
 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน)  

 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เมืองไทย 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจาก
ผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
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เร่ืองอ่ืน 
 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย
และของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย และของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน)  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
(ชาญชยั สกลุเกิดสิน) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6827 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤษภาคม 2563 

 



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 816,060               783,172               724,771               743,186               
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 5 36,995,214          34,902,345          36,995,214          34,902,345          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 45,230                 27,000                 - -
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 27,317                 46,659                 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 73,561                 74,548                 73,561                 74,548                 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 78                        18                        40,078                 40,018                 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 197,640               135,131               187,578               128,757               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 38,127,783          35,922,214          38,048,519          35,935,513          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 10,000                 10,000                 - -
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 5 24,060,209          23,636,440          24,060,209 23,636,440          
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 6 89,683                 56,946                 - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 142,000 22,000                 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,862,044            1,778,311            1,862,023 1,778,289            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3,409,163            - 3,409,163 -
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 27,203                 25,823                 27,163 25,781                 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 274,189               300,213               274,056 300,043               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 153,123               141,655               153,123 141,655               
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 29,885,614          25,949,388          29,927,737          25,904,208          

รวมสินทรัพย์ 68,013,397          61,871,602          67,976,256          61,839,721          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 8 4,434,539 1,897,233            4,434,539 1,897,233            
หน้ีสินอนุพนัธ์ 13,975 14,404                 13,975 14,404                 
เจา้หน้ีอ่ืน 668,369 890,730               654,404 876,725               
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 2,830,317 4,038,162            2,830,317 4,038,162            
หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10 8,133,412 8,733,878            8,133,412 8,733,878            
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
   (31 ธันวาคม 2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 2,710,636 19,241                 2,710,636 19,241                 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 928,890 607,158               926,601 605,725               
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4 70,284 111,121               97,739 135,934               
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 19,790,422          16,311,927          19,801,623          16,321,302          

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 2,566,730 2,993,496            2,566,730            2,993,496            
หุ้นกู้ 10 27,475,818 26,473,470          27,475,818          26,473,470          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า
   (31 ธันวาคม 2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 738,589 27,101                 738,589               27,101                 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 102,500 93,894                 102,500               93,894                 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 30,883,637          29,587,961          30,883,637          29,587,961          

รวมหนีสิ้น 50,674,059          45,899,888          50,685,260          45,909,263          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน
    (หุ้นสามัญจํานวน 2,120,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000 2,120,000            2,120,000            2,120,000            

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
    (หุ้นสามัญจํานวน 2,120,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000 2,120,000            2,120,000            2,120,000            
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 2,379,843            2,379,843            2,379,843            2,379,843            
กาํไรสะสม
       จดัสรรแลว้
          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 212,000 212,000               212,000               212,000               
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,638,675 11,271,394          12,590,333          11,230,138          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (11,180)                (11,523)                (11,180)                (11,523)                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 17,339,338 15,971,714          17,290,996          15,930,458          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 68,013,397 61,871,602          67,976,256          61,839,721          

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียและคา่ธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ 11 3,332,246        2,665,318        3,324,640        2,665,318        
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 11 190,076           177,624           177,618           167,567           
รายไดอ่ื้น 4, 11 17,788             15,026             28,282             22,132             
รวมรายได้ 3,540,110        2,857,968        3,530,540        2,855,017        

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 4 1,491,480        1,153,946        1,490,586        1,152,569        
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - 116,698           - 116,698           
รวมค่าใช้จ่าย 1,491,480        1,270,644        1,490,586        1,269,267        

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,048,630        1,587,324        2,039,954        1,585,750        
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย (130,969)          -                        (130,969)         -                        

ตน้ทุนทางการเงิน (432,505)          (331,124)          (432,505)         (331,124)         
ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต 13.3 68,658             -                        68,476             -                        

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,553,814        1,256,200        1,544,956        1,254,626        

ภาษีเงินได้ 316,472           250,836           314,700           250,520           
กําไรสําหรับงวด 1,237,342        1,005,364        1,230,256        1,004,106        

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลกาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 429                  2,496               429                  2,496               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (86)                   (499)                 (86)                  (499)                
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั 343                  1,997               343                  1,997               
กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 343                  1,997               343                  1,997               
กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,237,685        1,007,361        1,230,599        1,006,103        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,237,342 1,005,364 1,230,256 1,004,106
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                        -                        -                        -                        

1,237,342 1,005,364 1,230,256 1,004,106

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,237,685 1,007,361 1,230,599 1,006,103
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                      -                        -                        -                        - 

1,237,685 1,007,361 1,230,599 1,006,103

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 12 0.58 0.47 0.58 0.47

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
31 มีนาคม 31 มีนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการป้องกนั

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี่ยง รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

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

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด - - - 1,005,364          - 1,005,364          

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - 1,997                       1,997                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         1,005,364          1,997                       1,007,361          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 2,120,000          2,379,843          212,000             8,606,866          (12,280)                    13,306,429        

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
7



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการป้องกนั

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี่ยง รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 2,120,000          2,379,843          212,000             11,271,394        (11,523)                    15,971,714

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - 129,939             - 129,939

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,120,000          2,379,843          212,000             11,401,333        (11,523)                    16,101,653        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด - - - 1,237,342          - 1,237,342          

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - 343                          343                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         1,237,342          343                          1,237,685          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 2,120,000 2,379,843 212,000 12,638,675 (11,180) 17,339,338        

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
8



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการป้องกนั

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี่ยง รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,120,000          2,379,843          212,000             7,571,377          (14,277)                    12,268,943        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด - - - 1,004,106          - 1,004,106          

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - 1,997                       1,997                 

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         1,004,106          1,997                       1,006,103          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 2,120,000          2,379,843          212,000             8,575,483          (12,280)                    13,275,046        

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
9



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ผลขาดทุน

ทุนเรือนหุน้ จากการป้องกนั

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ ความเสี่ยง รวม

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร กระแสเงินสด ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 ตามทีร่ายงานในงวดก่อน 2,120,000          2,379,843          212,000             11,230,138        (11,523)                    15,930,458

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 - - - 129,939             - 129,939

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,120,000          2,379,843          212,000             11,360,077        (11,523)                    16,060,397        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด - - - 1,230,256          - 1,230,256          

     กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด - - - - 343                          343                    

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         1,230,256          343                          1,230,599      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563 2,120,000 2,379,843 212,000 12,590,333 (11,180) 17,290,996
-                       -                        -                        -                        -                                -                        

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
10



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 1,553,814     1,256,200     1,544,956     1,254,626     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 267,644        62,806          267,640        62,803          
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ - 116,698        - 116,698        
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย 130,969        - 130,969        -

ผลกาํไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (68,658)         - (68,476)         -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 300               - 300               -

กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (7,245)           (2,830)           (7,245)           (2,830)           
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 2,260            1,161            2,260            1,161            
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,680            2,998            8,680            2,993            
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ - (1,939)           - (1,939)           
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (1)                 - (1)                 -

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 98                 - 98                 -

รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือ (3,332,246)    (2,665,318)    (3,324,640)    (2,665,318)    
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือรับ 3,369,387     2,711,809     3,362,510     2,711,763     
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (1,663)           (1,642)           (1,620)           (1,593)           
ตน้ทุนทางการเงิน 432,505        331,124        432,505        331,124        

2,355,844     1,811,067     2,347,936     1,809,488     
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (2,478,197)    (2,652,503)    (2,478,197)    (2,652,503)    
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (50,017)         - - -

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 19,342          (577)              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 987               34                 987               34                 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (60)                - (60)                -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (71,458)         (87,039)         (67,773)         (86,959)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (11,468)         (11,415)         (11,468)         (11,415)         
เจา้หน้ีอ่ืน (169,065)       (171,496)       (168,965)       (172,855)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (40,837)         3,798            (38,195)         5,310            
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ่าย (74)                - (74)                -

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (464,345)       (1,107,554)    (396,467)       (1,109,477)    
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่าย) 31,258          (637)              32,077          (335)              
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (433,087)       (1,108,191)    (364,390)       (1,109,812)    

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (120,000)       (20,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (154,694)       (116,191)       (154,694)       (116,165)       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,975)           (3,095)           (2,975)           (3,095)           
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 690               729               690               729               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (156,979)       (118,557)       (276,979)       (138,531)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,532,099     - 2,532,099     -

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - (2,261,599)    - (2,261,599)    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,000,000     - 1,000,000     -

เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,635,417)    (354,167)       (2,635,417)    (354,167)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 400,000        4,300,000     400,000        4,300,000     
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (204,137)       - (204,137)       -

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน - 2,382            - 2,382            
ดอกเบ้ียจ่าย (469,591)       (379,620)       (469,591)       (379,620)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 622,954        1,306,996     622,954        1,306,996     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 32,888          80,248          (18,415)         58,653          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 783,172        880,164        743,186        856,980        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 816,060        960,412        724,771        915,633        

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 17,995          15,781 17,995          15,781

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
31 มีนาคม 31 มีนาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
12



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
5 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
6 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
8 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
9 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
10 หุน้กู ้
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 ก าไรต่อหุ้น 
13 เคร่ืองมือทางการเงิน 
14 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
15 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป  
 
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย และ 
จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือพฤศจิกายน 2557 โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ท่ี 32/1 
ถนนจรัญสนิทวงศ ์แขวบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวเพช็รอ าไพ 

 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัโดยการใหสิ้นเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และสินเช่ือ
รายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั  

 
2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง และหนงัสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.
ฝนส.(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้  ดงันั้น 
การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบาย  
การบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณ
การจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  
 
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วน
ปรับปรุงอาคารตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ใหม่ การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีน้ีใช้วิธีเปล่ียนทนัที 
เป็นตน้ไปต่องบการเงินนบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี   
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงินและ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีรายงานในงวดก่อน  11,483,394  11,442,138 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน     
ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า ก (2) 162,424  162,424 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (32,485)  (32,485) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่  11,613,333  11,572,077 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอ
ในปี 2562 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน มีดงัน้ี 

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจดั
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ี
ก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 
ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ีย
จ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และดอกเบ้ีย
จ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  
 

งบกำรเงินรวม 

 

การจดัประเภทตาม 
มาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม  
- ใชก้ารบญัชี 

ป้องกนัความเส่ียง  
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 783,172  -  783,172 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,538,785  -  58,701,209 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 74,548  -  74,548 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 18 

 
- 

 
18 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั 
ในการเบิกใช ้ 10,000 

 
- 

 
10,000 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 42,574  -  42,574 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 59,449,097  -  59,611,521 

      
หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,897,233  -  1,897,233 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 14,404  14,404  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 890,730  -  890,730 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,031,658  -  7,031,658 
หุน้กู ้ 35,207,348  -  35,207,348 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน 52,259  -  52,259 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 45,093,632  14,404  45,079,228 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

การจดัประเภทตาม 
มาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม  
- ใชก้ารบญัชี 

ป้องกนัความเส่ียง  
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  

- สุทธิ 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 743,186  -  743,186 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,538,785  -  58,701,209 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 46,659  -  46,659 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 74,548  -  74,548 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,018 

 
- 

 
40,018 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน 42,574  -  42,574 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 59,485,770  -  59,648,194 
      

หน้ีสินทางการเงิน      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,897,233  -  1,897,233 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 14,404  14,404  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 876,725  -  876,725 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,031,658  -  7,031,658 
หุน้กู ้ 35,207,348  -  35,207,348 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน 52,259  -  52,259 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 45,079,627  14,404  45,065,223 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินให้
กูย้ืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้และสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน
ถูกจดัประเภทดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย เน่ืองจากเขา้เง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 
 
-  กลุ่มบริษทัและบริษทัถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 

-  ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก
ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 19 

(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ี เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า 
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอยา่งไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า 
 

การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจท่ีส าคัญ 
 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัและบริษทัข้ึนอยูก่บัแบบจ าลองท่ีสลบัซบัซอ้น
และชุดขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการก าหนดผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตและ
การพฒันาโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การค านวณผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครดิตซ่ึงฝ่ายบริหาร
น ามาพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สญัญา ซ่ึงมาจากทั้งภายในและภายนอก  
 

การวัดมูลค่า 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนแสดงมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับ
ระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ คือ ส่วนต่างระหว่างกระแส 
เงินสดตามสญัญาและกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บตลอดระยะเวลาตามสญัญาของตราสาร 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติดว้ยจ านวนเงินท่ีค านึงถึงความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนัก ซ่ึงพิจารณาจากการประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และขอ้มูลสนับสนุนและ
สมเหตุสมผล รวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 

ส าหรับพอร์ตการลงทุนท่ีมีสาระส าคญั ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยคูณความ
น่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี (PD - Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือลูกหน้ีผิด
นดัช าระ (EAD - Exposure at the time of default) 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคท่ีคาดการณ์ไวถู้กรวมอยู่ใน PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวข้องและหากมี 
การระบุถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต สมมติฐานเหล่าน้ีถูกก าหนดโดยใชข้อ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและ
สนบัสนุนได ้ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนภายในและสมมติฐานท่ีมีอยูภ่ายนอก และสอดคลอ้งกบัท่ีใชใ้น
การวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 
 
สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปได้
และสมเหตุสมผลส าหรับพอร์ตการลงทุนทั้งหมดท่ีมีสาระส าคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD 
หากมีความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ได้รับส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกันนั้นควรค านึงถึง 
การคาดการณ์จ านวนและจังหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการยึดหลกัประกันท่ีหักต้นทุนของ 
การไดม้าและการขายหลกัประกนั โดยไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 
  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์าง
การเงิน 
 
ล าดับช้ันของการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing) 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้เร่ิมแรกเม่ือรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน และเป็นตวัแทนของประมาณ
การจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บจากการผดินดัช าระหน้ีท่ีน่าจะเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ี
รายงาน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนถูกพิจารณาอยา่งต่อเน่ืองโดยใชห้ลกัเกณฑด์งักล่าวจนกระทัง่เกิด
การเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตหรือสินทรัพยท์างการเงินกลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต หากตราสารไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตแลว้ ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะถูกกลบัมาพิจารณาบนหลกัเกณฑร์ะยะเวลา 12 เดือน 
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ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing) 
 

หากสินทรัพยท์างการเงินประสบกบัการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (SICR - Significant 
increase in credit risk) นับจากวนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ประมาณการของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจะรับรู้จะเป็นผลมาจากความเป็นไปไดข้องทุกเหตุการณ์จากการผิดนัดช าระหน้ีตลอดอายุท่ีคาดไวข้อง
สินทรัพยท์างการเงิน การเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตถูกประเมินโดยพิจารณาเปรียบเทียบ
ความเส่ียงในการผิดนัดช าระ ณ วนัท่ีรายงาน กับความเส่ียงดังกล่าว ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ความมี
สาระส าคญัของการประเมินดังกล่าวถูกพิจารณาโดยใช้ปัจจยัด้านปริมาณและปัจจยัด้านคุณภาพหลายปัจจัย 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระ 30 วนัหรือเกินกว่านั้นแต่ยงัไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
จะถูกประเมินวา่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
 

ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือคา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั สินทรัพยท์าง
การเงินจะถูกพิจารณาเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าด้านเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดว้่าจะไม่
สามารถช าระคืนไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

หลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากเหตุการณ์
ดงัต่อไปน้ี  
 

- อยูร่ะหวา่งการยึดหลกัประกนัเพ่ือช าระหน้ี 
- อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง 
 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตพิจารณาจากกระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการ
คาดว่าจะได้รับโดยพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้ งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน รวมถึงการถือครอง
หลกัประกนั ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินคือ ผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดตาม
สัญญาทั้งหมดซ่ึงคาดว่าจะไดรั้บ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรก และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ก่อนการดอ้ยค่าดา้นเครคิตจะเกิดข้ึน  
 

การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงด้านเครดิตและไม่มีการตดัรายการ
สินทรัพยท์างการเงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตในก าไรหรือขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ และ
ไม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้หรือจนกว่าจะเขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพ่ือพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัหลงัจากการ
เปล่ียนแปลงหรือไม่ 
 
การตัดจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้าน
เครดิต 
 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีลกัษณะเป็นตราสารหน้ีท่ีพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้จะถูกตดัจ าหน่ายด้วยค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะถูกตดัจ าหน่ายหลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นทั้งหมดแลว้มีการประเมิน
แลว้ว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการไดรั้บคืน และไดพิ้จารณาถึงจ านวนเงินท่ีสูญเสียแลว้ การไดรั้บคืนในภายหลงั
ของจ านวนเงินท่ีเคยตดัจ าหน่ายจะน ามาลดผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในงวดถดัมา หากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตลดลงและการลดลงนั้นสมัพนัธ์โดยตรงกบัเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัการรับรู้การด้อยค่าด้านเครดิต เช่น การปรับปรุงอนัดับความน่าเช่ือถือของลูกหน้ี การกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีรับรู้ก่อนหนา้ใหรั้บรู้โดยการปรับปรุงกบัค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ย
ค่าดา้นเครดิต จ านวนเงินของการกลบัรายการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
 
เม่ือเวลาผ่านพน้ไป เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเขา้สู่ชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 และมีการจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินชั้นท่ี 2 สามารถปรับชั้นไปยงัชั้นท่ี 1 ไดเ้ฉพาะเม่ือไดรั้บการพิจารณาแลว้ว่าการ
เพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตไม่มีอยูอี่กต่อไป 
 
เม่ือเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับชั้นจากความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัพิจารณาโดยใชเ้กณฑ์เชิง
ปริมาณ เคร่ืองมือทางการเงินจะถูกโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 โดยอตัโนมติัเม่ือไม่พบเง่ือนไขการปรับตามความน่าจะ
เป็นท่ีผลขาดทุนดา้นเครดิตจะเกิดข้ึนเดิม ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกปรับไปยงัชั้นท่ี 2 เน่ืองจากการประเมิน
ปัจจยัเชิงคุณภาพ ประเด็นท่ีน าไปสู่การจดัประเภทใหม่จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ขท่ีเคร่ืองมือทางการเงินนั้น จึงจะ
สามารถจดัประเภทใหม่เป็นชั้นท่ี 1 รวมถึงกรณีท่ีมีขอ้ก าหนดให้ด าเนินการให้แลว้เสร็จก่อนท่ีจะจดัประเภท
เคร่ืองมือทางการเงินใหม่เป็นชั้นท่ี 1 
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กลุ่มบริษัทและบริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามแบบจ าลองส าหรับ 
การประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถ
สะทอ้นในแบบจ าลองปัจจุบนั (management overlay) อย่างไรก็ตาม ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต
ลดลง ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กจิกำร 
 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 1,714,114  1,714,114 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 851  - 
 1,714,965  1,714,114 
    
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตท่ีรับรู้ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563     
- ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (162,424)  (162,424) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 1,552,541  1,551,690 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้การกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
 

(3) ดอกเบ้ีย 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ อตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาด
ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือใหไ้ดมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
หน้ีสินทางการเงิน ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท่ี์มี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บโดยพิจารณาเง่ือนไขของ
สญัญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  
 
การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมดซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออก
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน 
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ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือ
หน้ีสินทางการเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหกัดว้ยการช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณโดยใช้
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบก าหนด
และปรับปรุงดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตส าหรับกรณีของสินทรัพยท์างการเงิน มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

การค านวณดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จ่าย  
 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายให้ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ
สินทรัพยไ์ม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิด แต่กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั ให้ค  านวณดอกเบ้ียรับโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าอีกต่อไปให้ค านวณดอกเบ้ียรับโดยกลบัไปใช้
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ 
 

ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานคร้ังแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัค านวณ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจากกระแสเงินสดคงเหลือตามสญัญา 
 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็น
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบ
สะสม (Modified retrospective approach) 
 

เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิง
ตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
 
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าส าหรับสญัญาเช่าท่ีอายสุญัญาเช่าส้ินสุดภายใน 12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพ่ือเป็นทางเลือกในการทบทวน 
การดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม TFRS 16  

  

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึน 3,315,702 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นลดลง (8,652) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 3,307,050 

 

การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

  

 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 803,756 
คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 766,163 
สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าและสิทธิเลือกยกเลิกสญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล
วา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 

 
2,540,887 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,307,050 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี) 3.41 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานธุรกิจการให้สินเช่ือ ส่วนงานธุรกิจ
นายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์ตามล าดบั 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัในความสัมพนัธ์กบับุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
และนโยบายการก าหนดราคา 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน -  -  9,905  7,038 
รายไดค้่าเช่า -  -  234  117 
ดอกเบ้ียรับ -  -  399  - 
    

ผู้บริหำรส ำคญั    
ดอกเบ้ียรับ 1  1  1  1 
ค่าเช่าจ่าย 1,697  1,647  1,697  1,647 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,154  9,296  11,154  9,260 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 523  807  523  804 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 11,677  10,103  11,677  10,064 

        
บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่านายหนา้จ่าย 545  446  545  446 

 
ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562 
ลูกหน้ีอ่ืน (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  27,317  46,659 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวม 

  31 ธนัวาคม       31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  2562  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ   2563 
  (พันบาท) 
ผูบ้ริหารส าคญั  18  100  (40)  78 

 
  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  31 ธนัวาคม       31 มีนาคม 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  2562  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ   2563 
  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย  40,000  -  -  40,000 
ผูบ้ริหารส าคญั  18  100  (40)  78 

 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 - 8 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 4 - 8 ต่อปี) 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

31 มีนาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันบาท) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
บริษทัยอ่ย -  -  28,020  24,885 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 199  196  199  196 

 
สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัลงนามในสัญญาหลายฉบบัส าหรับการเช่าอาคารส านกังาน โดยมีระยะเวลา
เช่า 1 ปี ถึง 3 ปี ตั้ งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนมกราคม 2566 (31 ธันวาคม 2562: 1 ปี ถึง 3 ปี ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนกันยายน 2565) 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
   

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 2563 
 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
 

รวม 
  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 37,026,504 24,644,702 61,671,206 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 867,431 - 867,431 

รวม 37,893,935 24,644,702 62,538,637 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (898,721) (584,493) (1,483,214) 

สุทธิ 36,995,214 24,060,209 61,055,423 
 

(1) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
 

รวม 
  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 35,556,297 23,792,921 59,349,218  
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 903,681 - 903,681 
รวม 36,459,978 23,792,921 60,252,899 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2) (1,557,633) (156,481) (1,714,114) 
สุทธิ 34,902,345 23,636,440 58,538,785 

 
(1) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
(2)  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมส ารองส่วนเพิ่มเผื่อหน้ีท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้

 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
โดยขยายขอบเขตการก ากบัให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2562 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต และมูลค่าตามบญัชีสุทธิของ
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 2563 
 

มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท)  
การจัดช้ัน    
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
   ดา้นเครดิต (Performing) 56,344,747 (576,157) 55,768,590 
สินทรัพยท่ี์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
   ดา้นเครดิต (Under-performing) 5,455,707 (471,807) 4,983,900 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 738,183 (435,250) 302,933 
รวม 62,538,637 (1,483,214) 61,055,423 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ แสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดหน้ีคงคา้ง 

ยอดหน้ีคงคา้ง 
หลงัหกัมูลค่า
หลกัประกนั (1) 

อตัราร้อยละของ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยั

จะสูญ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ 
 (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 45,496,048 32,180,592 1 321,806 
เกินก าหนดรับช าระหน้ี     
   1 - 30 วนั 9,357,082 6,334,040 1 63,340 
   31 - 90 วนั 4,778,270 3,105,673 2 62,113 
   91 - 180 วนั 235,775 235,775 100 235,775 
   181 - 365 วนั 229,555 229,555 100 229,555 
   มากกว่า 365 วนั 31,883 31,883 100 31,883 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 124,286 124,286 100 124,286 
รวม  60,252,899 42,241,804  1,068,758 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  ส่วนเพ่ิมเผือ่หน้ี 
ท่ีอาจเรียกเกบ็ไม่ได ้  

  
645,356 

รวม    1,714,114 
 

(1) เฉพาะลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์ รถเกษตรและลูกหน้ีท่ีจดจ านองท่ีดินและอาคารชุดเป็นประกันท่ี 
คา้งช าระไม่เกิน 90 วนั ยอดหน้ีคงคา้งแสดงหลงัหกัมูลค่าหลกัประกนั 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 50 เดือน 
 
เ ม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์  2563 ธปท . ได้ออกหนังสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 เ ร่ือง แนวทางในการให้ 
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดย ธปท. ขอความร่วมมือให้
สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจเร่งพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทุนและเสริมสภาพคล่องแก่ลูกหน้ีซ่ึงมีศกัยภาพท่ี
ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มตั้งแต่เร่ิมมีสัญญาณของการมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือในเชิงป้องกัน (pre-
emptive) เพ่ือให้ลูกหน้ีมีกระแสเงินสดเพียงพอในการด าเนินชีวิตประจ าวนัหรือด าเนินธุรกิจต่อไปไดใ้นช่วงสถานการณ์
ดงักล่าว  
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ทั้งน้ี ธปท. ไดก้ าหนดแนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย
ขอบเขตของลูกหน้ีตามแนวการให้ความช่วยเหลือคร้ังน้ีจะเป็นลูกหน้ีซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถ
ช าระหน้ีไดใ้นอนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา 
ดงัน้ี 
 
1. ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (stage 1 หรือ stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
2. ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ี

ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
 

สถาบนัการเงินและผูป้ระกอบธุรกิจท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวตอ้งมีนโยบายให้
ความช่วยเหลือและแนวทางการพิจารณาลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างชัดเจน และสามารถ
เช่ือมโยงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัลูกหน้ีในระดบัอุตสาหกรรมหรือระดบัพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้ม 
เพ่ือใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีอยา่งรวดเร็ว  
 
เม่ือวนัท่ี 16 เมษายน 2563 สภาวิชาชีพบญัชีฯ ไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีท่ี 17/2563 เร่ือง แนวปฏิบติัทางการบญัชี 
เร่ืองมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทย เพ่ือใหกิ้จการมีขอ้ผอ่นปรนชัว่คราวในการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษัทและบริษัทในฐานะท่ีเป็นผูป้ระกอบธุรกิจท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบได้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือเวียนและประกาศดงักล่าว ทั้งน้ี แนวทางการช่วยเหลือและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและ
บริษทั มีดงัน้ี 

 
1.  การจดัชั้นลูกหน้ี 

1.1 การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถจดัชั้นลูกหน้ี
ดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ stage 1) ไดท้นัที 
หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ได ้โดยไม่ตอ้งรอการติตตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั (pre-emptive) โดยไม่ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (Troubled Debt Restructuring) 

1.2 การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้น 
performing ได ้หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 
เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ะระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

 
2. กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถพิจารณาก าหนดวงเงินชัว่คราวกรณีฉุกเฉินท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของสินเช่ือ

ส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั โดยข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของกลุ่มบริษทัและบริษทั 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 

ภายใน 
หน่ึงปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 
แต่ไม่เกิน 
สองปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินสองปี 
แต่ไม่เกิน 
สามปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินสามปี 
แต่ไม่เกิน 

ส่ีปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินส่ีปี 
แต่ไม่เกิน 
หา้ปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินหา้ปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 76,024 63,352 38,883 15,370 484 45 194,158 
หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ        
 เป็นรายได ้ (30,565) (18,356) (7,796) (1,830) (24) (5) (58,576) 
รวม 45,459 44,996 31,087 13,540 460 40 135,582 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
จากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (229) (222) (151) (65) (2) - (669) 

สุทธิ 45,230 44,774 30,936 13,475 458 40 134,913 
 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2562 
 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
ภายในหน่ึงปี 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

แต่ไม่เกินหา้ปี 

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 45,312 76,130 121,442 
หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (18,038) (18,607) (36,645) 

รวม 27,274 57,523 84,797 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (274) (577) (851) 

สุทธิ 27,000 56,946 83,946 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต และมูลค่าตามบญัชีสุทธิของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ แสดงไดด้งัน้ี 

 
 งบกำรเงินรวม 
 31 มีนาคม 2563 
 

มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 

  (พันบาท)  
การจัดช้ัน    
สินทรัพยท่ี์ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
   ดา้นเครดิต (Performing) 134,863 (631) 134,232 
สินทรัพยท่ี์มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง    
   ดา้นเครดิต (Under-performing) 568 (15) 553 
สินทรัพยท่ี์มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-performing) 151 (23) 128 

รวม 135,582 (669) 134,913 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ แสดงไดด้งัน้ี 

 

  งบกำรเงินรวม  
 31 ธนัวาคม 2562 

 

ยอดลูกหน้ีหลงั
หกัรายได้

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได ้

อตัราร้อยละของ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยั

จะสูญ 
ค่าเผือ่                          

หน้ีสงสยัจะสูญ 
 (พันบาท) 
ภายในก าหนดระยะเวลาการรับช าระหน้ี 82,924 1 829 
เกินก าหนดรับช าระหน้ี    
   1 - 30 วนั 1,556 1 16 
   31 - 90 วนั 317 2 6 

รวม  84,797  851 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 72 เดือน 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
รายละเอียดการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี   
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย (บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั) (“เมืองไทย ลิสซ่ิง”) เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของเมืองไทย ลิสซ่ิง 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหมจ่ านวน 500 ลา้นบาท ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ จ านวน 120 ลา้นบาท ใหแ้ก่เมืองไทย ลิสซ่ิง เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2563  

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 มีนาคม 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                 
บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง  
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

ธุรกิจนายหนา้ 
ประกนัภยั ไทย 100.00  100.00  2,000  2,000  2,000  2,000  -  - 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์ ไทย 100.00  100.00  140,000  20,000  140,000  20,000  -  - 

รวม           142,000  22,000  -  - 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จากสถาบนัการเงินในประเทศดงัน้ี 
 
  งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 
1 ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 905,000 650,000 

2 ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 1,975,000 300,000 

3 ตัว๋แลกเงินมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 1,554,539 947,233 

รวม 4,434,539 1,897,233 

 
   เงินกูย้มืล าดบัท่ี 1 และ 2 เป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระไม่
เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย  
เป็นตน้ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชค้งเหลือจ านวน 5,240 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 7,170 ล้านบาท) 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 
   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ ซ่ึง

มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 

1 วงเงินกูจ้  านวน 2,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายใน                    
เดือนพฤศจิกายน 2564 และในเดือนธนัวาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน  
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ THBFIX บวกร้อยละคงท่ีต่อปี 875,000 1,000,000 

2 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 500,000 

3 วงเงินกูจ้  านวน 750 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563 และช าระ
ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 750,000 

4 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2563 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

5 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
มิถุนายน 2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 208,333 250,000 

6 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายใน
เดือนมิถุนายน 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 125,000 250,000 

7 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2563 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,000,000 

8 วงเงินกูจ้  านวน 600 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนตุลาคม 2564 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 600,000 600,000 

9 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมิถุนายน 2564 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

10 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 375,000 437,500 

11 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2564 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 

12 วงเงินกูจ้  านวน 250 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
ธนัวาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 218,750 250,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  
31 มีนาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 

13 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2566 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

14 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนมิถุนายน 2564 และช าระ
ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

รวม 5,402,083 7,037,500 
หัก ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (5,036) (5,842) 

สุทธิ 5,397,047 7,031,658 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 2,830,317 4,038,162 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 2,566,730 2,993,496 
รวม 5,397,047 7,031,658 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระไม่
เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย และ
การด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจ านวน 
1,800 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 1,500 ล้านบาท) 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารผูใ้ห้กูย้ืมเงินในประเทศแห่งหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กบัธนาคาร เพื่อแลกกบัดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบก าหนดจ านวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจ านวน 1,500 ลา้นบาทในเดือน
ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 
1 หุน้กูว้งเงิน 2,600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 2,600,000 
2 หุน้กูว้งเงิน 1,930 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 

2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,930,000 1,930,000 
3 หุน้กูว้งเงิน 110 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2563 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 110,000 110,000 
4 หุน้กูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และช าระ

ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 800,000 800,000 
5 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และช าระ

ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 100,000 100,000 
6 หุน้กูว้งเงิน 1,947.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,947,200 1,947,200 
7 หุน้กูว้งเงิน 1,295.8 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,295,800 1,295,800 
8 หุน้กูว้งเงิน 1,250 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 18 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 

2563 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,250,000 1,250,000 
9 หุน้กูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,000,000 2,000,000 
10 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 
11 หุน้กูว้งเงิน 1,833 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 10 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 

2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,833,000 1,833,000 
12 หุน้กูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,564,000 1,564,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 
13 หุน้กูว้งเงิน 1,697.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 

และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,697,500 1,697,500 
14 หุน้กูว้งเงิน 1,515.5 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2565 

และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,515,500 1,515,500 
15 หุน้กูว้งเงิน 1,650.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,650,300 1,650,300 
16 หุน้กูว้งเงิน 2,349.7 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 8 เดือน 11 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,349,700 2,349,700 
17 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 2565 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
18 หุน้กูว้งเงิน 270 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2565 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 270,000 270,000 
19 หุน้กูว้งเงิน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,200,000 1,200,000 
20 หุน้กูว้งเงิน 2,043.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,043,300 2,043,300 
21 หุน้กูว้งเงิน 1,756.7 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2566 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,756,700 1,756,700 
22 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2564 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 200,000 200,000 
23 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 เดือน 22 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน

กรกฎาคม 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
24 หุน้กูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 

2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 200,000 200,000 
25 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 

2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
26 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2564 และช าระ

ดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
27 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน (พันบาท) 
28 หุน้กูว้งเงิน 1,500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,500,000 1,500,000 
29 หุน้กูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2566 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
30 หุน้กูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกมุภาพนัธ์ 

2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 
31 หุน้กูว้งเงิน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2565 

และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,200,000 - 
32 หุน้กูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 - 
33 หุน้กูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567 และช าระ

ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 - 
รวม 35,713,000 35,313,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (103,770) (105,652) 

สุทธิ 35,609,230 35,207,348 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 8,133,412 8,733,878 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 27,475,818 26,473,470 

รวม 35,609,230 35,207,348 

 
บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 
 
 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจการให้สินเช่ือ และบริษทัย่อยแต่ละ
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั และธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต ์กลุ่มบริษทั
และบริษทัด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ในระหว่างงวดปัจจุบนั กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน 
 
การรับรู้รายได้ของธุรกิจการให้สินเช่ือและธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือรถจกัยานยนต์จะรับรู้โดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
(Effective interest rate method) ตลอดอายุสัญญา ในขณะท่ีการรับรู้รายได้ของธุรกิจนายหน้าประกันภัยจะเกิดข้ึน ณ 
ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

 ธุรกิจการให้สินเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  
ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์  รายการระหวา่งกนั  รวม 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ

ใหบ้ริการสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ 3,324,640 
 

2,665,318 
 

- 
  

- 
 

7,606 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,332,246 
  

2,665,318 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 177,618  167,567  12,446  10,057  12  -  -  -  190,076  177,624 
รายไดอ่ื้น 28,282  22,132  43  48  -  -  (10,537)  (7,154)  17,788  15,026 
รวมรายได ้ 3,530,540  2,855,017  12,489  10,105  7,618  -  (10,537)  (7,154)  3,540,110  2,857,968 
                    

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,490,586  1,152,569  9,336  8,522  1,696  9  (10,138)  (7,154)  1,491,480  1,153,946 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -  116,698  -  -  -  -  -  -  -  116,698 
รวมค่าใชจ่้าย 1,490,586  1,269,267  9,336  8,522  1,696  9  (10,138)  (7,154)  1,491,480  1,270,644 
                    

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 2,039,954  1,585,750  3,153  1,583  5,922  (9)  (399)  -  2,048,630  1,587,324 
ผลขาดทุนจากการตดัรายการสินทรัพยท์าง 

การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย (130,969) 
 

- 
 

- 
 

-  -  -  -  - 
 

(130,969) 
 

- 
ตน้ทุนทางการเงิน (432,505)  (331,124)  -  -  (399)  -  399  -  (432,505)  (331,124)  
ผลก าไรและกลบัรายการจากการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 68,476 
 

- 
 

- 
 

-  182 
 

- 
 

-  - 
 

68,658 
 

- 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 1,544,956  1,254,626  3,153  1,583  5,705  (9)  -  -  1,553,814  1,256,200 
ภาษีเงินได ้ 314,700  250,520  631  316  1,141  -  -  -  316,472  250,836 
ก ำไรส ำหรับงวด 1,230,256  1,004,106  2,522  1,267  4,564  (9)  -  -  1,237,342  1,005,364 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ธุรกิจการให้สินเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  
ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต ์  รายการระหวา่งกนั  รวม 

 
31 

มีนาคม  
31  

ธนัวาคม  
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม  
31 

มีนาคม  
31 

ธนัวาคม 
 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 724,771  743,186  30,813  28,452  60,476  11,534  -  -  816,060  783,172 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 61,055,423  58,538,785  -  -  -  -  -  -  61,055,423  58,538,785 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ -  -  -  -  134,913  83,946  -  -  134,913  83,946 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 113,639  114,566  -  -  -  -  (40,000)  (40,000)  73,639  74,566 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 142,000  22,000  -  -  -  -  (142,000)  (22,000)  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,862,023  1,778,289  -  -  21  22  -  -  1,862,044  1,778,311 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 3,409,163  -  -  -  -  -  -  -  3,409,163  - 
สินทรัพยอ่ื์น 669,237  642,895  31,752  31,840  16,503  9,632  (55,337)  (71,545)  662,155  612,822 
รวมสินทรัพย์ 67,976,256  61,839,721  62,565  60,292  211,913  105,134  (237,337)  (133,545)  68,013,397  61,871,602 

 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ก ำไรต่อหุ้น 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท  
(ขั้นพืน้ฐำน) 1,237,342 

 
1,005,364 

 
1,230,256 

 
1,004,106 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ (ขั้นพื้นฐำน) ณ วนัท่ี  
31 มีนำคม 2,120,000 

 
2,120,000 

 
2,120,000 

 
2,120,000 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 0.58  0.47  0.58  0.47 

 
13 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 
13.1 หนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์การวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรายงาน โดยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 
 
  งบกำรเงินรวมและงำนกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ายติุธรรม  

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
31 มีนำคม 2563         
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินอนุพนัธ์  
- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 
-  13,975  -  13,975 

         
31 ธันวาคม 2562         
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินอนุพนัธ์  
- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 
-  14,404  -  14,404 

 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินอนุพนัธ์ค  านวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13.2 สินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกับมูลค่า
ยติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรม  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 
 

 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 มีนำคม 2563          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 61,055,423  -  -  60,832,606  60,832,606 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 5,397,047  -  5,424,569  -  5,424,569 
หุน้กู ้ 35,609,230  -  36,283,529  -  36,283,529 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม  
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 58,538,785  -  -  58,517,481  58,517,481 
          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,031,658  -  7,056,153  -  7,056,153 
หุน้กู ้ 35,207,348  -  35,765,678  -  35,765,678 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้และเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน แสดง
มูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนั
ของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาดและใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับตราสารท่ีมีลกัษณะและ
เง่ือนไขคลา้ยกนั 

 
13.3 ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 

 
การดอ้ยค่าของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณการโดยพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน 12 
เดือนขา้งหนา้ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่าโดยอา้งอิง
จากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตของคู่สญัญาโดยบุคคลภายนอก  
 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือประมาณการโดยพิจารณา
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผลขาดทุนดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยอา้งอิงขอ้มูล
ผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยปัจจัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับลูกหน้ีและประเมินสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัและท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตตามแบบจ าลองส าหรับการประมาณการผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถสะทอ้นในแบบจ าลองปัจจุบนั 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ก) ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต - วิธีการทั่วไป 
 

 งบกำรเงินรวม 

 
ลูกหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
ลูกหน้ีตาม 
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,551,690  851  1,552,541 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 198,120  (386)  197,734 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน  (537,770)  (58)  (537,828) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  271,174  262  271,436 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 1,483,214  669  1,483,883 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลูกหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ือ  
ลูกหน้ีตาม 
สญัญาเช่าซ้ือ  รวม 

   (พันบาท)   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 1,551,690  -  1,551,690 
การวดัมูลค่าใหม่สุทธิของค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 198,120  -  198,120 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีช าระคืน  (537,770)  -  (537,770) 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีไดม้า  271,174  -  271,174 
ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 1,483,214  -  1,483,214 

 
(ข) ผลก าไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิต 

 
  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563   

  (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของ
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  (68,476)  (68,476) 

ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิตของ
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  (182)  - 

รวม  (68,658)  (68,476) 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
31 มีนาคม 

2563  
31 ธนัวาคม 

2562  
31 มีนาคม  

2563  
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 

     

  
ภายในหน่ึงปี -  453,520  -  453,520 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี -  350,236  -  350,236 
รวม -  803,756  -  803,756 

        
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 195,665  292,298  195,665  292,298 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัลงนามในสญัญาหลายฉบบัส าหรับการเช่าอาคารส านกังาน โดยมีระยะเวลา
เช่า 1 ปี ถึง 5 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และส้ินสุดเดือนพฤษภาคม 2566 

 

15 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

1. เ ม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2563 ธปท. ได้ออกหนังสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เ ร่ือง มาตรการการให้ 
ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 เพ่ือก าหนดมาตรการขั้นต ่าเพ่ิมเติมเพ่ือ
ช่วยเหลือลูกหน้ี โดยมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและบริษทั ดงัน้ี  
 

การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีขั้นต ่าเพ่ิมเติม จากเดิมท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไดใ้ห้ความช่วยเหลือไวแ้ลว้ตามมาตรการท่ี
ออกเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2563 ตอ้งเป็นลูกหน้ีท่ีไม่ถูกจดัชั้นเป็นดอ้ยคุณภาพ (Non performing loans: NPL) หรือ
ลูกหน้ีท่ีไม่คา้งช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียเกินกว่า 90 วนั หรือ 3 เดือน นับแต่วนัครบก าหนดช าระ ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 
2563 โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงัน้ี  

 

มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี 
- ใหพ้กัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน 
- ใหข้ยายระยะเวลาการผอ่นช าระโดยการปรับสญัญาใหม่เพ่ือให้ค่างวดผอ่นช าระลดนอ้ยลงจากเดิม หรือ 
- ลดอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัออกมาตรการการให้ช่วยเหลือดงักล่าว โดยให้ลูกหน้ีลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน  
ถึง 30 มิถุนายน 2563 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2. ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2563 คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทน
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรของบริษทัส าหรับผลการด าเนินงานในปี 
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 636 ล้านบาท โดยได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วเม่ือวนัท่ี  
7 พฤษภาคม 2563 
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