโอนกฎหมำย  100 

 นอกจำกน้ี บริษทัฯไดพ้ิจำรณำกนัส ำรองเพิ่มเติมส ำหรับลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ โดยค ำนึงถึงผลสูญเสียท่ีอำจ
เกิดข้ึนเพิ่มเติมดว้ย                 

 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัมี
นโยบำยตดัจ ำหน่ำยลูกหน้ีออกจำกบญัชีเม่ือกลุ่มบริษทัไดติ้ดตำมทวงถำมให้ช ำระหน้ีตำมสมควรแก่กรณี 
โดยมีหลกัฐำนกำรติดตำมทวงถำมอยำ่งชดัแจง้และไม่ไดรั้บช ำระหน้ี  
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4.6 ทรัพย์สินรอกำรขำย  

 ทรัพยสิ์นรอกำรขำยแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 

 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยจะรับรู้เป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนใน              
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จเม่ือจ ำหน่ำย 

 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) จะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.8 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

 อำคำร - 20 ปี 
 ส่วนปรับปรุงอำคำร - 20 ปี 
 เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ - 5 ปี และ 10 ปี 
 ยำนพำหนะ - 5 ปี และ 7 ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน  

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใชห้รือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.9   สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยต์ำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพย์
ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์เท่ำกบั 5 ปี และ 10 ปี 

4.10 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หำก
มีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึง
มูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน (ถำ้มี)  

4.11 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ก)  ผลประโยชน์ระยะสั้น 

 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเม่ือเกิด
รำยกำร 

ข)  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 

 บริษทัฯและพนักงำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ี
เกิดรำยกำร 
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ค)     ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (โครงกำรผลประโยชน์) 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ ท ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.12 ภำษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ                          
โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพยีงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หกัภำษีนั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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4.13   รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัหรือถูก
กลุ่มบริษทัควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทั 

 นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั 

4.14 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัในฐำนะ             
ผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.16 ตรำสำรอนุพนัธ์และกำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำเป็นก ำไรหรือขำดทุนใน            
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยมูลค่ำยุติธรรมค ำนวณโดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
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สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ - กำรบัญชีป้องกนัควำมเส่ียง 

 บริษทัฯได้เข้ำท ำรำยกำรเก่ียวกับเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัฯ ซ่ึงบนัทึกตรำสำรอนุพนัธ์ส ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียงใน
กระแสเงินสดโดยใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง ดงัน้ี 

       ณ วนัท่ีเร่ิมท ำกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัฯมีกำรก ำหนดและจดัท ำเอกสำรซ่ึงระบุถึงควำมสัมพนัธ์ของ 
ตรำสำรป้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรควำม
เส่ียงของกิจกำรและกลยทุธ์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัฯยงัไดจ้ดัท ำเอกสำรกำรประเมินประสิทธิผล
ของตรำสำรท่ีใชใ้นกำรป้องกนัควำมเส่ียงวำ่มีประสิทธิผลสูงในกำรหกักลบกบักำรเปล่ียนแปลงในกระแส          
เงินสดท่ีเกิดจำกรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ โดยท ำกำรประเมินประสิทธิผล ณ วนัท่ีเร่ิมท ำ 
กำรป้องกนัควำมเส่ียงและท ำอยำ่งต่อเน่ือง 

         ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงในกระแส 
เงินสดจะรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ผลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของตรำสำร
ป้องกนัควำมเส่ียงจะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำม
เส่ียงมีผลกระทบต่อก ำไรขำดทุน จ ำนวนสะสมท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกโอนไปรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุนในงวดเดียวกนั 

          เม่ือตรำสำรป้องกนัควำมเส่ียงหมดอำยหุรือไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรใชก้ำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงอีกต่อไป 
ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้จะรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จ 

4.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้
ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำ
เสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูล
ค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

5.1 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึง
ประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น โดยยดึหลกั
ควำมระมดัระวงัเป็นส ำคญั เป็นตน้ 

5.2  ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของทรัพย์สินรอกำรขำย ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยแต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงกำรวิเครำะห์
มูลค่ำของทรัพยสิ์นท่ีคำดว่ำจะขำยได ้กำรประมำณกำรจำกขอ้มูลสถิติจำกกำรขำยในอดีต และสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 
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5.3 ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และจะทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

5.4  สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละ
ช่วงเวลำ 

5.5 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำร เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนใน
อนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

5.6    คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำร
ประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมำณกำร
หน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

5.7 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำได้
ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำร
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ 
และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณอำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมและกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม 
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6.   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินสด  73,946 57,693 73,930 57,683 

เงินฝำกธนำคำร 709,226 822,471 669,256 799,297 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  783,172 880,164 743,186 856,980 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี (2561:                    
ร้อยละ 0.5 ถึง 0.625 ต่อปี) 

7. ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 

 ภำยใน 1 ปี(1) เกินกวำ่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 35,556,297 23,792,921 59,349,218 

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 903,681 - 903,681 

รวม 36,459,978 23,792,921 60,252,899 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(2) (1,557,633) (156,481) (1,714,114) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ - สุทธิ 34,902,345 23,636,440 58,538,785 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือท่ีค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 
(2) ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมส ำรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อำจเรียกเกบ็ไม่ได้ 
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       (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 

 ภำยใน 1 ปี(1) เกินกวำ่ 1 ปี รวม 

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

ดอกเบ้ียคำ้งรับ 802,445 - 802,445 

รวม 29,976,460 18,071,013 48,047,473 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ(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 วัน 
(2) ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีรวมส ำรองส่วนเพ่ิมเผ่ือหนีท่ี้อำจเรียกเกบ็ไม่ได้ 

 เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2562 ธนำคำรแห่งประเทศไทยได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเง่ือนไขใน                       
กำรประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใตก้ำรก ำกบัส ำหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภำยใต ้              
กำรก ำกับท่ีมิใช่สถำบันกำรเงิน โดยขยำยขอบเขตกำรก ำกับให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถ                   
เป็นประกนั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2562 

7.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือแยกตำมอำยุหน้ีท่ีคำ้งช ำระและค่ำเผื่อหน้ีสงสัย           
จะสูญไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดหน้ีคงคำ้ง 
ยอดหน้ีคงคำ้งหลงัหกั            
มูลค่ำหลกัประกนั(1) 

อตัรำร้อยละ           
ของค่ำเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

อำยหุน้ีคำ้งช ำระ 2562 2561 2562 2561  2562 2561 

ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 45,496,048 37,184,870 32,180,592 29,276,968 1 321,806 292,769 
คำ้งช ำระไม่เกิน 30 วนั 9,357,082 7,018,957 6,334,040 5,047,382 1 63,340 50,474 
คำ้งช ำระ 31 - 90 วนั 4,778,270 3,303,823 3,105,673 2,044,240 2 62,113 40,885 
คำ้งช ำระ 91 - 180 วนั 235,775 208,746 235,775 208,746 100 235,775 208,746 
คำ้งช ำระ 181 - 365 วนั 229,555 232,546 229,555 232,546 100 229,555 232,546 
คำ้งช ำระเกินกวำ่ 365 วนั 31,883 32,378 31,883 32,378 100 31,883 32,378 

ลูกหน้ีโอนกฎหมำย 124,286 66,153 124,286 66,153 100 124,286 66,153 

รวม  60,252,899 48,047,473 42,241,804 36,908,413  1,068,758 923,951 
ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ -       
ส่วนเพิ่มเผ่ือหน้ีท่ีอำจ           
เรียกเก็บไม่ได ้   

   

645,356 575,205 

รวม      1,714,114 1,499,156 

(1) เฉพำะลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหนีท่ี้จดจ ำนองท่ีดินและอำคำรชุดเป็นประกันท่ีค้ำงช ำระไม่เกิน                   
90 วัน ยอดหนีค้งค้ำงแสดงหลงัหักมูลค่ำหลกัประกัน 
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7.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีหยดุรับรู้รำยไดจ้ ำนวน 737 ลำ้นบำท (2561: 695 
ลำ้นบำท) 

7.4 ตำมประกำศของสมำคมนักบัญชีและผูส้อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยไ์ดก้ ำหนดแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับธุรกิจ
สินเช่ือเพื่อกำรอุปโภคบริโภค (Consumer Finance) โดยใหบ้นัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเต็มจ ำนวนโดยไม่
หกัหลกัประกนัและหยดุรับรู้รำยไดส้ ำหรับลูกหน้ีท่ีคำ้งช ำระเกินกวำ่ 3 งวด และบนัทึกส ำรองทัว่ไปส ำหรับ
ลูกหน้ีท่ีไม่คำ้งช ำระหรือคำ้งช ำระค่ำงวดไม่เกิน 3 งวด หรือใหใ้ชแ้นวทำงอนัท่ีบริษทัฯเห็นวำ่เหมำะสมกวำ่ 
ซ่ึงบริษทัฯได้ประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกสถำนะ ควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 
ประสบกำรณ์ขอ้มูลควำมเสียหำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และเช่ือมัน่วำ่อตัรำท่ีใชใ้นกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญในปัจจุบนัเป็นอตัรำท่ีเหมำะสมแลว้ 

8.  ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

8.1   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ ประกอบดว้ย 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ 

 ภำยใน 1 ปี  เกินกวำ่ 1 ปี รวม 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 45,312 76,130 121,442 

หกั: ดอกเบ้ียจำกสญัญำเช่ำซ้ือรอตดับญัชี (18,038) (18,607) (36,645) 

รวม 27,274 57,523 84,797 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (274) (577) (851) 

ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 27,000 56,946 83,946 
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8.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือแยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระและค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 

อำยหุน้ีคำ้งช ำระ 

ยอดลูกหน้ีหลงัหกั
ดอกเบ้ียรับ               
รอตดับญัชี 

อตัรำร้อยละ                
ของค่ำเผือ่                   

หน้ีสงสยัจะสูญ 
ค่ำเผือ่                          

หน้ีสงสยัจะสูญ 
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 82,924 1 829 
คำ้งช ำระไม่เกิน 30 วนั 1,556 1 16 
คำ้งช ำระ 31 - 90 วนั 317 2 6 
คำ้งช ำระ 91 - 180 วนั - 100 - 
คำ้งช ำระ 181 - 365 วนั - 100 - 
คำ้งช ำระเกินกว่ำ 365 วนั - 100 - 

รวม  84,797  851 

9.  ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 กำรเปล่ียนแปลงค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 

ยอดตน้ปี 1,499,156 1,170,983 
บวก: หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่ำงปี 554,213 586,211 
หกั:   หน้ีสูญตดับญัชีในระหวำ่งปี (1,289) (12,066) 
          ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขำย (337,115) (245,972) 
ยอดปลำยปี 1,714,965 1,499,156 

  
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  
 2562 2561 

ยอดตน้ปี 1,499,156 1,170,983 
บวก: หน้ีสงสยัจะสูญตั้งเพ่ิมในระหว่ำงปี 553,362 586,211 
หกั:   หน้ีสูญตดับญัชีในระหวำ่งปี (1,289) (12,066) 
          ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีท่ีโอนขำย (337,115) (245,972) 
ยอดปลำยปี 1,714,114 1,499,156 
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10.    สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย 36,889 64,328 36,889 64,328 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 26,010 13,261 26,010 13,261 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 77,332 65,607 70,958 65,121 

รวม 140,231 143,196 133,857 142,710 

หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ/ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (5,100) (9,100) (5,100) (9,100) 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 135,131 134,096 128,757 133,610 

11. เงินฝำกธนำคำรท่ีมีข้อจ ำกดัในกำรเบิกใช้ 

 เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช้เป็นเงินฝำกประจ ำของบริษทัย่อยท่ีไดน้ ำไปค ้ำประกนัไวก้บั 
ธนำคำรพำณิชย์ เพื่อขอให้ธนำคำรออกหนังสือค ้ ำประกันให้แก่บริษัท เมืองไทยลิสซ่ิง อินชัวรันส์                           
โบรกเกอร์ จ ำกดั และเป็นเงินกองทุนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประกอบด้วยเงินลงทุนในบริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง              
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจนำยหน้ำประกนัวินำศภยั โดยมีรำคำทุน 2 ลำ้นบำท คิดเป็น            
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

 และเม่ือวนัท่ี 1 มีนำคม 2562 บริษทัฯลงทุนในบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั ซ่ึงด ำเนินธุรกิจให้บริกำร
สินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์ โดยมีรำคำทุน 20 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของ            
บริษทัยอ่ยดงักล่ำว 
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13. ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

   ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง 

อุปกรณ์และ  งำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำร คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 257,248 8,436 166,106 806,403 126,124 7,654 1,371,971 
ซ้ือเพ่ิม - - 105,203 305,339 29,387 27,646 467,575 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,208) (17,842) (8,677) - (28,727) 

31 ธนัวำคม 2561 257,248 8,436 269,101 1,093,900 146,834 35,300 1,810,819 
ซ้ือเพ่ิม 12 2,788 85,310 310,157 32,004 358,118 788,389 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,189) (23,318) (5,893) - (31,400) 

31 ธนัวำคม 2562 257,260 11,224 352,222 1,380,739 172,945 393,418 2,567,808 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 - 1,313 10,493 276,362 61,753 - 349,921 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 422 11,099 178,129 23,062 - 212,712 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 

 ตดัจ ำหน่ำย - - (271) (11,526) (8,521) - (20,318) 

31 ธนัวำคม 2561 - 1,735 21,321 442,965 76,294 - 542,315 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 551 15,311 227,560 26,163 - 269,585 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 

 ตดัจ ำหน่ำย - - (318) (16,563) (5,523) - (22,404) 

31 ธนัวำคม 2562 - 2,286 36,314 653,962 96,934 - 789,496 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

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

31 ธนัวำคม 2562 257,260 8,938 315,908 726,777 76,011 393,418 1,778,312 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี   

2561       212,712 

2562       269,585 
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   ส่วนปรับปรุง 

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้ง 

อุปกรณ์และ  งำนระหว่ำง  

 ท่ีดิน อำคำร อำคำร คอมพิวเตอร์ ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2561 257,248 8,436 166,106 806,318 126,124 7,654 1,371,886 
ซ้ือเพ่ิม - - 105,202 305,339 29,387 27,646 467,574 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,208) (17,842) (8,677) - (28,727) 

31 ธนัวำคม 2561 257,248 8,436 269,100 1,093,815 146,834 35,300 1,810,733 
ซ้ือเพ่ิม 12 2,788 85,310 310,130 32,004 358,118 788,362 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (2,189) (23,318) (5,893) - (31,400) 

31 ธนัวำคม 2562 257,260 11,224 352,221 1,380,627 172,945 393,418 2,567,695 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2561 - 1,313 10,493 276,298 61,753 - 349,857 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 422 11,099 178,114 23,062 - 212,697 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 

 ตดัจ ำหน่ำย - - (271) (11,526) (8,521) - (20,318) 

31 ธนัวำคม 2561 - 1,735 21,321 442,886 76,294 - 542,236 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 551 15,311 227,549 26,163 - 269,574 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ 

 ตดัจ ำหน่ำย - - (318) (16,563) (5,523) - (22,404) 

31 ธนัวำคม 2562 - 2,286 36,314 653,872 96,934 - 789,406 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

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

31 ธนัวำคม 2562 257,260 8,938 315,907 726,755 76,011 393,418 1,778,289 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 

2561       212,697 

2562       269,574 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมียำนพำหนะซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำซ้ือ โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็น
จ ำนวนเงิน 76 ลำ้นบำท และมีส่วนปรับปรุงอำคำร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส ำนกังำนและยำนพำหนะจ ำนวน
หน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ โดยมีมูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมจ ำนวน 
135 ลำ้นบำท (2561: 70 ลำ้นบำท และ 101 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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14. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน   
1 มกรำคม 2561 32,293 32,293 
ซ้ือเพิ่ม 5,096 5,096 
31 ธนัวำคม 2561 37,389 37,389 
ซ้ือเพิ่ม 6,219 6,170 

31 ธนัวำคม 2562 43,608 43,559 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกรำคม 2561 6,377 6,377 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 5,255 5,255 
31 ธนัวำคม 2561 11,632 11,632 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 6,153 6,146 

31 ธนัวำคม 2562 17,785 17,778 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี   

31 ธนัวำคม 2561 25,757 25,757 

31 ธนัวำคม 2562 25,823 25,781 

อำยกุำรใชง้ำนคงเหลือ (ปี) 0 - 10 ปี 0 - 10 ปี 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปี 

2561 5,255 5,255 

2562 6,153 6,146 
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15. สินทรัพย์ภำษเีงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

15.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  342,993 299,831 342,823 299,831 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์นรอกำรขำย 1,020 1,820 1,020 1,820 
ประมำณกำรหน้ีสิน - ส ำรองผลประโยชน์          
ระยะยำวของพนกังำน 18,778 7,766 18,778 7,744 

หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ 2,881 4,575 2,881 4,575 

อ่ืน ๆ 6,375 453 6,375 453 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  372,047 314,445 371,877 314,423 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     
ผลต่ำงของรำยไดท่ี้รับรู้ทำงบญัชีและทำงภำษี 47,008 202,555 47,008 202,555 

อ่ืน ๆ 24,826 14,083 24,826 14,083 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 71,834 216,638 71,834 216,638 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 300,213 97,807 300,043 97,785 

15.2 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 1,254,860 1,004,398 1,251,929 1,002,878 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 ของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (199,000) (91,151) (198,830) (91,148) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,055,507 913,346 1,052,746 911,829 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไรท่ียงัไม่
เกิดข้ึนจริงจำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด (688) (3,908) (688) (3,908) 

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั (ก ำไร) ขำดทุน
จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 4,094 (2,083) 4,116 (2,083) 

ภำษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอื่น 3,406 (5,991) 3,428 (5,991) 

รำยกำรกระทบยอดจ ำนวนเงินระหว่ำงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชีกบัอตัรำภำษีท่ีใช้
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,292,975 4,626,731 5,279,171 4,619,147 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 1,058,595 925,347 1,055,834 923,830 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (353) 99 (353) 99 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้ (16,555) (17,923) (16,555) (17,923) 
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยและรำยไดท่ี้ไม่ถือเป็น

ค่ำใชจ่้ำยหรือรำยไดท้ำงภำษี 13,820 5,823 13,820 5,823 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 1,055,507 913,346 1,052,746 911,829 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน   
เฉพำะกิจกำร 

   2562 2561 

เงินประกนักำรเช่ำอำคำร 123,498 104,532 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18,157 20,632 

รวม 141,655 125,164 
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17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมในรูปของตั๋วสัญญำใช้เงินและตั๋วแลกเงินจำก
สถำบนักำรเงินในประเทศดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
  งบกำรเงินรวมและ                                

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

ก) ตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลำ้นบำท  คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี           
มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนตำมวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก ำหนด    
ช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

- 500,000 

ข) ตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลำ้นบำท  คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี          
มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนตำมวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก ำหนด 
ช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

650,000 1,320,000 

ค) ตัว๋สญัญำใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนตำมวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก ำหนด 
ช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 

300,000 - 

ง) ตัว๋แลกเงินมีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทั้งจ ำนวนตำมวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 947,233 2,955,444 

รวม 1,897,233 4,775,444 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรกูย้มืรอตดับญัชี - (169) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,897,233 4,775,275 

เงินกู้ยืม ก) ถึง ค) เป็นเงินกูย้ืมไม่มีหลกัประกนั และบริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินตำมท่ี
ก ำหนด เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม กำรด ำรงอตัรำส่วน
ของลูกหน้ีดอ้ยคุณภำพ (คำ้งช ำระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้งหมด กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสิน
รวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ีย เป็นตน้ รวมถึงกำร
ด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ ำนวน 7,170 ลำ้นบำท (2561: 6,300 ลำ้นบำท) 
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18. เจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ค่ำใชจ่้ำยพนกังำนคำ้งจ่ำย 430,268 314,036 430,268 314,033 
ภำษีธุรกิจเฉพำะคำ้งจ่ำย 66,862 59,229 66,862 59,229 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,045 6,694 3,865 6,514 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 340,390 255,093 340,390 255,093 

เจำ้หน้ีอ่ืน 49,166 24,271 35,340 16,209 

รวมเจำ้หน้ีอ่ืน 890,731 659,323 876,725 651,078 

19. เงินกู้ยืมระยะยำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวนดังกล่ำวเป็นเงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ ซ่ึงมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

1 วงเงินกูจ้  ำนวน 1,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ภำยในเดือนมิถุนำยน 
2562 และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ THBFIX  
บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 1,000,000 

2 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำ ๆ กนั 
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2562 และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 187,500 

3 วงเงินกูจ้  ำนวน 2,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำ ๆ กนั 
ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2564 และในเดือนธนัวำคม 2564 และช ำระดอกเบ้ีย 
ทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,500,000 

4 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนพฤศจิกำยน 2562 
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 500,000 

5 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนมีนำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 

6 วงเงินกูจ้  ำนวน 750 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนมีนำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

750,000 750,000 

7 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนเมษำยน 2563 
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 500,000 
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(หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

เงินกู ้ วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

8 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำๆกนั 
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2564 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

250,000 416,667 

9 วงเงินกูจ้  ำนวน 1,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำๆกนั 
ภำยในเดือนมิถุนำยน 2563 และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

250,000 750,000 

10 วงเงินกูจ้  ำนวน 1,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนมีนำคม 2563 
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

11 วงเงินกูจ้  ำนวน 600 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนตุลำคม 2564  
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

600,000 600,000 

12 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนมิถุนำยน 2564 
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

13 วงเงินกูจ้  ำนวน 500 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำๆกนั 
ภำยในเดือนกรกฎำคม 2564 และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ 
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

437,500 - 

14 วงเงินกูจ้  ำนวน 1,000 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ในเดือนมีนำคม 2564 
และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

15 วงเงินกูจ้  ำนวน 250 ลำ้นบำท มีก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่ำๆกนั 
ภำยในเดือนธนัวำคม 2564 และช ำระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ
ร้อยละคงท่ีต่อปี 

250,000 - 

รวม  7,037,500 7,704,167 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรกูย้มืรอตดับญัชี (5,842) (9,436) 

เงินกูย้มืระยะยำว 7,031,658 7,694,731 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (4,038,162) (2,849,398) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 2,993,496 4,845,333 

เงินกูย้มืตำม 1) ถึง 9), 11) ถึง 13) และ 15) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขบำงประกำรตำมท่ี
ระบุในสัญญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคำ้งช ำระไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม กำรด ำรง
อัตรำส่วนของลูกหน้ีด้อยคุณภำพ (ค้ำงช ำระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือทั้ งหมด กำรด ำรง
อตัรำส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น และกำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรจ่ำยช ำระดอกเบ้ีย
เป็นตน้ รวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ในบริษทัฯ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขใน
สญัญำเงินกูย้มืแต่ละฉบบั   
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เงินกูย้ืมตำม 10) และ 14) บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขของสัญญำในกำรด ำรงอตัรำส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้และกำรด ำรงอตัรำส่วนกำรถือหุน้ของผูถื้อหุน้รำยใหญ่ในบริษทัฯ 

 นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีวงเงินกูย้มืตำมสัญญำท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจ ำนวน 1,500 
ลำ้นบำท (2561: 1,000 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผูกพนัตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมตำม 3)  
กบัธนำคำรผูใ้ห้กูย้ืมเงิน โดยเปล่ียนจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีตลอดระยะเวลำของ
สัญญำเงินกู้ยืม ซ่ึงสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียจะทยอยครบก ำหนดจ ำนวน 500 ลำ้นบำทในเดือน
พฤศจิกำยน 2564 และจ ำนวน 1,500 ลำ้นบำทในเดือนธนัวำคม 2564 ตำมล ำดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขกำรจ่ำย
ช ำระคืนเงินกูย้มื 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและ                 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 7,704,167 
บวก:  กูเ้พ่ิมในระหวำ่งปี 2,250,000 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูใ้นระหวำ่งปี (2,916,667) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,037,500 
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20. หุ้นกู้ระยะยำว 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 จ ำนวนดงักล่ำวเป็นหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและ               
ไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

1 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 9 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 2562 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

2 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 3 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน เมษำยน 2562 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

3 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 16 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2562 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

4 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2562  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

5 หุน้กูว้งเงิน 100 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
กรกฎำคม 2562 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
คงท่ีต่อปี 

- 100,000 

6 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 11 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2562 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

7 หุน้กูว้งเงิน 310 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
สิงหำคม 2562 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 
คงท่ีต่อปี 

- 310,000 

8 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กนัยำยน 2562  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 200,000 

9 หุน้กูว้งเงิน 469 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 2562  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 469,000 

10 หุน้กูว้งเงิน 2,600 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,600,000 2,600,000 

11 หุน้กูว้งเงิน 1,320 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 6 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 
2562 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

- 1,320,000 

12 หุน้กูว้งเงิน 1,930 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 6 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 
2563 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,930,000 1,930,000 

13 หุน้กูว้งเงิน 110 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

110,000 110,000 

14 หุน้กูว้งเงิน 800 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

800,000 800,000 
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  (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

15 หุน้กูว้งเงิน 100 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

100,000 100,000 

16 หุน้กูว้งเงิน 1,947.2 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2563  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,947,200 1,947,200 

17 หุน้กูว้งเงิน 1,295.8 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2564  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,295,800 1,295,800 

18 หุน้กูว้งเงิน 1,250 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
ตุลำคม 2563 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ี 
ต่อปี 

1,250,000 1,250,000 

19 หุน้กูว้งเงิน 2,000 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 2564  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,000,000 2,000,000 

20 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 2565  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 1,000,000 

21 หุน้กูว้งเงิน 1,833 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 10 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤษภำคม 
2564 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,833,000 1,833,000 

22 หุน้กูว้งเงิน 1,564 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2565  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,564,000 1,564,000 

23 หุน้กูว้งเงิน 1,697.5 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 2564 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,697,500 1,697,500 

24 หุน้กูว้งเงิน 1,515.5 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 2565 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,515,500 1,515,500 

25 หุน้กูว้งเงิน 1,650.3 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 6 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 
2565 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,650,300 - 

26 หุน้กูว้งเงิน 2,349.7 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 8 เดือน 11วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
พฤศจิกำยน 2565 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ
คงท่ีต่อปี 

2,349,700 - 

27 หุน้กูว้งเงิน 500 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 2 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 2565 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

28 หุน้กูว้งเงิน 270 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 11 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน มิถุนำยน 2565 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

270,000 - 

29 หุน้กูว้งเงิน 1,200 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2564 และ
ช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,200,000 - 
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  (หน่วย: พนับำท) 

  

งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

หุน้กู ้ วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2562 2561 

30 หุน้กูว้งเงิน 2,043.3 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2565 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

2,043,300 - 

31 หุน้กูว้งเงิน 1,756.7 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2566 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,756,700 - 

32 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 11 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน กรกฎำคม 2564 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

200,000 - 

33 หุน้กูว้งเงิน 500 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 11 เดือน 22 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
กรกฎำคม 2566 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

500,000 - 

34 หุน้กูว้งเงิน 200 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
สิงหำคม 2565 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

200,000 - 

35 หุน้กูว้งเงิน 500 ลำ้นบำท อำย ุ1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก ำหนดไถ่ถอน 
สิงหำคม 2564 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ี
ต่อปี 

500,000 - 

36 หุน้กูว้งเงิน 500 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน สิงหำคม 2564  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

37 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลำ้นบำท อำย ุ2 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 2564 
และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

38 หุน้กูว้งเงิน 1,500 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 
2566 และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,500,000 - 

39 หุน้กูว้งเงิน 500 ลำ้นบำท อำย ุ4 ปี ครบก ำหนดไถ่ถอน พฤศจิกำยน 2566  
และช ำระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

500,000 - 

40 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลำ้นบำท อำย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก ำหนดไถ่ถอน กมุภำพนัธ์ 
2566 และช ำระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละคงท่ีต่อปี 

1,000,000 - 

รวม  35,313,000 23,042,000 
หกั: ค่ำใชจ่้ำยในกำรกูย้มืรอตดับญัชี (105,652) (52,452) 

หุน้กูร้ะยะยำว 35,207,348 22,989,548 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (8,733,878) (3,397,033) 

หุน้กูร้ะยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 26,473,470 19,592,515 

 หุ้นกู ้1) ถึง 40) ไดก้ ำหนดเง่ือนไขกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของ          
แต่ละปี 
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21. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ 48,315 47,059 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี (1,974) (1,909) 

รวม 46,341 45,150 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (19,241) (19,987) 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - สุทธิ 
 จำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 27,100 25,163 

บริษทัฯไดท้ ำสัญญำเช่ำซ้ือกบัธนำคำรและบริษทัลิสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะใชใ้นกำรด ำเนินงำนของกิจกำร
โดยมีก ำหนดช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 4 ปี โดยบริษทัฯมีภำระ
ผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำซ้ือดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำ 20,333 27,982 48,315 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                             (1,092) (882) (1,974) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำ 19,241 27,100 46,341 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำ 21,103 25,956 47,059 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                             (1,116) (793) (1,909) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำ 19,987 25,163 45,150 
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22. ประมำณกำรหนีสิ้น - ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  

จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 38,826 41,470 38,717 41,372 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  10,777 6,605 10,777 6,596 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,195 1,367 1,195 1,365 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 22,680 - 22,680 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
 ดำ้นประชำกรศำสตร์ - (4,842) - (4,842) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ 
 ทำงกำรเงิน 16,197 (4,891) 16,197 (4,891) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำก
ประสบกำรณ์ 4,275 (683) 4,384 (683) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหว่ำงปี (56) (200) (56) (200) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 
 ปลำยปี 93,894 38,826 93,894 38,717 

เม่ือวันท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน              
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงได้ก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจ้ำงซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำร
ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์
ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มข้ึน 22.68 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 22.68 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทับนัทึก
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุน
ของปีปัจจุบนั 
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บริษทัฯคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปีขำ้งหน้ำ เป็นจ ำนวนประมำณ 
0.35 ลำ้นบำท (2561: จ ำนวน 0.31 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของบริษทัฯประมำณ 19 ปี (31 ธนัวำคม 2561: งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 19 ปี งบกำรเงินบริษทัยอ่ย: 6 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด 1.70% 2.30%, 3.10% 1.70% 3.10% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 6% 3%, 6% 6% 6% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน
(ข้ึนกบัช่วงอำยขุองพนกังำน) 2.50% - 20% 2.50% - 20% 2.50% - 20% 2.50% - 20% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน            
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง            
ในจ ำนวนพนกังำน 

 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 0.5 

ลดลง             
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 0.5 

ลดลง             
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 10 

ลดลง         
ร้อยละ 10 

ประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (8.56) 9.71 9.33 (8.33) (9.71) 11.69 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 

 
อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน            

อตัรำกำรเปล่ียนแปลง            
ในจ ำนวนพนกังำน 

 เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 0.5 

ลดลง             
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 1 

ลดลง             
ร้อยละ 1 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 10 

ลดลง         
ร้อยละ 10 

ประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (3.31) 3.73 3.63 (3.26) (3.61) 4.31 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน            
อตัรำกำรเปล่ียนแปลง            
ในจ ำนวนพนกังำน 

 

เพิ่มข้ึน          
ร้อยละ 0.5 

ลดลง         
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 0.5 

ลดลง             
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 10 

ลดลง         
ร้อยละ 10 

ประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (8.56) 9.71 9.33 (8.33) (9.71) 11.69 

 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 
อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน            

อตัรำกำรเปล่ียนแปลง            
ในจ ำนวนพนกังำน 

 เพิ่มข้ึน          
ร้อยละ 0.5 

ลดลง         
ร้อยละ 0.5 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 1 

ลดลง             
ร้อยละ 1 

เพิ่มข้ึน         
ร้อยละ 10 

ลดลง         
ร้อยละ 10 

ประมำณกำรหน้ีสิน
ผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนเพิ่มข้ึน (ลดลง) (3.30) 3.72 3.63 (3.26) (3.61) 4.30 
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23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไว้
ครบถว้นแลว้ 

24. เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 0.18 บำท จำกจ ำนวนหุ้น 2,120 ลำ้นหุ้น รวมเป็น          
เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 381.6 ลำ้นบำท 

เม่ือวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 ท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุ้นได้มีมติจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรจำกผลกำร
ด ำเนินงำนปี 2561 ให้แก่ผูถื้อหุ้นสำมญัในอตัรำหุ้นละ 0.26 บำท จำกจ ำนวนหุ้น 2,120 ลำ้นหุ้น รวมเป็น          
เงินปันผลจ่ำยทั้งส้ิน 551.2 ลำ้นบำท 

25. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯคือกำรจดัใหมี้โครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสม
และกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 2.87:1 (2561: 3:1) 

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำร
ค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

เงินเดือน ค่ำแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 3,008,687 2,228,015 3,008,529 2,227,688 
ค่ำเช่ำและบริกำร 749,414 611,765 748,635 611,340 
ภำษีธุรกิจเฉพำะ 441,780 345,798 441,780 345,798 
ค่ำใชจ่้ำยเดินทำง 126,052 109,170 126,049 109,169 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 275,738 217,966 275,719 217,952 
ค่ำสำธำรณูปโภค 132,757 99,122 132,757 99,122 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรติดต่อส่ือสำร 57,048 46,974 57,048 46,974 
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (2,527) 2,787 (2,527) 2,787 
หน้ีสูญและสงสยัจะสูญ 554,213 586,211 553,362 586,211 
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27. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 ของ
เงินเดือน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัจ ำนวนปีท่ีท ำงำน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำร
กองทุนกสิกรไทย จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุน
ของบริษทัฯ ในปี 2562 บริษทัฯรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 27.12 ลำ้นบำท (2561: 20.11 
ลำ้นบำท) 

29. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุด
ดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บั            
ส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ คือ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษทัฯด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ให้บริกำรสินเช่ือ และ
บริษทัย่อยแต่ละบริษทัด ำเนินธุรกิจหลักเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจนำยหน้ำประกันภัย และธุรกิจ
ให้บริกำรสินเช่ือเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์ กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  
กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน           
ซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑ์เดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดงันั้น 
รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำน
ด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนของกลุ่มบริษทัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561            
มีดงัต่อไปน้ี 
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      (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

ธุรกิจใหบ้ริกำร
สินเช่ือ 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัภยั ธุรกิจเช่ำซ้ือ 

รำยกำร                 
ตดับญัชี งบกำรเงินรวม 

รำยไดด้อกเบ้ียและค่ำธรรมเนียม 
ในกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือ 11,874,460 - 5,234 - 11,879,694 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 678,881 44,331 2 - 723,214 

รำยไดอ่ื้น 118,140 240 - (33,358) 85,022 

รวมรำยได ้ 12,671,481 44,571 5,236 (33,358) 12,687,930 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร 5,312,395 33,016 1,837 (33,060) 5,314,188 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 553,362 - 851 - 554,213 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 6,805,724 11,555 2,548 (298) 6,819,529 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน (1,526,553) - (298) 298 (1,526,553) 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 5,279,171 11,555 2,250 - 5,292,976 

หกั: ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ (1,052,746) (2,310) (451) - (1,055,507) 

ก ำไรส ำหรับปี 4,226,425 9,245 1,799 - 4,237,469 

      (หน่วย: พนับำท) 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริกำร
สินเช่ือ 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัภยั ธุรกิจเช่ำซ้ือ 

รำยกำร                
ตดับญัชี งบกำรเงินรวม 

รำยไดด้อกเบ้ียและค่ำธรรมเนียม 
ในกำรใหบ้ริกำรสินเช่ือ 9,544,311 - - - 9,544,311 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำร 758,502 37,881 - - 796,383 

รำยไดอ่ื้น 102,498 199 - (26,930) 75,767 

รวมรำยได ้ 10,405,311 38,080 - (26,930) 10,416,461 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริกำรและบริหำร 4,096,898 30,495 - (26,930) 4,100,463 
ขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 2,787 - - - 2,787 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 586,211 - - - 586,211 

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินและ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 5,719,415 7,585 - - 5,727,000 

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

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 4,619,147 7,585 - - 4,626,732 

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

ก ำไรส ำหรับปี 3,707,318 6,068 - - 3,713,386 
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(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 

ธุรกิจใหบ้ริกำร
สินเช่ือ 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัภยั ธุรกิจเช่ำซ้ือ 

รำยกำร                      
ตดับญัชี งบกำรเงินรวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 743,186 28,452 11,534 - 783,172 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,538,785 - - - 58,538,785 
ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ - - 83,946 - 83,946 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 74,566 - - - 74,566 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22,000 - - (22,000) - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,778,289 - 23 - 1,778,312 

สินทรัพยอ่ื์น 682,895 31,840 9,631 (111,545) 612,821 

รวมสินทรัพย ์ 61,839,721 60,292 105,134 (133,545) 61,871,602 

       (หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 

ธุรกิจใหบ้ริกำร
สินเช่ือ 

ธุรกิจนำยหนำ้
ประกนัภยั ธุรกิจเช่ำซ้ือ 

รำยกำร                    
ตดับญัชี งบกำรเงินรวม 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 856,980 23,184 - - 880,164 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548,317 - - - 46,548,317 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 57,300 - - - 57,300 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2,000 - - (2,000) - 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 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 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 

ในปี 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

กลุ่มบริษทัด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรำยไดแ้ละสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ใน                    
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมเขตภูมิศำสตร์แลว้ 
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30. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่ำนั้นซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัและรำยกำรระหวำ่งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

ช่ือกิจกำร ควำมสมัพนัธ์ 

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

       (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2562 2561 2562 2561 (ส ำหรับปี 2562) 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม      
รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
รำยไดค้่ำบริกำรงำนสนบัสนุน - - 32,281 26,505 อตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำ - - 779 425 อตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยไดด้อกเบ้ีย - - 298 - อตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
ดอกเบ้ียรับ - เงินใหกู้ย้มืแก่ผูบ้ริหำร 5 6 5 6 อตัรำร้อยละ 8.0 ต่อปี 
ค่ำเช่ำจ่ำย - กรรมกำร 6,589 6,589 6,589 6,589 อตัรำท่ีตกลงกนัตำมสญัญำ 
ค่ำนำยหนำ้จ่ำย - ผูถื้อหุน้ 2,060 1,681 2,060 1,681 อตัรำเดียวกบัท่ีบริษทัจ่ำย

ใหก้บัตวัแทนอ่ืน 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

บริษัทย่อย     

ลูกหน้ีอ่ืน - - 86,660 2,828 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  - - 24,885 11,061 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั     
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - ผูบ้ริหำร 18 50 18 50 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน - ผูถื้อหุ้น 196 146 196 146 
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38,601 38,311 38,529 38,167 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 7,499 1,008 7,499 995 

รวม 46,100 39,319 46,028 39,162 

31. ภำระผูกพนั 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำส ำนักงำน 

บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำอำคำรส ำนักงำน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ
ตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต้
สญัญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
จ่ำยช ำระภำยใน บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั บุคคลอ่ืน รวม 
ภำยใน 1 ปี 6,417 447,103 453,520 
1 ถึง 5 ปี 262 349,974 350,236 

31.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวนเงิน 292 ลำ้นบำท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนกังำนใหญ่ (2561: 239 ลำ้นบำท) 

32. หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้/คดฟ้ีองร้อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีคดีท่ีถูกบุคคลภำยนอกฟ้องร้องในคดีแพ่งและคดีละเมิดฟ้องเรียก
ค่ำเสียหำย เป็นทุนทรัพยร์วม 1 ลำ้นบำท ซ่ึงผลของคดียงัไม่ส้ินสุด อยำ่งไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรฯของบริษทัฯ
ไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินผลของคดีท่ีอำจจะเกิดข้ึน และเช่ือวำ่เม่ือคดีถึงท่ีสุดคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินท่ีอำจจะ
เกิดข้ึน 
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33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ                   
เงินสด ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำซ้ือ เงินใหกู้ย้มื เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั หน้ีสิน
ตรำสำรอนุพนัธ์ เงินกูย้มื หุน้กูแ้ละหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

33.1  ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงประกอบด้วยสินเช่ือ
ทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ืออำคำรชุด สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือรำย
ย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใตก้ำรก ำกบัฯ และลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือรถจกัรยำนยนต์ ฝ่ำยบริหำร
ควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดังนั้น                   
กลุ่มบริษทัไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือ
ของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตัวเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี                
กลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือ คือ มูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหกัดว้ยค่ำเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

33.2 ควำมเส่ียงจำกกำรเปลีย่นแปลงของรำคำตลำด 

 ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำด หมำยถึง ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัอำจไดรั้บควำมเสียหำยอนั
สืบเน่ืองมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของอตัรำดอกเบ้ีย อตัรำแลกเปล่ียนและรำคำของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผล
กระทบต่อฐำนะกำรเงินของกิจกำร เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
และไม่มีเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ดงันั้น ควำมเส่ียงจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำตลำดจึงมีเฉพำะควำมเส่ียง
ดำ้นอตัรำดอกเบ้ียเท่ำนั้น 

ควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถจ ำแนกตำมวนัท่ี             
ครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)                  
ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                     
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
รำยกำร 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัรำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 589 194 783 0.50 - 0.625 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) 16,436 43,196 - 621 60,253 15.00 - 36.00 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ(1) 3 82 - - 85 21.55 - 27.61 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 75 - - - 75 8.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดั 
 ในกำรเบิกใช ้ 10 - - - 10 0.70 - 0.90 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,897 - - - 1,897 1.65 - 2.15 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - - 14 14 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 3,540 2,495 997 - 7,032 3.20 - 4.20 
หุน้กูร้ะยะยำว 8,734 26,473 - - 35,207 2.80 - 4.30 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 2 44 - - 46 1.46 - 4.08 

(1) ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ/ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลูกหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยุดรับรู้
รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                     
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
รำยกำร 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัรำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 684 196 880 0.50 - 0.625 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) 14,212 33,295 - 540 48,047 15.00 - 36.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 - - - 57 8.00 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดั 
 ในกำรเบิกใช ้ 9 - - - 9 0.90 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 4,775 - - - 4,775 1.95 - 2.15 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - - 23 23 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,352 3,849 2,494 - 7,695 3.15 - 4.25 
หุน้กูร้ะยะยำว 3,397 19,593 - - 22,990 3.10 - 4.30 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 3 42 - - 45 2.96 - 4.20 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                     
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
รำยกำร 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัรำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 561 182 743 0.50 - 0.625 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) 16,436 43,196 - 621 60,253 15.00 - 36.00 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 40 - - 47 87 4.00 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 75 - - -   75 8.00 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 22 22 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 1,897 - - - 1,897 1.65 - 2.15 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - - 14 14 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 3,540 2,495 997 - 7,032 3.20 - 4.20 
หุน้กูร้ะยะยำว 8,734 26,473 - - 35,207 2.80 - 4.30 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 2 44 - - 46 1.46 - 4.08 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง  
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี     

 

มีระยะเวลำครบก ำหนด/                     
ก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่  ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี  อตัรำดอกเบ้ีย 
รำยกำร 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัรำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 661 196 857 0.50 - 0.625 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) 14,212 33,295 - 540 48,047 15.00 - 36.00 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - - - 3 3 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 - - - 57 8.00 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน 4,775 - - - 4,775 1.95 - 2.15 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - - 23 23 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 1,352 3,849 2,494 - 7,695 3.15 - 4.25 
หุน้กูร้ะยะยำว 3,397 19,593 - - 22,990 3.10 - 4.30 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 3 42 - - 45 2.96 - 4.20 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีดอกเบีย้เป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน ซ่ึงบริษัทฯได้หยดุรับรู้รำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำง  

นอกจำกน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯมีภำระผกูพนัตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย โดยเปล่ียน
จำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงมีมูลค่ำยติุธรรมตำมสญัญำเป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 

สญัญำครบก ำหนด 

จ ำนวนเงิน           
ตำมสัญญำ  

(Notional amount) 
มูลค่ำยติุธรรม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
สญัญำท่ีท ำข้ึนเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด   
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำสญัญำจนถึง พฤศจิกำยน 2564 250 3 
ทยอยรับรู้ตลอดระยะเวลำสญัญำจนถึง ธนัวำคม 2564 750 11 

 1,000 14 
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33.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 

ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง คือ ควำมเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัจะไม่สำมำรถปฏิบติัตำมภำระผูกพนัไดเ้ม่ือครบ
ก ำหนด เน่ืองจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สำมำรถจดัหำเงินไดเ้พียงพอตำมควำม
ตอ้งกำรในเวลำท่ีเหมำะสมซ่ึงอำจท ำใหเ้กิดควำมเสียหำยได ้

 วนัท่ีท่ีครบก ำหนดของเคร่ืองมือทำงกำรเงินนบัจำกวนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562
และ 2561 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2562 

รำยกำร เม่ือทวงถำม นอ้ยกวำ่ 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 783 - - - 783 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 35,839 23,793 621 60,253 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ(1) - 27 58 - 85 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 75 - - 75 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ - 10 - - 10 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 1,897 - - 1,897 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - 14 - 14 
เงินกูย้มืระยะยำว - 4,038 2,994 - 7,032 
หุน้กูร้ะยะยำว - 8,734 26,473 - 35,207 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 19 27 - 46 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือ/ลกูหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือส่วนท่ีไม่มกี ำหนดเป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 2561 

รำยกำร เม่ือทวงถำม นอ้ยกวำ่ 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 880 - - - 880 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 29,436 18,071 540 48,047 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 57 - - 57 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ - 9 - - 9 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 4,775 - - 4,775 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 5 18 - 23 
เงินกูย้มืระยะยำว - 2,850 4,845 - 7,695 
หุน้กูร้ะยะยำว - 3,397 19,593 - 22,990 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 20 25 - 45 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีก ำหนดเป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

รำยกำร เม่ือทวงถำม นอ้ยกวำ่ 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 743 - - - 743 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 35,839 23,793 621 60,253 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - 87 - - 87 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 75 - - 75 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 22 22 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 1,897 - - 1,897 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - - 14 - 14 
เงินกูย้มืระยะยำว - 4,038 2,994 - 7,032 
หุน้กูร้ะยะยำว - 8,734 26,473 - 35,207 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 19 27 - 46 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีก ำหนดเป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 
รำยกำร เม่ือทวงถำม นอ้ยกวำ่ 1 ปี มำกกวำ่ 1 ปี ไม่มีก ำหนด รวม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 857 - - - 857 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ(1) - 29,436 18,071 540 48,047 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย - 3 - - 3 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน - 57 - - 57 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 2 2 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน - 4,775 - - 4,775 
หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ - 5 18 - 23 
เงินกูย้มืระยะยำว - 2,850 4,845 - 7,695 
หุน้กูร้ะยะยำว - 3,397 19,593 - 22,990 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ - 20 25 - 45 

(1) ลกูหนีเ้งินให้สินเช่ือส่วนท่ีไม่มีก ำหนดเป็นส่วนของลกูหนีท่ี้ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 90 วัน 

33.4 กำรวดัมูลค่ำยตุิธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม และมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีแสดงด้วยรำคำทุนและต้องเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดับชั้นของมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2562 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 14 14 - 14 - 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 783 783 783 - - 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,539 58,517 - - 58,517 
ลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 84 84 - - 84 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 75 75 - 75 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ 10 10 10 - - 
หนีสิ้นทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน           1,897 1,897 - 1,897 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 7,032 7,056 - 7,056 - 
หุน้กูร้ะยะยำว 35,207 35,766 - 35,766 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 46 46 - 46 - 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2561 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 23 23 - 23 - 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 880 880 880 - - 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548 46,741 - - 46,741 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 57 - 57 - 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้ 9 9 9 - - 
หนีสิ้นทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน           4,775 4,775 - 4,775 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 7,695 7,698 - 7,698 - 
หุน้กูร้ะยะยำว 22,990 23,052 - 23,052 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 45 45 - 45 - 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 14 14 - 14 - 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 743 743 743 - - 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,539 58,517 - - 58,517 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 87 87 - 87 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 75 75 - 75 - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 22 22 - - 22 
หนีสิ้นทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน           1,897 1,897 - 1,897 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 7,032 7,056 - 7,056 - 
หุน้กูร้ะยะยำว 35,207 35,766 - 35,766 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 46 46 - 46 - 

  



 

 

50 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 

 มูลค่ำ มูลค่ำยติุธรรม 

 ตำมบญัชี รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 

หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม      
ตรำสำรอนุพนัธ์ - สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 23 23 - 23 - 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 857 857 857 - - 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 46,548 46,741 - - 46,741 
ลูกหน้ี - บริษทัยอ่ย 3 3 - 3 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 57 57 - 57 - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 2 2 - - 2 
หนีสิ้นทำงกำรเงินที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม      
เงินกูย้มืระยะส้ันจำกสถำบนักำรเงิน           4,775 4,775 - 4,775 - 
เงินกูย้มืระยะยำว 7,695 7,698 - 7,698 - 
หุน้กูร้ะยะยำว 22,990 23,052 - 23,052 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือ 45 45 - 45 - 

 กำรจดัล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 
2561 เป็นไปตำมท่ีก ำหนดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4.17 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 ก)   สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝำกธนำคำรท่ีมีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้เงินกูย้ืม
ระยะสั้น แสดงมูลค่ำยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ข)    มูลค่ำยุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตำมสัญญำเช่ำซ้ือประมำณจำกมูลค่ำปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตลำดปัจจุบนัของเงินใหสิ้นเช่ือประเภทเดียวกนั 

 ค)   เงินกูย้ืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำลอยตวัและใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ง) เงินกู้ยืมระยะยำวและหุ้นกู้ท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำคงท่ี และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำซ้ือแสดงมูลค่ำ
ยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอตัรำดอกเบ้ีย
โดยประมำณในตลำดปัจจุบนั ส ำหรับเงินกูย้มืท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

 จ) มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตดว้ยอตัรำดอกเบ้ีย
โดยประมำณในตลำดปัจจุบนั 
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34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น
ประจ ำปีของบริษทัฯ เพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2562 ให้กบัผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.30 บำท คิดเป็นเงินรวม 636 ลำ้นบำท และขออนุมติัวงเงินกำรออก
เสนอขำยหุ้นกู ้รวมทั้ง บริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพิ่มทุนบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ำกดั จำกทุนจดทะเบียนเดิม 
20 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 200,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ละ 100 บำท) เป็น 500 ลำ้นบำท (หุน้สำมญั 5 ลำ้นหุน้ มูลค่ำ
หุน้ละ 100 บำท) โดยกำรออกจ ำหน่ำยหุน้สำมญัใหม่จ ำนวน 4.8 ลำ้นหุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 100 บำท 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2563  

 


	AUDITOR_REPORT
	FINANCIAL_STATEMENTS
	NOTES.DOC

