
 
 
 
 
 
 

  
 
 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 



 
 
 
 
 
 
รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) 
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามล าดับ ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพ
บญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ
รับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 (ญ), 8 และ 24  ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกหน้ี
เงินให้สินเช่ือจ านวน 70,607.27 ลา้นบาท และมีค่าเผื่อ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นจ านวนเงิน 
1,325.89 ลา้นบาท โดยยอดสุทธิคิดเป็นประมาณร้อยละ 
89.7 ของสินทรัพยร์วม 
 
การประมาณการของผูบ้ริหารเก่ียวกับผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีวดั
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายข้ึนอยู่กับโมเดลด้าน
เครดิต ซ่ึงต้องอาศยัวิจารณญาณของผูบ้ริหารและการ
ประมาณการท่ีส าคญัรวมถึงการก าหนดเง่ือนไขในการ
พิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิตนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การพฒันา
โมเดลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึน การก าหนดปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 
มหภาคท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตและการถ่วง
น ้ าหนักดว้ยความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน และการประมาณการเพิ่มเติมโดยผู ้บริหาร 
(Management overlay) 
  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
- ท าความเข้าใจกระบวนการพิจารณาให้สินเ ช่ือ  

การรับช าระคืนและการควบคุมดูแล รวมถึงนโยบาย
และวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

- พิจารณาว่านโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทและ
บริษทัและเอกสารประกอบโมเดลด้านเครดิตของ
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความสอดคล้องกันตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานรายงานทางการเ งิน  
ฉบบัท่ี 9 หรือไม่ 

- ประเมินการออกแบบและการปฏิบัติตามการ
ควบคุม รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการพิจารณาการ
ให้สินเช่ือ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึน 

- ใ ช้ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น เ ค ร ดิ ต ข อ ง 
เคพีเอ็มจีในการทดสอบเอกสารประกอบโมเดล 
และวิธีการทางโมเดล เพื่อประเมินความเหมาะสม
ของเ ง่ือนไขในการพิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมี
นัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต การจดัชั้น การ
ก าหนดปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีการ
คาดการณ์ไปในอนาคตและการถ่วงน ้ าหนักด้วย 
ความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่ำวอย่ำงไร 
ยอดของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือดงักล่าวมีสาระส าคญัและ
การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เก่ียวข้องกับการค านวณท่ีซับซ้อนรวมถึงต้องอาศัย 
ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

ร ว ม ถึ ง ท ด ส อ บ ร า ย ง า น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
ความสมเหตุสมผลของการพฒันาโมเดลซ่ึงจดัท าข้ึน
โดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีถูกวา่จา้งโดยผูบ้ริหาร 

- ทดสอบการใช้เกณฑ์การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ
ของความเส่ียงด้านเครดิตและการจัดชั้น รวมถึง
ประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการระบุและ
ประมาณการเพิ่มเติมโดยผูบ้ริหาร (Management 
overlay) 

- ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 
และ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของงบ
การเงิน 

 
เร่ืองอ่ืน ๆ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตรวจสอบ
โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
ข้อมลูอ่ืน  

 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
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เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ  
ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก
การส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
16 กมุภาพนัธ์ 2564 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 1,378,094,187     783,172,078        1,083,708,557     743,186,155        
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8 39,345,736,617   34,902,345,203   39,345,736,617   34,902,345,203   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 126,428,691        26,999,843         -                          -                          
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                          -                          167,497,144        46,659,330         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 84,998,574         74,547,681         84,998,574         74,547,681         
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 37,500                18,000                37,500                40,018,000         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 139,715,825        135,131,138        123,176,820        128,756,672        
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 41,075,011,394   35,922,213,943   40,805,155,212   35,935,513,041   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 7 11,000,000         10,000,000         -                          -                          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 8 29,935,649,480   23,636,439,632   29,935,649,480   23,636,439,632   
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 9 232,410,293        56,945,741         -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัย่อย 10 -                          -                          502,000,000 22,000,000         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 1,928,494,906     1,778,311,636     1,928,477,824 1,778,289,248     
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 6, 12 3,564,068,899     - 3,564,068,899 -                          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24,817,264         25,822,823         24,784,992 25,780,586         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 296,736,949        300,213,267        296,370,104 300,043,039        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 153,688,688        141,655,178        153,688,688 141,655,178        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 36,146,866,479   25,949,388,277   36,405,039,987   25,904,207,683   

รวมสินทรัพย์ 77,221,877,873   61,871,602,220   77,210,195,199   61,839,720,724   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 13 2,396,526,081 1,897,232,693     2,396,526,081 1,897,232,693     

หน้ีสินอนุพนัธ์ 6,473,534 14,403,957         6,473,534 14,403,957         

เจา้หน้ีอ่ืน 14 1,074,552,902 890,730,642        1,051,066,613 876,724,799        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 3,959,328,592 4,038,162,484     3,959,328,592 4,038,162,484     

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 16 12,886,771,659 8,733,878,049     12,886,771,659 8,733,878,049     

หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี

   (2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 6, 12 838,091,289 19,240,871         838,091,289 19,240,871         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 699,762,410 607,158,253        695,868,518 605,724,763        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6 88,560,003 111,120,906        135,089,360 135,934,370        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 21,950,066,470   16,311,927,855   21,969,215,646   16,321,301,986   

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 6,166,052,804 2,993,495,726     6,166,052,804     2,993,495,726     

หุน้กู้ 16 25,566,069,462 26,473,470,400   25,566,069,462   26,473,470,400   

หน้ีสินตามสญัญาเช่า

   (2562 : หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) 6, 12 2,724,457,114 27,100,573         2,724,457,114     27,100,573         

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 17 133,098,358 93,893,858         133,098,358        93,893,858         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34,589,677,738   29,587,960,557   34,589,677,738   29,587,960,557   

รวมหนี้สิน 56,539,744,208   45,899,888,412   56,558,893,384   45,909,262,543   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,120,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000,000 2,120,000,000     2,120,000,000     2,120,000,000     

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามัญจาํนวน 2,120,000,000 หุ้น มูลค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000,000 2,120,000,000     2,120,000,000     2,120,000,000     

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

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 212,000,000 212,000,000        212,000,000        212,000,000        

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 15,975,469,131 11,271,393,612   15,944,637,281   11,230,137,985   

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (5,178,828)          (11,523,166)        (5,178,828)          (11,523,166)        

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 20,682,133,665   15,971,713,808   20,651,301,815   15,930,458,181   

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 77,221,877,873   61,871,602,220   77,210,195,199   61,839,720,724   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือ
   และสญัญาเช่าซ้ือ 13,961,509,138     11,879,693,590      13,915,500,568     11,874,460,185      
รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 6 726,427,794          723,213,883          677,438,908          678,880,991           
รายไดเ้งินปันผล 6 -                            -                            35,000,000            -                             
รายไดอ่ื้น 6 44,652,536            85,022,030            105,872,968          118,140,270           
รวมรายได้ 19 14,732,589,468     12,687,929,503      14,733,812,444     12,671,481,446      

ค่าใช้จ่าย
ค่าใชจ้่ายในการบริการและบริหาร 6, 20 6,144,148,514       5,314,188,001        6,142,666,499       5,312,395,145        
รวมค่าใช้จ่าย 6,144,148,514       5,314,188,001        6,142,666,499       5,312,395,145        

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,588,440,954       7,373,741,502        8,591,145,945       7,359,086,301        
ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 36,140,399            -                            36,140,399            -                             
ตน้ทุนทางการเงิน 6 (1,816,964,173)      (1,526,553,219)      (1,816,964,173)      (1,526,553,219)       
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 20 -                            (554,212,960)         -                            (553,361,820)          
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (291,117,490)         -                            (290,134,412)         -                             
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 6,516,499,690       5,292,975,323        6,520,187,759       5,279,171,262        

ภาษีเงินได้ 21 1,302,575,881       1,055,506,690        1,295,840,173       1,052,745,878        
กําไรสําหรับปี 5,213,923,809       4,237,468,633        5,224,347,586       4,226,425,384        

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 7,930,423              3,442,475              7,930,423              3,442,475               
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 (1,586,085)             (688,495)                (1,586,085)             (688,495)                 
รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 6,344,338              2,753,980              6,344,338              2,753,980               

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีกาํหนดไว้ 17 (4,734,702)             (20,471,278)           (4,734,702)             (20,580,288)            
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น
   กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 946,941                 4,094,256              946,941                 4,116,058               
รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
   กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (3,787,761)             (16,377,022)           (3,787,761)             (16,464,230)            
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี 2,556,577              (13,623,042)           2,556,577              (13,710,250)            

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,216,480,386       4,223,845,591        5,226,904,163       4,212,715,134        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,213,923,809 4,237,468,633 5,224,347,586 4,226,425,384
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                             

5,213,923,809 4,237,468,633 5,224,347,586 4,226,425,384

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,216,480,386 4,223,845,591 5,226,904,163 4,212,715,134
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                            -                            -                            -                             

5,216,480,386 4,223,845,591 5,226,904,163 4,212,715,134
กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 22 2.46 2.00 2.46 1.99

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผล 23 -                          -                             -                             (551,200,000)            -                                 (551,200,000)         

  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                             -                             (551,200,000)            -                                 (551,200,000)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                             -                             (551,200,000)            -                                 (551,200,000)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

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

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

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                             -                             4,221,091,611          2,753,980                  4,223,845,591       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

(บาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                          -                             -                             129,939,471             -                                 129,939,471          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,120,000,000    2,379,843,362        212,000,000          11,401,333,083        (11,523,166)               16,101,653,279     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผล 23 -                          -                             -                             (636,000,000)            -                                 (636,000,000)         

  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                          -                             -                             (636,000,000)            -                                 (636,000,000)         

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                             -                             (636,000,000)            -                                 (636,000,000)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                          -                             -                             5,213,923,809          -                                 5,213,923,809       

     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                             -                             (3,787,761)                6,344,338                  2,556,577              

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                             -                             5,210,136,048          6,344,338                  5,216,480,386       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 15,975,469,131 (5,178,828)                 20,682,133,665     

กาํไรสะสม

(บาท)

งบการเงินรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 23 -                          -                            -                          (551,200,000)               -                                (551,200,000)         
  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                            -                          (551,200,000)               -                                (551,200,000)         
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                            -                          (551,200,000)               -                                (551,200,000)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          4,226,425,384             -                                4,226,425,384       
     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                            -                          (16,464,230)                 2,753,980                  (13,710,250)           
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                            -                          4,209,961,154             2,753,980                  4,212,715,134       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,120,000,000     2,379,843,362       212,000,000        11,230,137,985           (11,523,166)              15,930,458,181     
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                          -                            -                          129,939,471                - 129,939,471          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,120,000,000     2,379,843,362       212,000,000        11,360,077,456           (11,523,166)              16,060,397,652     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 23 -                          -                            -                          (636,000,000)               -                                (636,000,000)         
  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                            -                          (636,000,000)               -                                (636,000,000)         
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                            -                          (636,000,000)               -                                (636,000,000)         

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          5,224,347,586             -                                5,224,347,586       
     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                          -                            -                          (3,787,761)                   6,344,338                  2,556,577              
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                          -                            -                          5,220,559,825             6,344,338                  5,226,904,163       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 15,944,637,281 (5,178,828)                20,651,301,815
-                          -                             -                           -                                     -                                  -                             

(บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,516,499,690        5,292,975,323      6,520,187,759      5,279,171,262        
ปรับรายการที่กระทบกาํไรก่อนภาษเีงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,169,326,364        275,738,096         1,169,311,093      275,719,372           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ -                             554,212,960         -                            553,361,820           
ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
   ราคาทุนตดัจาํหน่าย (36,140,399)           -                            (36,140,399)          -                             
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 291,117,490           -                            290,134,412         -                             
ขาดทุน (กาํไร) จากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 300,000                  (4,000,000)            300,000                (4,000,000)             
กาํไรจากการขายลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ -                             (33,781,199)          -                            (33,781,199)           
ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,319,583               5,601,521             4,319,583             5,601,521               
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 34,721,138             34,652,693           34,721,138           34,652,693             
กาํไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ -                             (5,030,501)            -                            (5,030,501)             
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (82,527)                  (21,968)                 (82,527)                 (21,968)                  
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (2,737,425)             -                            (2,737,425)            -                             
เงินปันผลรับ -                             -                            (35,000,000)          -                             
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือ (13,961,509,138)    (11,879,693,590)   (13,915,500,568)   (11,874,460,185)    
ดอกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือรับ 13,912,786,444      11,785,295,840    13,871,133,821    11,781,048,872      
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (7,136,024)             (8,063,806)            (7,039,267)            (7,824,894)             
ตน้ทุนทางการเงิน 1,816,964,173        1,526,553,219      1,816,964,173      1,526,553,219        

9,738,429,369        7,544,438,588      9,710,571,793      7,530,990,012        
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (10,815,249,789)    (12,408,812,468)   (10,815,249,789)   (12,408,812,468)    
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (271,395,205)         (83,574,972)          -                            -                             
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                             -                            (120,837,814)        (43,830,830)           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น (10,450,893)           (17,297,799)          (10,450,893)          (17,297,799)           
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (19,500)                  32,000                  39,980,500           (39,968,000)           
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (13,565,300)           2,968,406             (3,372,191)            8,853,654               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (12,033,510)           (16,490,442)          (12,033,510)          (16,490,442)           
เจา้หน้ีอ่ืน 226,586,587           144,556,635         215,561,758         138,796,480           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (22,560,903)           68,090,904           (845,010)               81,913,812             
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ่าย (251,340)                (55,800)                 (251,340)               (55,800)                  
กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (1,180,510,484)      (4,766,144,948)     (996,926,496)        (4,765,901,381)      
ภาษีเงินไดจ่้าย (1,207,074,550)      (1,225,630,524)     (1,202,662,629)     (1,223,752,080)      
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน (2,387,585,034)      (5,991,775,472)     (2,199,589,125)     (5,989,653,461)      

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม วนัที่ 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิม่ขึ้น (1,000,000)                (1,000,000)            -                               -                                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                               (480,000,000)        (20,000,000)           
เงินปันผลรับ -                                -                               35,000,000           -                                

เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (633,243,481)         (786,817,702)        (633,243,481)        (786,791,244)         
เงินสดจ่ายเพือ่ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,727,710)             (6,219,122)            (5,727,710)            (6,169,431)             
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 6,088,065               3,399,157             6,088,065             3,399,157               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (633,883,126)         (790,637,667)        (1,077,883,126)     (809,561,518)         

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 483,219,326           (2,920,229,020)     483,219,326         (2,920,229,020)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7,258,000,000        2,250,000,000      7,258,000,000      2,250,000,000        
เงินสดจ่ายเพือ่ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (4,166,666,667)      (2,916,666,667)     (4,166,666,667)     (2,916,666,667)      
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 12,000,000,000      15,670,000,000    12,000,000,000    15,670,000,000      
เงินสดจ่ายเพือ่ไถ่ถอนหุน้กู้ (8,737,200,000)      (3,399,000,000)     (8,737,200,000)     (3,399,000,000)      
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 23 (636,000,000)         (551,200,000)        (636,000,000)        (551,200,000)         
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (838,249,082)         -                               (838,249,082)        -                                

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิม่ขึ้น -                                1,191,722             -                               1,191,722               
ดอกเบ้ียจ่าย (1,746,713,308)      (1,448,675,004)     (1,745,108,924)     (1,448,675,004)      
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 3,616,390,269        6,685,421,031      3,617,994,653      6,685,421,031        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 594,922,109           (96,992,108)          340,522,402         (113,793,948)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 783,172,078           880,164,186         743,186,155         856,980,103           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 7 1,378,094,187        783,172,078         1,083,708,557      743,186,155           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 6,743,445               7,127,568             6,743,445             7,127,568               

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุด สาํหรับปีส้ินสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม วนัที่ 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

18 

หมำยเหตุ สำรบัญ  
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 
9 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สญัญาเช่า 
13 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
16 หุน้กู ้
17 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
18 ส ารอง 
19 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
20 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21 ภาษีเงินได ้
22 ก าไรต่อหุ้น 
23 เงินปันผล 
24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
25 การบริหารจดัการทุน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลท่ัวไป  
 
บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีท่ีอยูจ่ดทะเบียนของบริษทัตั้งอยูเ่ลขท่ี 32/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวเพช็รอ าไพ  

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัโดยการให้สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และ
สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับรวมถึงการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือและนายหน้าประกันภัย  
โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน   
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ
บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้
เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (“TFRS 9”) รวมถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
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นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมี
การปัดเศษเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ 
ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  
การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

การใช้วิจารณญาณ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชวิ้จารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงินท่ีรับรู้
ในงบการเงินประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 

หมายเหตุขอ้ 5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
หมายเหตุขอ้ 12 สญัญาเช่า 

− การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
− การประเมินว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก

ในการขยายอายสุญัญาเช่าหรือท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 
− การประเมินว่ากลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ

สินทรัพยท่ี์ผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ และ 
หมายเหตุขอ้ 24 การก าหนดเง่ือนไขในการพิจารณาการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ 

    สินทรัพยท์างการเงินนบัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก การก าหนดวิธีการท่ีจะรวมขอ้มูลท่ีมีการ 
    คาดการณ์ไปในอนาคต ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน วิธีการ 
    เลือกและการอนุมติัวิธีการท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ 
    เกิดข้ึน 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีรับรู้ในปีบญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผย
ในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุขอ้ 17 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุขอ้ 24 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้เปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของส่วน
ปรับปรุงอาคารตามประมาณการอายุการให้ประโยชน์ใหม่ การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีน้ีใช้วิธีเปล่ียนทนัที 
เป็นตน้ไป กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงคาดว่าไม่
มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญั 
 

3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี  
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทาง
การเงิน และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 

 

 
 

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ ก าไรสะสม  ก าไรสะสม 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีรายงานในปีก่อน  11,483,394  11,442,138 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน     
ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่า 3 (ข) 162,424  162,424 

ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (32,485)  (32,485) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่  11,613,333  11,572,077 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอใน
ปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยาม การรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การดอ้ยค่าและการตดัรายการออกจากบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4  ผลกระทบจาก
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี 

 
(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  

  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคา
ทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (FVOCI)  และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน (FVTPL) โดยการจัดประเภทตาม  TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์าง
การเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้ งน้ี TFRS 9 ยกเลิกการจัด
ประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ และเงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนด
โดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105  
  
ตาม TFRS 9 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา  
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเดิมตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 และการจัดประเภทและการวัดมูลค่าใหม่ตาม TFRS 9 ของกลุ่มบริษัทและบริษัท  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

  งบกำรเงินรวม 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  783,172  -  783,172 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  34,902,345  98,285  35,000,630 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  27,000  -  27,000 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  74,548  -  74,548 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  18  -  18 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -  -  135,131  -                 135,131 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน     35,922,214  98,285  36,020,499 
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  งบกำรเงินรวม 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้ ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  10,000  -  10,000 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  23,636,440  64,139  23,700,579 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ -  -  56,946  -  56,946 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  1,778,311  -  1,778,311 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  25,823  -  25,823 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  300,213  (32,485)  267,728 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  141,655  -  141,655 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     25,949,388  31,654  25,981,042 

รวมสินทรัพย์     61,871,602  129,939  62,001,541 

          
          
          
          
          
          
          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หน้ีสินหมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  1,897,233  -  1,897,233 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 
 

มูลค่ายติุธรรม  มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 14,404  -  14,404 

เจา้หน้ีอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  890,730  -  890,730 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  4,038,162  -  4,038,162 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  8,733,878  -  8,733,878 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  19,241  -  19,241 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  607,158  -  607,158 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  111,121  -  111,121 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน     16,311,927  -  16,311,927 
          
          
 
 

         



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินรวม 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  2,993,496  -  2,993,496 
หุน้กู ้ ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  26,473,470  -  26,473,470 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  -  27,101  -  27,101 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน -  -  93,894  -  93,894 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     29,587,961  -  29,587,961 
รวมหนีสิ้น     45,899,888  -  45,899,888 
          

ส่วนของผู้ถอืหุ้น          
ทุนเรือนหุน้ -  -  2,120,000  -  2,120,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -  -  2,379,843  -  2,379,843 
ทุนส ารองตามกฎหมาย -  -  212,000  -  212,000 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -  -  11,271,394  129,939  11,401,333 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -  -  (11,523)  -  (11,523) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     15,971,714  129,939  16,101,653 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     61,871,602  129,939  62,001,541 

 

 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
สินทรัพย์          
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  743,186  -  743,186 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  34,902,345  98,285  35,000,630 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  46,659  -  46,659 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  74,548  -  74,548 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  40,018  -  40,018 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -  -  128,757  -  128,757 
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน     35,935,513  98,285  36,033,798 
          
          
          
          
          
          
          
          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  23,636,440  64,139  23,700,579 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  22,000  -  22,000 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  -  1,778,289  -  1,778,289 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  25,781  -  25,781 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  -  300,043                    (32,485)  267,558 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  141,655  -  141,655 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     25,904,208  31,654  25,935,862 

รวมสินทรัพย์     61,839,721  129,939  61,969,660 

          
          
          
          
          
          
          
          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น          

หน้ีสินหมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  1,897,233  -  1,897,233 
หน้ีสินอนุพนัธ์ 
 

มูลค่ายติุธรรม  มูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทุน 

 14,404  -  14,404 

เจา้หน้ีอ่ืน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  876,725  -  876,725 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน          
  ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย               4,038,162  -               4,038,162 
หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  8,733,878  -  8,733,878 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี -  -  19,241  -  19,241 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  -  605,725  -  605,725 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  135,934  -  135,934 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน     16,321,302  -  16,321,302 
          
          
          

          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

30 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 การจดัประเภท 

รายการเดิม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

การจดัประเภท 
รายการใหม่ 
ตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 

จะเกิดข้ึน  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม 2563 
     (พันบาท) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  2,993,496  -  2,993,496 
หุน้กู ้ ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ราคาทุนตดัจ าหน่าย  26,473,470  -  26,473,470 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -  -  27,101  -  27,101 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน -  -  93,894  -  93,894 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     29,587,961  -  29,587,961 
รวมหนีสิ้น     45,909,263  -  45,909,263 
          
ส่วนของผู้ถอืหุ้น          
ทุนเรือนหุน้ -  -  2,120,000  -  2,120,000 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -  -  2,379,843  -  2,379,843 
ทุนส ารองตามกฎหมาย -  -  212,000  -  212,000 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร -  -  11,230,138  129,939  11,360,077 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -  -  (11,523)  -  (11,523) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     15,930,458  129,939  16,060,397 
รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ     61,839,721  129,939  61,969,660 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินและลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  
  
TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะ
ท่ี เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการ
คาดการณ์เก่ียวกับการช าระหน้ีในอนาคตของลูกค้า TFRS 9 ก าหนดให้ใช้วิจารณญาณในการประเมินว่า  
การเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนอย่างไร และ
พิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีตามสญัญาเช่า  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ประเมินการด้อยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามแบบจ าลองส าหรับการ
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดข้ึนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ในอนาคตท่ีไม่สามารถสะทอ้นในแบบจ าลอง
ปัจจุบนั (management overlay) อยา่งไรกต็าม ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนลดลง ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 1,714,114  1,714,114 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 851  - 
 1,714,965  1,714,114 
ผลก าไรและกลับรายการขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ท่ีรับรู้  
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563  

   

- ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (162,424)  (162,424) 
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 1,552,541  1,551,690 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเลือกท่ีจะรับรู้ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนโดยปรับปรุงกบั
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (“TAS 17”) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม 
(Modified retrospective approach) 

 
เดิมกลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า
หรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบ
แทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าว
เปล่ียนแปลงไปโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตาม
สญัญาเช่า 
 

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 3,391,713 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (76,011) 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่นลดลง (8,652) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 3,307,050 
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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 

 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสญัญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ  
 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ  
 
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ยกเวน้ท่ีได้
กล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 เร่ืองการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 
บริษัทย่อย    
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม
จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
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การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึง
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุน 
ท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยู ่
ใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 
การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหวา่งกิจการในกลุ่มบริษทั ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 
แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น  
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(ค) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
(1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (ส าหรับการไดม้าหรือ
การออกสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติ) ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วนัท่ีเกิดรายการเหล่านั้น ซ่ึงเป็นวนัท่ี 
กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
 
สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวข้องกับการจัดหาเงิน 
ท่ีมีนยัส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกตน้ทุน
การท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินนั้น ลูกหน้ีท่ีไม่
มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญัจะวดัมูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาของการท ารายการ 
 

 (2)  การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงัของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
 

การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงัของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าภายหลงั ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุนโดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
หากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
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การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดับกลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน 
(Portfolio) เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใช้
ในการพิจารณารวมถึง  
- นโยบายและวตัถุประสงค์ของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินและการด าเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกลยทุธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่
ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นในการจดัหาเงินทุนหรือ
รับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน และการรายงานให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) และ
กลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- ความถ่ี มูลค่าและระยะเวลาของการขายในปีก่อน เหตุผลส าหรับการขายเหล่านั้นและความคาดหวงัเก่ียวกบัการขาย
ในอนาคต อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการขายนั้นไม่น ามาพิจารณาแยกต่างหาก แต่เป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน
ภาพรวมของวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินให้ระบุวตัถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว ้และวิธีการให้ได้มาซ่ึง
กระแสเงินสด 

 
การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 
ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก ส่วน “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลา ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงในการกูย้ืม
โดยทัว่ไปดา้นอ่ืน ๆ (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง) และตน้ทุน (เช่น ค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถือครองสินทรัพยท์างการเงินในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง 
 
ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้หรือไม่ กลุ่ม
บริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงิน
ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจ
ท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไขในการประเมิน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- ลกัษณะการปรับมูลค่าทางการเงิน 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัและบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) และ 
- ลกัษณะการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของมูลค่าเงินตามเวลา เช่น ระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่ 
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การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ ภายหลังการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่ในภายหลัง  
กลุ่มบริษทัและบริษทัเปล่ียนโมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ทางการเงิน 

 
หากเง่ือนไขในสินทรัพยท์างการเงินมีการเปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่ากระแสเงินสดของ
สินทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงไปต่างจากเดิมอยา่งมีนยัส าคญัหรือไม่ 

 
หากกระแสเงินสดแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั สิทธิตามสัญญาของกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินเดิมถือว่า
หมดอายุไป ในกรณีดงักล่าว สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะมีการตดัรายการออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการท ารายการท่ีเขา้เง่ือนไข ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงบนัทึก
ดงัน้ี 
- ค่าธรรมเนียมท่ีพิจารณาในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์หม่และค่าธรรมเนียมท่ีเป็นการช าระตน้ทุนการ

ท ารายการท่ีเขา้เง่ือนไขให้รวมเป็นส่วนหน่ึงในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์และ 
- ค่าธรรมเนียมอ่ืนใหบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของก าไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการออกจากบญัชี 

 
หากกระแสเงินสดมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน วตัถุประสงคข์องการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
มกัจะเป็นการรับช าระคืนให้ไดม้ากท่ีสุดตามขอ้ก าหนดในสัญญาเดิมมากกว่าการออกสินทรัพยใ์หม่ท่ีมีขอ้ก าหนดต่าง
จากเดิมอยา่งมีนยัส าคญั หากกลุ่มบริษทัและบริษทัวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงสินทรัพยท์างการเงินในทางท่ีส่งผลให้เกิด
การลดหน้ีจะพิจารณาว่าควรตดับางส่วนของสินทรัพยอ์อกจากบญัชีก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงสัญญาหรือไม่เป็น
ล าดบัแรกวิธีการดงักล่าวส่งผลต่อการประเมินในเชิงปริมาณและท าใหไ้ม่เขา้เง่ือนไขของการตดัรายการออกจากบญัชี 
 
หากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืนไม่ส่งผลต่อการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทัจะค านวณมูลค่าตาม
บญัชีขั้นตน้ใหม่โดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมของสินทรัพยแ์ละปรับปรุงผลก าไรขาดทุนของการเปล่ียนแปลง
ดงักล่าวในก าไรหรือขาดทุน ตน้ทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนและค่าธรรมเนียมท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงนั้น
จะถูกปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงและตัดจ าหน่ายตลอดอายุท่ี
เหลืออยูข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 
หากการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงจะแสดงรวม
กบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ส าหรับกรณีอ่ืนนั้นแสดงเป็นดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง 
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การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงัของหนีสิ้นทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดยกเวน้หน้ีสินอนุพนัธ์เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

(3)  การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินออกจากบัญชี 
 
การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั
ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุม
ในสินทรัพยท์างการเงิน 
 
ในการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์(หรือมูลค่าตาม
บญัชีซ่ึงจดัสรรให้แก่ส่วนของสินทรัพยท่ี์จะมีการตดัรายการออกจากบญัชี) และผลรวมของ (1) ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ 
(รวมถึงสินทรัพยใ์หม่ท่ีไดรั้บใด ๆ หักดว้ยหน้ีสินใหม่ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) ก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียง
และผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์สินทรัพย์
ท่ีโอนไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 
การตัดรายการหนีสิ้นทางการเงินออกจากบัญชี 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุ 

 
(4)  การหักกลบ 

 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวนสุทธิก็ต่อเม่ือ
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะ
ช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั  
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(5) อนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง 
 

อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการบริหารความเส่ียงถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดให้อนุพนัธ์ท่ีถือไวเ้พ่ือการบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกนัความเส่ียงส าหรับความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงท่ีเขา้เง่ือนไข ณ วนัเร่ิมตน้ท่ี
ก าหนดใหมี้การป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัท าเอกสารท่ีระบุถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การป้องกันความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงรวมถึงวัตถุประสงค์ในการบริหารความเส่ียงและ 
กลยุทธ์ในการจดัการกบัความเส่ียงรวมถึงวิธีการท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิผลในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทั
และบริษทัท าการประเมินทั้งเม่ือเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ของการป้องกนัความเส่ียงและประเมินอยา่งต่อเน่ืองว่าเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงท่ีคาดการณ์ไวมี้ประสิทธิผลในการหกักลบการเปล่ียนแปลงของมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ี
มีการป้องกนัความเส่ียงในระหว่างช่วงเวลาท่ีก าหนดให้มีการป้องกนัความเส่ียงหรือไม่ และผลของการป้องกนัความ
เส่ียงท่ีเกิดข้ึนจริงแต่ละคร้ังอยูใ่นช่วงท่ีก าหนดไวห้รือไม่  
 
การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 
 
เม่ืออนุพนัธ์ถูกก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความ
เส่ียง ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนนั้น
จ ากดัเพียงผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงเท่านั้น ซ่ึงพิจารณาโดย
ใชมู้ลค่าปัจจุบนันบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้การป้องกนัความเส่ียง การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง
ถูกขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใช้สิทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป เม่ือการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จ านวนเงินท่ีสะสมในส ารองการป้องกนัความเส่ียงจะยงัคงอยูใ่นส่วนของ
เจา้ของจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว จ านวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะ
รวมเป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
อ่ืน จ านวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแส
เงินสดในอนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบก าไรหรือขาดทุน  
 
หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดข้ึนอีกต่อไป จ านวนเงินท่ีสะสมไว้
ในส ารองการป้องกนัความเส่ียงและส ารองตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไร
หรือขาดทุนทนัที 
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นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลกูหนี ้/ ลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 
 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี คือเงินให้กูย้ืมแบบมีระยะเวลา แสดงยอดเฉพาะเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับของเงินให้สินเช่ือ 
ส่วนลดรับล่วงหนา้ของเงินใหสิ้นเช่ือท่ียงัไม่รับรู้รายได ้(ถา้มี) แสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือ 

 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ แสดงมูลค่าตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิจากยอดคงเหลือของรายไดด้อกเบ้ียจากสญัญาเช่าซ้ือรอตดับญัชี 
 
ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเส่ียง 

 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของสัญญาเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ โดยมูลค่ายติุธรรมค านวณโดยใชวิ้ธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั 
 
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ - การบัญชีป้องกันความเส่ียง 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ขา้ท ารายการเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง
กบัหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงบนัทึกตราสารอนุพนัธ์ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
โดยใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมท าการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการก าหนดและจดัท าเอกสารซ่ึงระบุถึงความสัมพนัธ์ของตรา
สารป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการบริหารความเส่ียงของกิจการและกล
ยุทธ์ในการป้องกนัความเส่ียง กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัไดจ้ดัท าเอกสารการประเมินประสิทธิผลของตราสารท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียงว่ามีประสิทธิผลสูงในการหักกลบกบัการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงหรือไม่ โดยท าการประเมินประสิทธิผล ณ วนัท่ีเร่ิมท าการป้องกนัความเส่ียงและท าอยา่งต่อเน่ือง 

 
ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดจะรับรู้ใน
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นส ารองการป้องกนัความเส่ียง ผลก าไรหรือขาดทุนของส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลของ
ตราสารป้องกนัความเส่ียงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมี
ผลกระทบต่อก าไรขาดทุน จ านวนสะสมท่ีรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกโอนไปรับรู้ในงบก าไรขาดทุนในงวดเดียวกนั 
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เม่ือตราสารป้องกนัความเส่ียงหมดอายหุรือไม่เขา้เง่ือนไขของการใชก้ารบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไป ก าไรหรือขาดทุน
สะสมท่ีไดเ้คยรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารติดภาระหลกัประกนั 

 
(จ) เงินลงทุนในบริษทัย่อย  

 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

(ฉ) ทรัพย์สินรอการขาย  
 
ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นก าไรหรือขาดทุนเม่ือจ าหน่าย 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

(ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 
รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่
ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละ
ตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
นั้นใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบั
มูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                  
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือ
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคาร  20 และ 50 ปี  
ส่วนปรับปรุงอาคาร   ไม่เกิน 6 ปี  (2562: 20 ปี) 
ส่วนปรับปรุงอาคาร - อาคารส านกังานใหญ่  20 - 35 ปี  
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์  5 และ 10 ปี  
ยานพาหนะ -      (2562: 5 และ 7 ปี) 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี 
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพย์
ท่ีสามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่าย
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและ 
ปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 และ 10 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สัญญาเช่า 
 
นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หาก
สัญญาประกอบด้วยส่วนประกอบท่ีเป็นการเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่ เ ป็นการเช่า กลุ่มบริษัทและบริษัทจะ 
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาโดยถือปฏิบติัตาม TFRS 15 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการ     
วดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของ
หน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีได้รับ                 
ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน การประมาณอายุการใชป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงิน
กูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัและบริษทั หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ีย
การกูย้ืมเงินส่วนเพ่ิม ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ และจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้าร
รับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือ
สิทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่าหากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิมโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพ่ือใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า การเปล่ียนแปลงอายสุญัญา การเปล่ียนแปลงค่าเช่า 
การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการ
ประเมินการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่า
หน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 
เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าว่าไดโ้อนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สัญญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือกลุ่ม
บริษทัและบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัและบริษทัจะรับรู้รายการสญัญาเช่าหลกัและสญัญาเช่าช่วงแยกต่างหากจากกนั
และพิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงโดยอา้งอิงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เกิดจากสัญญาเช่าหลกั หากสัญญาเช่าหลกัเป็น
สัญญาเช่าระยะสั้นท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการ กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่า
ช่วงเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค้่าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า และ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือการไดม้าซ่ึงสญัญาเช่าด าเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายสุัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจ านวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนั
ของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า
เงินทุนจะถูกปันส่วนในแต่ละรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทัและบริษทั
ท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสญัญาเช่า 

 

นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัและบริษทัในฐานะผูเ้ช่าถือ
เป็นสญัญาเช่าการเงิน สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนั
สุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะ
บนัทึกเป็นหน้ีสิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
 
สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน 
จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สญัญาเช่า 
 

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่า 
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การประมาณการและการใช้ดลุยพินิจท่ีส าคัญ 
 

การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มบริษทัและบริษทัข้ึนอยู่กบัแบบจ าลองท่ีสลบัซับซ้อนและชุด
ขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัในการก าหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประเมินเก่ียวกบัการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาแบบจ าลองผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนยงัเก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงพิจารณาร่วมกบัขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมาจากทั้ง
ภายในและภายนอก ในกรณีท่ีแบบจ าลองไม่สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนได ้จะมีการใชดุ้ลยพินิจของผูเ้ช่ียวชาญใน
การพิจารณาการปรับปรุงภายหลงัแบบจ าลองตามหลกัการ  Management Overlay ซ่ึงครอบคลุมทั้งในเร่ืองขอ้บกพร่องของ
แบบจ าลอง ความเส่ียงของลูกหน้ีและปัจจยัอ่ืน ๆ  

 
การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนค านวณโดยปราศจากอคติ ค านึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ซ่ึงพิจารณาจากการ
ประเมินช่วงของผลลัพธ์ ท่ี เ ป็นไปได้ มูลค่าเ งินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความสมเหตุสมผลทั้ งหมด 
ซ่ึงรวมถึงการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัของผลขาดทุนดา้นเครดิตโดยวดั
มูลค่าดงัน้ี 
- สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดกบักิจการตามสัญญา และกระแสเงินสด
ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยมูลค่าส่วนต่าง
ระหวา่งมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้และมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 
 

ประมาณการของจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บค านวณโดยเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา (PD 
- Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนเม่ือมีการปฏิบติัผดิสญัญาต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given 
default) กบัยอดหน้ีหรือประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผิดสญัญา (EAD - Exposure at the time of default) 
 
ปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกรวมอยูใ่น PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
ปัจจยัเหล่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลสนบัสนุนทั้งหมดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาข้ึนจากขอ้มูลทั้ง
ภายในและภายนอกท่ีมีอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 
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สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลพัธ์ท่ีมีความเป็นไปได้และ
สมเหตุสมผลส าหรับกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีมีสาระส าคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมี
ความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกนันั้นไดมี้การคาดการณ์จ านวน
และจังหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการยึดหลักประกันโดยหักต้นทุนเพื่อให้ได้มาและต้นทุนการขาย
หลกัประกนั และไม่ค านึงวา่การยดึทรัพยน์ั้นเป็นไปไดห้รือไม่ 

  
การประมาณจ านวนเงินสดท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงิน 

 
การจัดช้ัน 

 
ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวนัท่ีรายงานโดย
จะพิจารณาเป็นรายสัญญา ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงิน
ตามการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

 
ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มกีารเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing)  

 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือแรก (ไม่เขา้
เง่ือนไขของชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3) ณ วนัท่ีรายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้ตามผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้เป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์การผิดนัดช าระหน้ีของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 
ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing)  

 

เม่ือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก
ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนรับรู้โดยการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการผิดนดัตลอดอายุ
ของสินทรัพยท์างการเงิน (lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมีนยัส าคญัของการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิตนั้นพิจารณาจากปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งช าระเกินกว่า 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกพิจารณาว่ามีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
สินทรัพยท์างการเงินสามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ได ้เม่ือสามารถพิสูจน์ไดถึ้งความสามารถในการช าระหน้ีท่ีกลบัมาเป็น
ปกติ 
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ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือผิดนดัช าระคือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคา้งช าระเงินตน้และ/หรือ
ดอกเบ้ียมากกว่า 90 วนั นอกจากน้ีสินทรัพยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปได้
ท่ีจะไม่สามารถช าระหน้ีไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน  หลักฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต
ครอบคลุมถึงขอ้มูลท่ีสงัเกตไดจ้ากเหตุการณ์ เช่น อยูร่ะหวา่งการฟ้องร้อง 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต พิจารณาจากผลต่างระหว่าง
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการถือครองหลกัประกนั การคิดลด
ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินนั้น และมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน
ก่อนเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตมีการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ
 
การเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เม่ือเง่ือนไขของสญัญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงดา้นเครดิตและไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการ
เงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ในผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนใน
ก าไรหรือขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ 
และไม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้หรือตลอดอายหุากเขา้เง่ือนไขว่า สินทรัพยท์างการเงินมีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพ่ือพิจารณาว่ามีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต
ภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขหรือไม่ 
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา กลุ่มบริษทั
และบริษทัอาจจะถือสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
ยกเวน้แต่จะมีหลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะถือสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีความเส่ียงดา้น
เครดิตเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
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การตัดจ าหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 
 
ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้จะถูกตดัจ าหน่ายคู่กบัค่า
เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะถูกตดั
จ าหน่ายหลงัจากด าเนินการตามขั้นตอนท่ีจ าเป็นทั้งหมดแลว้ มีการประเมินแลว้ว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการไดรั้บคืน และ
ไดพ้ิจารณาถึงผลขาดทุน มูลค่าท่ีไดรั้บคืนภายหลงัจากการตดัจ าหน่ายออกจากบญัชีจะน ามาลดจ านวนผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 
 
หากมีการลดลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาต่อมาและการลดลงนั้นสมัพนัธ์โดยตรง
กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเคย
รับรู้ในปีก่อนจะถูกกลบัรายการกบับญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน จ านวนเงินของการกลบัรายการรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน 

 
การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 
 
เม่ือเวลาผา่นไป สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกจดัชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 อาจถูกจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 
 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าเครดิต (ชั้นท่ี 3) และไม่มีการปรับโครงสร้างหน้ี จะถูกโอนไปยงัชั้นท่ี 2 หรือชั้น
ท่ี 1 เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เขา้เง่ือนไขเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป  
 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัชั้นท่ี 2 สามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ได้เม่ือพิจารณาแลว้ว่าไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมี
นยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตอีกต่อไป 
 
ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีจดัชั้นท่ี 2 ซ่ึงไม่เคยถูกจดัเป็นสินทรัพยด์อ้ยค่าดา้น
เครดิตมาก่อนสามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 1 เม่ือลูกคา้ด าเนินการภายใตข้อ้ก าหนดตามสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่โดยการช าระ
เงินติดต่อกนั 3 เดือน หรือ 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่  
 
ส าหรับลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีจดัชั้นท่ี 3 จะสามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 2 เม่ือลูกคา้ด าเนินการตามขอ้ก าหนดตาม
สญัญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่โดยการช าระเงินติดต่อกนั 3 เดือน หรือ 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า ลูกหน้ีดงักล่าวท่ีจะ
ถูกโอนไปยงัชั้นท่ี 1 จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการติดตามอีก 9 เดือน หรือ 9 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยจะตอ้งไม่
มียอดเงินท่ีคา้งช าระในบญัชีและคาดว่าลูกหน้ีจะช าระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมด  
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นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ  
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือตามผลขาดทุน
โดยประมาณท่ีอาจจะเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้โดยพิจารณาจากสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ค านวณจากยอดหน้ีคงคา้งสุทธิโดยไม่หักหลกัประกนั ยกเวน้ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประเภททะเบียนรถยนต์และรถเกษตร 
และลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีจดจ านองท่ีดินและอาคารชุดเป็นหลกัประกนัท่ีคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ค านวณจากยอดหน้ีคงคา้งสุทธิหลงัหกัหลกัประกนั โดยอตัราการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเป็นดงัน้ี 
 

 (ร้อยละ) 
ลูกหน้ีปกติและคา้งช าระไม่เกิน 30 วนั 1 
ลูกหน้ีคา้งช าระ 31 - 90 วนั 2 
ลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 100 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย 100 
 
นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดพิ้จารณากนัส ารองเพ่ิมเติมส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ โดยค านึงถึงผลสูญเสียท่ีอาจ
เกิดข้ึนเพ่ิมเติมดว้ย 

 
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ กลุ่มบริษทัและบริษทัมีนโยบาย
ตดัจ าหน่ายลูกหน้ีออกจากบญัชีเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัไดติ้ดตามทวงถามให้ช าระหน้ีตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลกัฐาน
การติดตามทวงถามอยา่งชดัแจง้และไม่ไดรั้บช าระหน้ี  
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(ฎ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูง
กวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  

 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยห์ักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์  
ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้
สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่
ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพยท่ี์
ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ี
ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณ
การท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่ายเสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ี
พนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ า 
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษทัและบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึง
การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทั
รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหาก
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฐ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ
หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ 
เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการ
หน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
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(ฑ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติ
ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัและบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได้ ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอย่างสม ่าเสมอในจ านวนท่ี
เพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัและบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตได้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุด และลดการใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิคการ
ประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัใชร้าคา
เสนอซ้ือส าหรับสถานะการเป็นสินทรัพย ์และราคาเสนอขายส าหรับสถานะการเป็นหน้ีสิน 
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการท ารายการ 
เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือเสนอขายในตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้ง
ตดัสินว่าไม่มีนยัส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมปรับดว้ยผลต่าง
ระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑท่ี์เหมาะสมตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กว่าการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ี
ใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสงัเกตไดใ้นตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง  
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได ้ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
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หากข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินถูกจัดประเภทล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี 
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของ
ขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 
(ฒ)      รายได้ 
 

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย 
 
ส าหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการจดัหาสินคา้ หรือบริการแทนลูกคา้ และไม่มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือ
บริการดงักล่าวก่อนท่ีผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการหลกัจะโอนสินคา้หรือบริการนั้นให้กบัลูกคา้  กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการ
ในลกัษณะการเป็นตวัแทนและรับรู้ผลตอบแทนสุทธิของสญัญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้ 
 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดใ้ห้บริการแลว้ และรายไดจ้ากการติดตามทวงถามรับรู้เป็นรายไดต้าม
จ านวนท่ีไดรั้บจริง 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ณ)      ดอกเบี้ย 
 
นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ 
อตัราท่ีใชใ้นการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ไดมู้ลค่า
ตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน  
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ในการค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิต กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตโดยพิจารณาเง่ือนไขของสญัญาทั้งหมด
ของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การค านวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงให้รวมถึงตน้ทุนการท ารายการและค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน
ทางการเงิน 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการช าระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมท่ีค านวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบก าหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคา
ทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินก่อนท่ีจะมีการปรับปรุงค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

การค านวณรายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  
 
ในการค านวณรายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือ
สินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตาม ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือก าเนิดแต่กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตในภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกให้ค านวณรายไดด้อกเบ้ีย โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าอีกต่อไป ให้ค านวณรายไดด้อกเบ้ียโดย
กลบัไปใชมู้ลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑค์งคา้งตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสญัญา 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัหยุดรับรู้รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการให้บริการสินเช่ือตามเกณฑ์คงคา้งส าหรับเงินให้
สินเช่ือท่ีผิดนดัช าระค่างวดเกินก าหนดสามงวดนบัจากวนัครบก าหนดช าระ การบนัทึกรายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมใน
การใหบ้ริการรับหลงัจากนั้นจะบนัทึกตามเกณฑเ์งินสด 
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(ด)      ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั
และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น
หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสีย
ภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อน ๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว
ต่อไปน้ี การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อ
ก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้่าจะไม่มีการกลบั
รายการในอนาคตอนัใกล ้  
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัและ
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใชอ้ตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทัค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัและ
บริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการ
และขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
จะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นปีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมาย
ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดย
หน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้น
กิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละ
จ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวน
เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ี
พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัยอ่ยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้ง
จ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 
(ต)      ก าไรต่อหุ้น  

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานซ่ึงค านวณโดยการหารก าไรของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุ้น
สามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(ถ)      บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี
สาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ
กิจการนั้น  
 

(ท)      รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) ของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล  

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

58 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
 

ในช่วงตน้ปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้หลายประเทศรวมถึงประเทศ
ไทยไดป้ระกาศมาตรการป้องกนัหลายประการเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ซ่ึงส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั การผลิต การกระจายสินคา้ และภาวะเศรษฐกิจโลก  

 
จากผลของการแพร่ระบาดของ Covid-19 ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งต่อทุกภาคธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศไทย ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอ้อกหนงัสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส. (01) ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี
เพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการพกัช าระหน้ี รวมถึง
มาตรการชะลอการรับช าระเงิน เพ่ือให้กลุ่มบริษทัและบริษทัสามารถช่วยเหลือผูกู้ท่ี้ก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดใน
ระยะสั้นใหก้ลบัมาช าระหน้ีได ้โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการการใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- ใหพ้กัช าระเงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 3 เดือน 
- ให้ขยายระยะเวลาการผ่อนช าระโดยการปรับสัญญาใหม่เพ่ือให้ค่างวดผ่อนช าระลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 30                           

ของค่างวดผอ่นช าระเดิม หรือ 
- ลดอตัราดอกเบ้ียของสินเช่ือส่วนบุคคลท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัออกมาตรการการให้ช่วยเหลือดงักล่าว โดยให้ลูกหน้ีลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน ถึง 
30 มิถุนายน 2563 
 
เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ไดอ้อกหนงัสือเวียนท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 648/2563 เร่ือง มาตรการการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายยอ่ยเพ่ิมเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ระยะท่ี 2 เพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีให้ยงัคงมีกระแสเงินสด
ส าหรับค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการด ารงชีพและเพ่ือประกอบอาชีพต่อไปได ้โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการ
การใหค้วามช่วยเหลือเพ่ิมเติม ดงัน้ี   
- การลดเพดานดอกเบ้ีย ค่าบริการต่าง ๆ และเบ้ียปรับ (ดอกเบ้ีย) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 
- การขยายวงเงินสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัเป็นการชัว่คราว โดยจะส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
- มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยขั้นต ่าระยะท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ดงัน้ี 
 

ประเภทสินเช่ือ มำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนีข้ั้นต ่ำ 
สินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีผอ่นช าระเป็นงวด และสินเช่ือ
ท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั 

ลดค่างวดผอ่นช าระอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ของค่างวด 
ผอ่นช าระเดิม 

สินเช่ือท่ีเกิดจากการใหเ้ช่าซ้ือ พกัการช าระค่างวดผ่อนช าระ (เงินตน้และดอกเบ้ีย)  
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
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โดยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรายงานทางการเงิน ขอ้ควรพิจารณาคือการใช้ขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคต (forward - 
looking information) และความผนัผวนตามสภาพเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอน ในการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนตาม TFRS 9 ธปท. ร่วมกบัสภาวิชาชีพบญัชีฯ ประกาศแนวปฏิบติัเพ่ือท่ีจะปรับใชเ้ป็นเวลา 2 ปี ระหวา่งปี 2563 - 2564 
ซ่ึงมีสาระส าคญัดงัน้ี 
- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีไม่ด้อยคุณภาพ (Non NPL) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิง

ป้องกนั (pre-emptive) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(performing หรือ stage 1) ไดท้นัทีเม่ือผ่านกระบวนการคดัเลือกอย่างดี โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีแนวโน้มท่ีจะจ่าย
ช าระได ้หรือลูกหน้ียงัจดัประเภทเป็นหน้ีชั้นเดิมก่อนจะเขา้สู่การปรับโครงสร้างหน้ี 

- การปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) ถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา (Troubled Debt 
Restructuring : TDR) สามารถจดัชั้นลูกหน้ีดงักล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 
(performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถช าระหน้ีติดต่อกนั 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะ
นานกวา่  

- การใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate) ใหม่ ณ วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข และ 
- จากผลของสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดการณ์มาก่อน การใชข้อ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตจะให้น ้ าหนักน้อยกว่า 

การใชข้อ้มูลผลขาดทุนในอดีต (historical information) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยงัคงอยู ่โดยมีการตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทัว่ประเทศไทย ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ด เพ่ือให้มัน่ใจ
ว่าพนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยั และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้
 

6 บุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 12 บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนัท่ีมี
นยัส าคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทัในระหวา่งปีมีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชำติ ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบใน  

    การวางแผนสั่ งการและควบคุม 
    กิจกรรมต่าง  ๆ ของกิจการไม่ว่ า 
    ทางตรงและทางอ้อม ทั้ งน้ีรวมถึง 
    กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทั  
    (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับบริหาร 
    หรือไม่) 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั ไทย บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 
รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดค้่าเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน อตัราท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่านายหนา้จ่าย อตัราเดียวกบัท่ีบริษทัจ่ายใหก้บัตวัแทนอื่น 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดเ้งินปันผล -  -  35,000  - 
รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน -  -  59,077  32,281 
รายไดค้่าเช่า -  -  935  779 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน -  -  1,306  298 
        

ผู้บริหารส าคญั        
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 3  5  3  5 
ค่าเช่าจ่าย -  6,589  -  6,589 
ดอกเบ้ียจ่าย - หน้ีสินตามสญัญาเช่า 738  -  738  - 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,865  38,601  45,865  38,529 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,114  7,499  2,114  7,499 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 47,979  46,100  47,979  46,028 

        
บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        
ค่านายหนา้จ่าย 2,223  2,060  2,223  2,060 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้        
ผูบ้ริหารส าคญั 20,433  -  20,433  - 
        

ลูกหน้ีอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  167,497  46,659 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
ผูบ้ริหารส าคญั 21,249  -  21,249  - 
        

หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน        
บริษทัยอ่ย -  -  46,987  24,885 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 179  196  179  196 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 
  วนัท่ี      วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ  31 ธนัวาคม 
  (พันบาท) 
2563         
ผูบ้ริหารส าคญั  18  200  (180)  38 
         

2562         
ผูบ้ริหารส าคญั  50  200  (232)  18 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  วนัท่ี      วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ  31 ธนัวาคม 
  (พันบาท) 
2563         
บริษทัยอ่ย  40,000  -  (40,000)  - 
ผูบ้ริหารส าคญั  18  200  (180)  38 
รวม  40,018  200  (40,180)  38 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  วนัท่ี      วนัท่ี 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  1 มกราคม  เพ่ิมข้ึน  จ่ายช าระ  31 ธนัวาคม 
  (พันบาท) 
2562         
บริษทัยอ่ย  40,000  -  -  40,000 
ผูบ้ริหารส าคญั  50  200  (232)  18 
รวม  40,050  200  (232)  40,018 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 - 8 ต่อปี (2562: ร้อยละ 4 - 8 ต่อปี) 
 
สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีสัญญาให้บริการแก่บริษทัย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบดว้ยการจดัหานายหน้า
ประกนัวินาศภยั การอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือ การเรียกเก็บเงินรับช าระ การติดตามทวงถามหน้ี การด าเนินการยึดหลกัประกนั 
การด าเนินการจดัประมูลหลกัประกนั การให้บริการทางดา้นการบญัชี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการ
ขอ้มูล โดยสญัญามีผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญา บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสญัญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานกบับริษทัยอ่ยหลายฉบบั โดยมีระยะเวลาเช่าภายใน 3 ปี ตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 30 เมษายน 2565 บริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา ค่าเช่าจะมีการทบทวน
ทุกคร้ังเม่ือครบก าหนดสญัญา  
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัลงนามในสัญญาหลายฉบบักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับการเช่าอาคาร
ส านกังาน โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนกนัยายน 2565 (2562: 1 ปี ถึง 3 ปี ตั้งแต่เดือน
มกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนกันยายน 2565)  
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   
 
 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 61,611  73,946  61,599  73,930 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 87,583  119,975  87,552  108,421 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,228,900  589,251  934,558  560,835 
รวม 1,378,094  783,172  1,083,709  743,186 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นสกุลเงินบาท 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชท่ี้ไดน้ าไปค ้าประกนัไวก้บัธนาคารพาณิชย ์
เป็นจ านวน 11 ลา้นบาท (2562: 10 ล้านบาท) 

 
8 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 

ท่ีถึงก าหนดช าระ 
เกินหน่ึงปี 

 
รวม 

  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 39,143,637 30,508,550 69,652,187 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 955,087 - 955,087 

รวม 40,098,724 30,508,550 70,607,274 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (752,988) (572,900) (1,325,888) 

สุทธิ 39,345,736 29,935,650 69,281,386 
 

(1) ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี (1) 
ท่ีถึงก าหนดช าระ 

เกินหน่ึงปี 
 

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)  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมส ารองส่วนเพิ่มเผ่ือหน้ีท่ีอาจเรียกเก็บไม่ได ้

 
เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ไดก้ าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัส าหรับผูป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 
โดยขยายขอบเขตการก ากบัให้ครอบคลุมถึงสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 
2562 
 
ราคาทุนตดัจ าหน่ายก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี ตามท่ีได้อธิบายไวใ้นหมายเหตุข้อ  5 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน  
4,454.93 ลา้นบาท 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 80 เดือน 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 
 

 
 งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    2563 
   (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ   (290,134) 

 

9 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 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 201,989 158,108 94,168 32,176 13,538 132 500,111 
หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ        
 เป็นรายได ้ (74,884) (40,948) (17,194) (5,131) (1,271) (10) (139,438) 

 127,105 117,160 76,974 27,045 12,267 122 360,673 
หัก   ค่าเผือ่ผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
จะเกิดข้ึน (676) (579) (382) (138) (58) (1) (1,834) 

สุทธิ 126,429 116,581 76,592 26,907 12,209 121 358,839 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 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) 

 27,274 57,523 84,797 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (274) (577) (851) 

สุทธิ 27,000 56,946 83,946 

 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิก่อนการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตามแนวทางใน
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 
125.52 ลา้นบาท 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 72 เดือน 

 
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงัน้ี 
 
   งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    2563 
   (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ   (983) 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

       งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ลกัษณะ 
ธุรกิจ 

ประเทศท่ี
ด าเนินธุรกิจ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง             
บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง  
อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ ากดั 

ธุรกิจนายหนา้ 
ประกนัภยั ไทย 100  100  2,000  2,000  2,000  2,000 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ ไทย 100  100  500,000  20,000  500,000  20,000 
รวม           502,000  22,000 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

รายละเอียดการเพ่ิมข้ึนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี   
 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด (“เมืองไทย ลิสซ่ิง”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ 
เมืองไทย ลิสซ่ิง จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 20 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 500 ล้านบาท ทั้ งน้ี ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้จ่ายช าระค่าหุ้นให้แก่เมืองไทย ลิสซ่ิง  
จ านวน 480 ลา้นบาท  
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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11 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   
 

 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดิน  อาคาร  
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 257,248  8,436  269,101  1,093,900  146,834  35,300  1,810,819 
เพ่ิมข้ึน  12  2,788  85,310  310,157  32,004  358,118  788,389 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  -  (2,189)  (23,318)  (5,893)  -  (31,400) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 257,260  11,224  352,222  1,380,739  172,945  393,418  2,567,808 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (172,945)  -  (172,945) 
ณ วนัที ่1 มกรำคม 2563 257,260  11,224  352,222  1,380,739  -  393,418  2,394,863 
เพ่ิมข้ึน  211  2,668  70,381  296,813  -  224,748  594,821 
โอนเขา้ / โอนออก -  314,908  262,419  2,078  -  (579,405)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  -  (4,512)  (23,324)  -  -  (27,836) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 257,471  328,800  680,510  1,656,306  -  38,761  2,961,848 

              
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดิน  อาคาร  
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  1,735  21,321  442,965  76,294  -  542,315 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  551  15,311  227,560  26,163  -  269,585 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (318)  (16,563)  (5,523)  -  (22,404) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 -  2,286  36,314  653,962  96,934  -  789,496 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (96,934)  -  (96,934) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  2,286  36,314  653,962  -  -  692,562 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,663  98,713  258,792  -  -  359,168 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (690)  (17,687)  -  -  (18,377) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  3,949  134,337  895,067  -  -  1,033,353 

              
              
              
              
              



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

70 

 งบกำรเงินรวม  
 

ท่ีดิน  อาคาร  
ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 
              
              

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 257,260  8,938  315,908  726,777  -  393,418  1,702,301 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  76,011  -  76,011 
 257,260  8,938  315,908  726,777  76,011  393,418  1,778,312 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 257,471  324,851  546,173  761,239  -  38,761  1,928,495 

              
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 257,248  8,436  269,101  1,093,814  146,834  35,300  1,810,733 
เพ่ิมข้ึน  12  2,788  85,310  310,130  32,004  358,118  788,362 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  -  (2,189)  (23,318)  (5,893)  -  (31,400) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 257,260  11,224  352,222  1,380,626  172,945  393,418  2,567,695 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (172,945)  -  (172,945) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 257,260  11,224  352,222  1,380,626  -  393,418  2,394,750 
เพ่ิมข้ึน  211  2,668  70,381  296,813  -  224,748  594,821 
โอนเขา้ / โอนออก -  314,908  262,419  2,078  -  (579,405)  - 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย  -  -  (4,512)  (23,324)  -  -  (27,836) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 257,471  328,800  680,510  1,656,193  -  38,761  2,961,735 

              
              
              
              



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  1,735  21,321  442,886  76,294  -  542,236 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  551  15,311  227,549  26,163  -  269,574 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (318)  (16,563)  (5,523)  -  (22,404) 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 -  2,286  36,314  653,872  96,934  -  789,406 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี -  -  -  -  (96,934)  -  (96,934) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  2,286  36,314  653,872  -  -  692,472 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  1,663  98,713  258,786  -  -     359,162 
จ าหน่าย / ตดัจ าหน่าย -  -  (690)  (17,687)  -  -  (18,377) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  3,949  134,337  894,971  -  -  1,033,257 

              
              
              
              
              



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ  

งานระหว่าง
ก่อสร้าง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 257,260  8,938  315,908  726,754  -  393,418  1,702,278 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  76,011  -  76,011 
 257,260  8,938  315,908  726,754  76,011  393,418  1,778,289 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 257,471  324,851  546,173  761,222  -  38,761  1,928,478 

 
ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงคิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  
มีจ านวน 271 ลา้นบาท (2562: 135 ล้านบาท)



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 สัญญำเช่ำ  
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาเช่าอาคารพ้ืนท่ีส านกังานและยานพาหนะหลายฉบบักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืนโดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี ถึง 6 ปี (2562: 1 ปี ถึง 5 ปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิต่ออายุ
สญัญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 
สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 
 
สญัญาเช่าอสงัหาริมทรัพยบ์างสัญญาใหสิ้ทธิกลุ่มบริษทัและบริษทัในการเลือกขยายอายสุญัญาเช่า ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทั
และบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าใหม่เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน 
สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีให้กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูมี้สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว  
กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยาย
อายสุญัญาเช่าหรือไม่  และกลุ่มบริษทัและบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ
เลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการเปล่ียนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระส าคญัซ่ึงอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 อาคารและ     

 พ้ืนท่ีส านกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,315,702  76,011  3,391,713 
เพ่ิมข้ึน 938,692  37,629  976,321 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี (778,086)  (25,340)  (803,426) 
ตดัจ าหน่าย -  (539)  (539) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 3,476,308  87,761  3,564,069 

 
 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
 (พันบาท) 
การวิเคราะห์การครบก าหนดช าระ - กระแสเงินสดตามสัญญาที่ไม่คดิลด  
ภายในหน่ึงปี 893,049 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 2,910,039 
หลงัจากห้าปี 156,905 
รวมหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่ไม่คิดลด 3,959,993 

หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 3,562,548 

 
จ านวนเงินขัน้ต า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังส้ิน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดมี้ดงัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและ 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 
 (พันบาท) 
ภายในหน่ึงปี 453,520 
หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินหา้ปี 350,236 
รวม 803,756 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

76 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้        
- อาคาร และพ้ืนท่ีส านกังาน 778,086  -  778,086  - 
- ยานพาหนะ 25,340  -  25,340  - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  112,930  -  112,930  - 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน -  748,635  -  748,635 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
บริษทัมีสญัญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีส านกังานแก่บริษทัยอ่ย ตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 6 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าโดยไม่คิดลด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 935 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี แต่ไม่เกินสองปี 156 
รวม 1,091 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 

 (พันบาท) 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  935 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระเกินหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 1,091 
รวม 2,026 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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13 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจากสถาบนั
การเงินในประเทศดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (พันบาท) 
1 ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 750,000 650,000 

2 ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 500,000 300,000 

3 ตัว๋สญัญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 100,000 - 

4 ตัว๋แลกเงินมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 1,046,526 947,233 

รวม 2,396,526 1,897,233 

 
   เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ       
ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย และ
การด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ านวน 6,870 ลา้นบาท (2562: 7,170 ล้านบาท) 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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14 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 2562 2563 2562 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังานคา้งจ่าย 623,905 430,268 623,905 430,268 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 299,637 340,390 299,637 340,390 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 77,038 66,862 77,038 66,862 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 5,714 4,045 5,614 3,865 

อ่ืน ๆ 68,259 49,166 44,873 35,340 

รวม 1,074,553 890,731 1,051,067 876,725 

 
15 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 
  งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (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 500,000 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 

5 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
มิถุนายน 2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 83,333 250,000 

6 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
มิถุนายน 2563 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 250,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (พันบาท) 

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 187,500 437,500 

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 125,000 250,000 

13 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 375,000 - 

14 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนกนัยายน 2564 และ 
   ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

15 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2565 และ 
   ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 - 

16 วงเงินกูจ้  านวน 300 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนตุลาคม 2564 และ 
   ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 300,000 - 

17 วงเงินกูจ้  านวน 4,958 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนกรกฎาคม 2565 และ 
   ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 4,958,000 - 

รวม 10,128,833 7,037,500 
หัก ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (3,452) (5,842) 

สุทธิ 10,125,381 7,031,658 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 3,959,328 4,038,162 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 6,166,053 2,993,496 
รวม 10,125,381 7,031,658 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ       
ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย และ
การด ารงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจ านวน  
2,000 ลา้นบาท (2562: 1,500 ล้านบาท) 

 
เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ภายใตส้ัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กบัธนาคาร เพ่ือแลกกบัดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบก าหนดจ านวน 125 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 และจ านวน 375 ลา้นบาทในเดือน
ธนัวาคม 2564 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มื 
 

16 หุ้นกู้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุน้กูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย
สิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (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 

3 หุน้กูว้งเงิน 110 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2563 และ
ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 110,000 

4 หุน้กูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และ 
 ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 800,000 

5 หุน้กูว้งเงิน 100 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และ 
 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 100,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (พันบาท) 

6 หุน้กูว้งเงิน 1,947.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2563 และ
ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 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 

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 

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 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (พันบาท) 

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 และ 
    ช าระดอกเบ้ียทุก 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 

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 และ 
 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 - 

34 หุน้กูว้งเงิน 2,680.8 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 5 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 
2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,680,800 - 

35 หุน้กูว้งเงิน 1,319.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 5 เดือน 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤศจิกายน 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,319,200 - 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 2563 2562 
  (พันบาท) 

36 หุน้กูว้งเงิน 2,163.40 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 7 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤศจิกายน 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,163,400 - 

37 หุน้กูว้งเงิน 2,836.60 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 19 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน
พฤศจิกายน 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,836,600 - 

รวม 38,575,800 35,313,000 
หัก ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชี (122,959) (105,652) 

สุทธิ 38,452,841 35,207,348 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 12,886,772 8,733,878 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 25,566,069 26,473,470 

รวม 38,452,841 35,207,348 
 

บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัตามก าหนดเง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อ
หุน้ ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 
 

17 ประมำณกำรหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงำน  
 

 
 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน        
ประมำณกำรหนีสิ้น        
ผลประโยชนพนกังาน        
   โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 133,098  93,894  133,098  93,894 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้   
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจัดการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามข้อก าหนดของพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความ
เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และ
ความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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มูลค่าปัจจบุันของภาระผกูพนัตาม 
 โครงการผลประโยชน์  

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  93,894  38,826  93,894  38,717 
         
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั   33,128  10,777  33,128  10,777 
ตน้ทุนบริการในอดีต   -  22,680  -  22,680 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   1,593  1,195  1,593  1,195 
  34,721  34,652  34,721  34,652 

 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  

        

- ขอ้สมมติทางการเงิน   (2,735)  16,197  (2,735)  16,197 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์  7,470  4,275  7,470  4,384 

  4,735  20,472  4,735  20,581 
ผลประโยชน์จ่าย   (252)  (56)  (252)  (56) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  133,098  93,894  133,098  93,894 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้ง
เพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
คุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง 

 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย  

งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2563  2562  2563  2562 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.8  1.7  1.8  1.7 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  6.0  6.0  6.0  6.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 2.5 - 20.0  2.5 - 20.0  2.5 - 20.0  2.5 - 20.0 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 20 ปี (2562: 19 ปี)  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

 2563 

  
 

ขอ้สมมติ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนั
ของโครงการ
ผลประโยชน์ 

  
 

ขอ้สมมติ 
ลดลงร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนั
ของโครงการ
ผลประโยชน์ 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด 0.5  (12,664)  0.5  14,420 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 0.5  13,806  0.5  (12,296) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0  (14,822)  10.0  17,866 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 

  
 

ขอ้สมมติ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนั
ของโครงการ
ผลประโยชน์ 

  
 

ขอ้สมมติ 
ลดลงร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ
ภาระผกูพนั
ของโครงการ
ผลประโยชน์ 

 (พันบาท) 
อตัราคิดลด 0.5  (8,556)  0.5  9,715 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 0.5  9,334  0.5  (8,333) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0  (9,710)  10.0    11,691 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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18 ส ำรอง   
 
ส ารองประกอบดว้ย 
 
การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

 
ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตาม
กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

 
ส ำรองกำรป้องกนัควำมเส่ียง 
 
ส ารองการป้องกนัความเส่ียงประกอบดว้ยผลสะสมของส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงใชใ้นการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ซ่ึงรอการรับรู้ในภายหลงัในก าไร
หรือขาดทุน หรือรวมเป็นตน้ทุนเม่ือเร่ิมแรก หรือมูลค่าตามบญัชีอ่ืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินท่ี
ไม่ใช่หน้ีสินทางการเงิน 

 

19 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานสอดคลอ้งกบัรายงานภายในส าหรับใช้ตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และ
ประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัคือ ประธานกรรมการบริหาร 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจการให้สินเช่ือ และบริษทัย่อยแต่ละ
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจนายหน้าประกนัภยั และธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ กลุ่มบริษทัและบริษทั
ด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ด าเนินงาน  
 
กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
 
การรับรู้รายไดข้องธุรกิจการให้สินเช่ือและธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือจะรับรู้โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest 
rate method) ตลอดอายุสัญญา ในขณะท่ีการรับรู้รายไดข้องธุรกิจนายหน้าประกนัภยัจะเกิดข้ึน ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือ
ลูกคา้มีอ านาจควบคุมในบริการ 
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ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหวา่งกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ียและค่าธรรมเนียมในการ

ใหบ้ริการสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ 13,915,500 
 

11,874,460 
 

- 
 

- 
 

46,009 
 

5,234 
 

- 
 

- 
 

13,961,509 
 
11,879,694 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 677,439  678,881  48,932  44,331  57  2  -  -  726,428  723,214 
รายไดเ้งินปันผล 35,000  -  -  -  -  -  (35,000)  -  -  - 
รายไดอ่ื้น 105,873  118,140  97  240  -  -  (61,318)  (33,358)  44,652  85,022 
รวมรายได ้ 14,733,812 12,671,481  49,029  44,571  46,066  5,236  (96,318)  (33,358)  14,732,589  12,687,930 
                    
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 6,520,188  5,279,171  13,433  11,555  17,879  2,250  (35,000)  -  6,516,500  5,292,976 

ภาษีเงินได ้ 1,295,840  1,052,746  3,160  2,310  3,576  451  -  -  1,302,576  1,055,507 

ก ำไรตำมส่วนงำน 5,224,348  4,226,425  10,273  9,245  14,303  1,799  (35,000)  -  5,213,924  4,237,469 
                    

รายการท่ีไม่เป็นตวัเงินอ่ืนท่ีมีสาระส าคญั                    
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -  (553,362)  -  -  -  (851)  -  -  -  (554,213) 
ผลก าไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36,140 
 

- 
 

- 
 

-  -  -  -  - 
 

36,140 
 

- 
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (290,134)  -  -  -  (983)  -  -  -  (291,117)  - 
                    

รวมสินทรัพย์ 77,210,195  61,839,721  49,453  60,292  678,713  105,134  (716,483)  (133,545)  77,221,878  61,871,602 
รวมหนีสิ้น 56,558,893  45,909,262  32,722  18,836  162,612  83,334  (214,483)  (111,544)  56,539,744  45,899,888 
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20 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ  
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของ
พนกังาน 

 
3,675,579 

 
3,008,687 

 
3,675,579 

 
3,008,529 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  1,169,326  275,738  1,169,311  275,719 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ  494,000  441,780  494,000  441,780 
ค่าสาธารณูปโภค  150,739  132,757  150,739  132,757 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง  115,561  126,052  115,560  126,049 
ค่าใชจ่้ายในการติดต่อส่ือสาร  57,295  57,048  57,295  57,048 
ค่าเช่าและบริการ  12,623  749,414  12,623  748,635 
อ่ืน ๆ  469,025  522,712  467,559  521,878 
รวมค่ำใช้จ่ำย  6,144,148  5,314,188  6,142,666  5,312,395 

 
โครงการสมทบเงิน 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทัและบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจ
ของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือน   
ทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการ
กองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น
จ านวน 37.03 ลา้นบาท และ 27.12 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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21 ภำษีเงินได้  
 

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภำษีเงินได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั   1,338,455  1,254,860  1,331,935  1,251,929 
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป  (6,231)  (353)  (6,643)  (353) 
  1,332,224  1,254,507  1,325,292  1,251,576 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (29,648)  (199,000)  (29,452)  (198,830) 

รวมภำษีเงินได้  1,302,576  1,055,507  1,295,840  1,052,746 
 

 งบกำรเงินรวม  

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน  
เบ็ดเสร็จอื่น 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

(ค่าใชจ่้าย)
รายได ้ 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

(ค่าใชจ่้าย)
รายได ้ 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 7,930  (1,586)  6,344  3,442  (688)  2,754 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,735)  947 

 
(3,788) 

 
(20,471)  4,094 

 
(16,377) 

รวม 3,195  (639)  2,556  (17,029)  3,406  (13,623) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

ภาษเีงินได้ท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุน  

เบ็ดเสร็จอื่น 

2563  2562 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

(ค่าใชจ่้าย)
รายได ้ 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

(ค่าใชจ่้าย)
รายได ้ 

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 7,930  (1,586)  6,344  3,442  (688)  2,754 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,735)  947 

 
(3,788) 

 
(20,580)  4,116 

 
(16,464) 

รวม 3,195  (639)  2,556  (17,138)  3,428  (13,710) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

  

 งบกำรเงินรวม  
 2563  2562  

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   6,516,500    5,292,975  

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,303,300  20.00  1,058,595  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ         
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือ         
   ค่าใชจ่้ายทางภาษี   17,231    13,820  
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้   (11,724)    (16,555)  
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (6,231)    (353)  
รวม 19.99  1,302,576  19.94  1,055,507  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

 

ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   6,520,188    5,279,171  

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,304,038  20.00  1,055,834  
ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ         
   ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือ         
   ค่าใชจ่้ายทางภาษี   10,169    13,820  
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้   (11,724)    (16,555)  
ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึกสูงไป   (6,643)    (353)  
รวม 19.87  1,295,840  19.94  1,052,746  
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 2562 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 
 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

  (หมายเหตุ 3)       
  (พันบาท) 
2563         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  310,338  (45,160)  -  265,178 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  170  196  -  366 
ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,020  60  -  1,080 
หน้ีสินอนุพนัธ์  2,881  -  (1,586)  1,295 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  701,448  -  701,448 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  18,778  6,895  947  26,620 
อ่ืน ๆ  6,375  15,132  -  21,507 
รวม  339,562  678,571  (639)  1,017,494 
         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  (47,008)  48,689  -  1,681 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  (694,941)  -  (694,941) 
อ่ืน ๆ  (24,826)  (2,671)  -  (27,497) 
รวม  (71,834)  (648,923)  -  (720,757) 
         

สุทธิ  267,728  29,648  (639)  296,737 
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  งบกำรเงินรวม 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 
 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 
2562         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  299,831  42,992  -  342,823 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ  -  170  -  170 
ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,820  (800)  -  1,020 
หน้ีสินอนุพนัธ์  4,575  (1,006)  (688)  2,881 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  7,766  6,918  4,094  18,778 
อ่ืน ๆ  453  5,922  -  6,375 
รวม  314,445  54,196  3,406  372,047 

         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  (202,555)  155,547  -  (47,008) 
อ่ืน ๆ  (14,083)  (10,743)  -  (24,826) 
รวม  (216,638)  144,804  -  (71,834) 

         
สุทธิ  97,807  199,000  3,406  300,213 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 

 
 

ณ วนัที่ 
1 มกรำคม     

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

  (หมายเหตุ 3)       

  (พันบาท) 

2563         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  310,338  (45,160)  -  265,178 
ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,020  60  -  1,080 
หน้ีสินอนุพนัธ์  2,881  -  (1,586)  1,295 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  701,448  -  701,448 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  18,778  6,895  947  26,620 
อ่ืน ๆ  6,375  15,132  -  21,507 
รวม  339,392  678,375  (639)  1,017,128 

         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  (47,008)  48,689  -  1,681 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  -  (694,941)  -  (694,941) 
อ่ืน ๆ  (24,826)  (2,671)  -  (27,497) 
รวม  (71,834)  (648,923)  -  (720,757) 

         
สุทธิ  267,558  29,452  (639)  296,371 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 
 ณ วนัที่ 

1 มกรำคม     
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

 ณ วนัที่  
31 ธันวำคม 

  (พันบาท) 

2562         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  299,831  42,992  -  342,823 
ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,820  (800)  -  1,020 
หน้ีสินอนุพนัธ์  4,575  (1,006)  (688)  2,881 
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน  7,744  6,918  4,116  18,778 
อ่ืน ๆ  453  5,922  -  6,375 
รวม  314,423  54,026  3,428  371,877 

         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ  (202,555)  155,547  -  (47,008) 
อ่ืน ๆ  (14,083)  (10,743)  -  (24,826) 
รวม  (216,638)  144,804  -  (71,834) 

         
สุทธิ  97,785  198,830  3,428  300,043 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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22 ก ำไรต่อหุ้น  
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น         
   สำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน)  5,213,924  4,237,469  5,224,348  4,226,425 

จ ำนวนหุ้นสำมัญ (ขั้นพืน้ฐำน)        
   ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  2,120,000  2,120,000  2,120,000  2,120,000 

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐำน) (บาท) 2.46  2.00  2.46  1.99 
 

23 เงินปันผล  
 
ผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดอ้นุมติัเงินปันผลดงัต่อไปน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.30  636,000 
      

ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 2561 18 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 0.26  551,200 

 
24 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน   

 
(ก) นโยบายการจัดการความเส่ียงด้านการเงิน 

 
คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั
และบริษทั  
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัท าข้ึนเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั
เผชิญเพ่ือก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ
การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมด
เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัและบริษทัก ากบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั
และบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทและบริษัทก ากับดูแลโดยผ่านทางผู ้ตรวจสอบภายใน  
ผูต้รวจสอบภายในท าหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอและใน
กรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ก.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยสินเช่ือทะเบียนรถ 
สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ืออาคารชุด สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั สินเช่ือรายยอ่ยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้
การก ากบัฯ และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกหน้ีอยูจ่  านวนมาก
ราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
หกัดว้ยค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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การวิเคราะห์คณุภาพของเครดิต 
 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย และลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือโดยไม่ค านึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดา้นอ่ืน ๆ 

 
  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563 

  

สินทรัพยท่ี์
ไม่มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญั
ของความ
เส่ียงดา้น
เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์
มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญั
ของความ
เส่ียงดา้น
เครดิต 

  
 

 
 

สินทรัพยท่ี์มี
การดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ         
ปกติ  55,209,046  -  -  55,209,046 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั  10,162,640  -  -  10,162,640 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั  -  3,399,512  -  3,399,512 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั  -  1,089,099  -  1,089,099 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั  -  -  584,053  584,053 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย  -  -  162,924  162,924 
มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้  65,371,686  4,488,611  746,977  70,607,274 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดข้ึน 
 
 

 
(538,039) 

  
(306,921) 

  
(480,928) 

  
(1,325,888) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ  64,833,647  4,181,690  266,049  69,281,386 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 98 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ แสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 

 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ
และดอกเบ้ีย 

คา้งรับ 
หลงัหกัมูลค่า
หลกัประกนั (1) 

อตัราร้อยละของ 
ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 (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) เฉพาะลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือประเภททะเบียนรถยนต ์รถเกษตรและลูกหน้ีท่ีจดจ านองท่ีดินและอาคารชุดเป็นประกนัท่ีคา้งช าระไม่เกิน 90 วนั ยอดหน้ีคงคา้งแสดงหลงัหกั

มูลค่าหลกัประกนั 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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  งบกำรเงินรวม 
  2563 

  

สินทรัพยท่ี์
ไม่มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญั
ของความ
เส่ียงดา้น
เครดิต 

 สินทรัพยท่ี์
มีการ

เพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญั
ของความ
เส่ียงดา้น
เครดิต 

  
 
 
 

สินทรัพยท่ี์มี
การดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ *         
ปกติ     345,552  -  -  345,552 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั     9,713  -  -  9,713 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั  -        3,642  -  3,642 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั  -       1,362  -  1,362 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั  -  -  404  404 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือสุทธิรายได้
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
355,265        5,004  404  360,673 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต 
   ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 
 

 
(1,614) 

  
        (160) 

  
          (60) 

  
(1,834) 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ  353,651      4,844              344  358,839 

         
* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 100 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือแยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระ และค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ แสดงไดด้งัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  
 2562 

 

ยอดลูกหน้ีหลงั
หกัรายได้

ดอกเบ้ียท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได ้

อตัราร้อยละของ 
ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

ค่าเผือ่หน้ี 
สงสยัจะสูญ 

 (พันบาท) (ร้อยละ) (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 

 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563 
 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน  ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน     
 อยา่งมีนยัส าคญั  อยา่งมีนยัส าคญั  สินทรัพย ์   
 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   
 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 538,039  306,921  480,928  1,325,888 
ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 1,614  160  60  1,834 
รวม 539,653  307,081  480,988  1,327,722 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     
 ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน  ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน     
 อยา่งมีนยัส าคญั  อยา่งมีนยัส าคญั  สินทรัพย ์   
 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   
 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 538,039  306,921  480,928  1,325,888 
รวม 538,039  306,921  480,928  1,325,888 

 

รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนระหว่างปีส าหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่าซ้ือ สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุ 3) 736,969 426,570 388,151 1,551,690 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (6,044) (9,430) 15,474 - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (97,153) 6,802 180,581 90,230 
สินทรัพยใ์หม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 483,461 235,723 231,233 950,417 

สินทรัพยท่ี์ถูกตดัรายการ (579,194) (352,744) (334,511) (1,266,449) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 538,039 306,921 480,928 1,325,888 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมข้ึน 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม - ปรับปรุงใหม่ (ดูหมายเหตุ 3) 845 6 - 851 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (14) 10 4 - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 
   ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (679) 129 56 (494) 
สินทรัพยใ์หม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 1,521 17 - 1,538 

สินทรัพยท่ี์ถูกตดัรายการ (59) (2) - (61) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 1,614 160 60 1,834 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดถูกจ ากดัเน่ืองจาก
คู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบนัการเงินท่ีมีอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีระดบั BBB+ เป็นอย่างน้อยซ่ึงประเมินโดยสถาบนัจดั
อนัดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 
 
หลักประกนัและส่วนปรับปรุงด้านเครคิตอ่ืน 
 
นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาผ่านการวิเคราะห์สินเช่ือแลว้ กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัใชห้ลกัประกนั
เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ือลดความเสียหายดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดข้ึนกบักลุ่มบริษทัและ
บริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ามูลค่าหลกัประกนั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเพียงพอตามระดบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม
บริษทัและบริษทัสามารถยอมรับได ้หลกัประกนัประกอบดว้ยยานพาหนะ รถการเกษตร และอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการ
ประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือหรือลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 
 
ส าหรับการค ้ าประกัน กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตของผูค้  ้ าประกันต้องสอดคล้องกับ
กระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหน้ี 
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การกระจกุตัวของความเส่ียงด้านเครดิต 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการติดตามการกระจุกตวัของความเส่ียงดา้นเครดิตตามประเภทของการให้สินเช่ือ ซ่ึงการกระจุกตวั
ของความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือมากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มลูกหน้ีรายย่อยท่ีเป็นเกษตรกรและรับจา้ง
รายวนั และของลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือมากกว่าร้อยละ 40 อยูใ่นกลุ่มลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและรับจา้ง
รายวนั 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR) 
 

เม่ือพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีจะผิดนดัช าระหน้ี (PD) ของเคร่ืองมือทางการเงินมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนซ่ึงเก่ียวขอ้งและสามารถหา
ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชต้น้ทุนหรือความพยายามท่ีมากเกินไป ซ่ึงรวมทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์
โดยใชป้ระสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต 
 

ค านิยามของการผิดนัดช าระหนี ้(Default)  
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินเกิดการผดินดัช าระหน้ีเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายภาระผกูพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ตม็จ านวนโดยปราศจากสิทธิในการไล่เบ้ียโดย

กลุ่มบริษทัและบริษทัเพื่อด าเนินการ 
- ผูกู้ค้า้งช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตท่ีมีสาระส าคญัมากกว่า 90 วนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ  
- มีความเป็นไปไดท่ี้ผูกู้จ้ะปรับโครงสร้างสินทรัพยซ่ึ์งเป็นผลมาจากการลม้ละลาย ท าให้ผูกู้ไ้ม่มีความสามารถในการจ่าย

ช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิต  
 
ในการประเมินวา่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีหรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้บ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี  
- เชิงคุณภาพ เช่น การละเมิดขอ้ก าหนดท่ีผูกู้ต้อ้งปฏิบติั  
- เชิงปริมาณ เช่น สถานะเกินก าหนดช าระและการไม่จ่ายช าระภาระผูกพนัอีกรายการหน่ึงโดยผูอ้อกรายเดียวกนัแก่กลุ่ม

บริษทัและบริษทั 
- โดยใชข้อ้มูลพฒันาข้ึนภายในและไดรั้บมาจากแหล่งขอ้มูลภายนอก 
 
ขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินว่าเกิดการผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่และการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญัอาจแตกต่างกนัตลอด
ระยะเวลาเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
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ค่าความน่าจะเป็นท่ีลกูหนีจ้ะผิดนัดช าระหนี ้ 
 
ระดบัของความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นขอ้มูลหลกัในการพิจารณาค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ี โดยกลุ่มบริษทั
มีการจดัเก็บขอ้มูลผลการช าระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย และแบบจ าลองทางสถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว เพ่ือสร้างเส้น
ประมาณการค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัช าระหน้ีตลอดระยะเวลาท่ีลูกหน้ีตอ้งช าระหน้ีคืนตามสญัญา และใชเ้ส้นค่า
ความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผดินดัช าระหน้ีในการประมาณการค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 
การน าข้อมลูท่ีคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ 
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน ประมาณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัช าระหน้ีถ่วงน ้ าหนกัตลอดช่วงอายุ
ท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจาก
ขอ้มูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงด้านเครดิตมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนัร่วมกบัการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความ
สมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 
และความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัในแต่ละสถานการณ์ 
 

สถานการณ์ความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนกัท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 
ไดแ้ก่ สถานการณ์ปกติ 
 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจดัให้มีการทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจใน
อนาคตอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี กลุ่มบริษัทและบริษัทยงัมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติมจากการบริหารจัดการ 
(Management Overlay) ดว้ย 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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(ก.2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงส่งผลกระทบต่อผล
การด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัรา
ดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากเงินให้สินเช่ือและเงินกูย้ืม กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้มัน่ใจว่าเงินให้
สินเช่ือและเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ีและมีการใชอ้นุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เพ่ือจดัการฐานะเปิดต่อ
ความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียส าหรับเงินกูย้มืบางรายการ 
 
ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่        
สินทรัพยท์างการเงิน 69,927,786  58,943,792  69,725,401  58,924,935 
หน้ีสินทางการเงิน (55,822,641)  (44,736,311)  (55,795,262)  (44,720,872) 
 14,105,145  14,207,481  13,930,139  14,204,063 

        

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        
สินทรัพยท์างการเงิน 1,228,900  589,251  934,558  560,835 
หน้ีสินทางการเงิน (498,211)  (996,417)  (498,211)  (996,417) 
 730,689  (407,166)  436,347  (435,582) 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี 
 
กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรหรือขาดทุน และกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการก าหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการป้องกนัความเส่ียงตามการบญัชีการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ณ 
วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน 
 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1 ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในส่วนของผูถื้อหุ้นเป็นเงิน 2.4 ลา้นบาท 
การวิเคราะห์ขา้งตน้สมมติวา่ตวัแปรอ่ืนใหค้งท่ี 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของกระแสเงินสดของเคร่ืองมือที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร 
 
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน ท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงในส่วนของผูถื้อหุ้นและก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางดงัต่อไปน้ี การวิเคราะห์ตั้งอยูบ่นขอ้สมมติ
ท่ีวา่ตวัแปรอ่ืนมีค่าคงท่ี 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ก าไรหรือขาดทุน  ส่วนของผูถื้อหุ้นสุทธิจากภาษี 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 

ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ีย
เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ีย
ลดลง 

ร้อยละ 1 
 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 2,991  (2,971)  2,393  (2,376) 
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (2,991)  2,971  (2,393)  2,376 
ควำมอ่อนไหวของกระแสเงินสด (สุทธิ) -  -  -  - 

        
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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(ก.3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด 
เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาท่ี
เหมาะสมซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดถู้กจ าแนกตามระยะเวลา
การครบก าหนดคงเหลือตามสญัญา โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,378,094  -  -  -  1,378,094 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) -  39,345,737 (2)  29,935,649  -  69,281,386 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1) -  126,429 (2)  232,289    121  358,839 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  84,999  -  -   84,999 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ          
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  38  -  -  38 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั          
   ในการเบิกใช ้ -  -  11,000  -  11,000 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                 -  42,330  -  -  42,330 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,378,094  39,599,533  30,178,938  121  71,156,686 

          

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  2,396,526  -  -  2,396,526 
เจา้หน้ีอ่ืน -  1,074,553  -  -  1,074,553 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  3,959,328  6,166,053  -  10,125,381 
หุน้กู ้ -  12,886,772  25,566,069  -  38,452,841 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  838,091  2,724,457  -  3,562,548 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   -  699,762  -  -  699,762 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน   -  9,241  -  -  9,241 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  21,864,273  34,456,579  -  56,320,852 

          

          

          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 783,172  -  -  -  783,172 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) -  34,902,345 (2)  23,636,440  -  58,538,785 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1) -  27,000 (2)  56,946  -  83,946 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  74,548  -  -  74,548 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ          
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  18  -  -    18 
เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จ ากดั          
   ในการเบิกใช ้ -  -  10,000  -  10,000 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  42,574  -  -  42,574 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 783,172  35,046,485  23,703,386  -  59,533,043 

          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  1,897,233  -  -  1,897,233 
เจา้หน้ีอ่ืน -  890,731  -  -  890,731 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  4,038,162  2,993,496  -  7,031,658 
หุน้กู ้ -  8,733,878  26,473,470  -  35,207,348 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  19,240  27,101  -  46,341 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  607,158  -  -  607,158 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  52,259  -  -  52,259 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  16,238,661  29,494,067  -  45,732,728 
 

(1) หลงัหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
(2) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (2562: ลูกหนีท่ี้ค้างช าระเกินกว่า  

90 วัน) 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,083,709  -  -  -  1,083,709 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) -  39,345,737 (2)  29,935,649  -  69,281,386 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  167,497  -  -  167,497 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  84,999  -  -   84,999 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ          
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  38  -  -  38 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน                   -  42,330  -  -  42,330 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 1,083,709  39,640,601  29,935,649  -  70,659,959 

          

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  2,396,526  -  -  2,396,526 
เจา้หน้ีอ่ืน -  1,051,067  -  -  1,051,067 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  3,959,328  6,166,053  -  10,125,381 
หุน้กู ้ -  12,886,772  25,566,069  -  38,452,841 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  838,091  2,724,457  -  3,562,548 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   -  695,869  -  -  695,869 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน                   -  9,241  -  -  9,241 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  21,836,894  34,456,579  -  56,293,473 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม เม่ือทวงถาม  ภายใน 1 ปี  
มากกวา่  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกวา่ 5 ปี 
  

รวม 
 (พันบาท) 

2562          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 743,186  -  -  -  743,186 
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ (1) -  34,902,345 (2)  23,636,440  -  58,538,785 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  46,659  -  -  46,659 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  74,548  -  -  74,548 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - บุคคลหรือ          
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  40,018  -  -  40,018 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  42,574  -  -  42,574 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 743,186  35,106,144  23,636,440  -  59,485,770 

          
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  1,897,233  -  -  1,897,233 
เจา้หน้ีอ่ืน -  876,725  -  -  876,725 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  4,038,162  2,993,496  -  7,031,658 
หุน้กู ้ -  8,733,878  26,473,470  -  35,207,348 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  19,240  27,101  -  46,341 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  605,725  -  -  605,725 
หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  52,259  -  -  52,259 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  16,223,222  29,494,067  -  45,717,289 
 

(1) หลงัหกัค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 
(2) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (2562: ลูกหนีท่ี้ค้างช าระเกินกว่า  

90 วัน) 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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อนุพนัธ์ 
 
จ านวนเงินตามสญัญาของอนุพนัธ์จ  าแนกตามอายสุญัญาท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563 
   มากกวา่ 1 ปี   
 ภายใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  รวม 
   (พันบาท)   
อัตราดอกเบี้ย      
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 500,000  -  500,000 

 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562 
   มากกวา่ 1 ปี   
 ภายใน 1 ปี  ถึง 5 ปี  รวม 
   (พันบาท)   
อัตราดอกเบี้ย      
สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย -  1,000,000  1,000,000 

 
(ข) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
 หนีสิ้นทางการเงินท่ีวัดมลูค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์การวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีรายงาน โดยการวดัมูลค่า
ยติุธรรมถูกจดัประเภทอยูใ่นระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม 

 
  งบกำรเงินรวมและงำนกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ายติุธรรม  

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
2563         

หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินอนุพนัธ์  
- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 
-  6,474  -  6,474 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวมและงำนกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ายติุธรรม  

 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
2562         
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินอนุพนัธ์  
- สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 

 
-  14,404  -  14,404 

 
มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินอนุพนัธ์ค  านวณโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด
ปัจจุบนั 

 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้น
มูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล  
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่าตาม

บญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรม  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 

 
 

 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 69,281,386  -  -  69,241,805  69,241,805 
          

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,125,381  -  10,102,333  -  10,102,333 
หุน้กู ้ 38,452,841  -  33,881,710  -  33,881,710 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่ายติุธรรม  
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 
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 
 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้ น และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบนัการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า 
ตามบญัชี 
 
มูลค่ายติุธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนั
ของเงินใหสิ้นเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามราคาตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกูท่ี้จ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนั
ของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับตราสารท่ีมีลกัษณะและ
เง่ือนไขคลา้ยกนั 
 

25 กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด
และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทั
พิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นสามญั 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

 114 

26 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

  
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  2563  2562 
  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  66,282  292,298 
     

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ      
สญัญาอ่ืน ๆ  46  803,756 
รวม  46  803,756 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัลงนามในสัญญาส าหรับการใชบ้ริการอุปกรณ์ส านกังาน โดยมีระยะเวลา  
4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนมกราคม 2565 
 

27 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 

เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทั
เ พ่ื อ พิ จ า รณาอ นุมั ติ จ่ า ย เ งิ น ปันผลจ ากก า ไ ร สุ ท ธิส าห รั บ ปี  2563 ให้ กับ ผู ้ ถื อ หุ้ นขอ งบ ริษัท เ ป็ น เ งิ นสด 
ในอตัราหุน้ละ 0.37 บาท คิดเป็นเงินรวม 784.40 ลา้นบาท และขออนุมติัวงเงินการออกเสนอขายหุ้นกู ้รวมทั้งบริษทัไดมี้มติ
อนุมัติเพ่ิมทุนบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากัด จากทุนจดทะเบียนเดิม 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ  
100 บาท) เป็น 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยการออกจ าหน่ายหุ้นสามญัใหม่จ านวน  
5 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 
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