
 

 

  

 
 
 
 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

  

 
 
 
 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 

เสนอ คณะกรรมกำรบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนั ท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ
งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูล
ทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมืองไทย 
แคปปิตอล จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง
กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้น
การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 
ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34  
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
 
(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 6105 
 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
10 สิงหาคม 2564 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,326,700           1,378,094           914,536              1,083,709           

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 4 41,875,732         39,345,736         41,875,732         39,345,736         

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5 689,431              126,429              -                          -                          

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                          -                          2,140,698           167,497              

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั 78,021                84,999                78,021                84,999                

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนั - บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 25                       38                       25                       38                       

สินทรพัยห์มุนเวียนอืน 408,598              139,715              247,631              123,176              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 44,378,507         41,075,011         45,256,643         40,805,155         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 11,000                11,000                -                          -                          

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 4 34,013,376         29,935,650         34,013,376         29,935,650         

ลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 5 1,815,600           232,410              -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 6 -                          -                          1,002,000 502,000

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,978,937           1,928,495           1,978,917 1,928,478

สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 3 3,832,937           3,564,069           3,832,937 3,564,069

สินทรพัยไ์มม่ีตวัตน 41,887                24,817                41,866 24,784

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 326,205              296,737              323,102 296,370

สินทรพัยไ์มห่มุนเวียนอืน 172,032              153,689              172,032 153,689

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 42,191,974         36,146,867         41,364,230         36,405,040         

รวมสินทรัพย์ 86,570,481         77,221,878         86,620,873         77,210,195         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

2



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7 4,176,527 2,396,526 4,176,527 2,396,526

หนีสินอนุพนัธ์ 1,942 6,474 1,942 6,474

เจา้หนีอืน 667,979 1,074,553 639,903 1,051,067

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 8 3,204,669 3,959,328 3,204,669 3,959,328

หุน้กูที้ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 13,681,755 12,886,772 13,681,755 12,886,772

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 3 801,609 838,091 801,609 838,091

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 705,709 699,762 686,176 695,868

หนีสินหมุนเวียนอืน 3 131,426 88,560 330,684 135,089

รวมหนีสินหมุนเวียน 23,371,616         21,950,066         23,523,265         21,969,215         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 8 7,514,646 6,166,053 7,514,646           6,166,053           

หุน้กู ้ 9 29,941,585 25,566,069 29,941,585         25,566,069         

หนีสินตามสญัญาเช่า 3 3,039,903 2,724,457 3,039,903           2,724,457           

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 157,644 133,099 157,644              133,099              

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 40,653,778         34,589,678         40,653,778         34,589,678         

รวมหนีสิน 64,025,394         56,539,744         64,177,043         56,558,893         

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

3



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

2564 2563 2564 2563

(ไมไ่ดต้รวจสอบ) (ไมไ่ดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

    (หุ้นสามญัจาํนวน 2,120,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000 2,120,000 2,120,000           2,120,000           

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

    (หุ้นสามญัจาํนวน 2,120,000,000 หุ้น มลูค่า 1 บาทต่อหุ้น) 2,120,000 2,120,000 2,120,000           2,120,000           

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

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,834,797 15,975,469 17,733,540         15,944,637         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (1,553)                 (5,178)                 (1,553)                 (5,178)                 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 22,545,087         20,682,134         22,443,830         20,651,302         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 86,570,481         77,221,878         86,620,873         77,210,195         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี

4



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดด้อกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสญัญาเช่าซือ 3,684,448      3,384,920      3,582,029      3,375,405      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 197,602         174,664         182,056         164,293         

รายไดเ้งินปันผล -                    -                    -                    35,000           

รายไดอื้น 14,364           12,923           54,140           22,146           

รวมรายได้ 3,896,414      3,572,507      3,818,225      3,596,844      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 1,656,818      1,520,028      1,656,557      1,519,733      

รวมค่าใช้จ่าย 1,656,818      1,520,028      1,656,557      1,519,733      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 2,239,596      2,052,479      2,161,668      2,077,111      

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่าย 542                10,108           542                10,108           

ตน้ทุนทางการเงิน (507,241)       (447,097)       (507,241)       (447,097)       

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (137,858)       (42,024)         (127,639)       (41,889)         

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 1,595,039      1,573,466      1,527,330      1,598,233      

ภาษีเงินได้ (324,967)       (306,913)       (311,425)       (304,394)       

กําไรสําหรับงวด 1,270,072      1,266,553      1,215,905      1,293,839      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 1,851             1,833             1,851             1,833             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (370)              (366)              (370)              (366)              

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 1,481             1,467             1,481             1,467             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 1,481             1,467             1,481             1,467             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,271,553      1,268,020      1,217,386      1,295,306      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

5



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,270,072 1,266,553 1,215,905 1,293,839

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

1,270,072 1,266,553 1,215,905 1,293,839

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,271,553 1,268,020 1,217,386 1,295,306

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

1,271,553 1,268,020 1,217,386 1,295,306

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 0.60 0.60 0.57 0.61

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรบังวดสามเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

6



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดด้อกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสญัญาเช่าซือ 10 7,269,390      6,717,166      7,128,315      6,700,045      

รายไดค่้าธรรมเนียมและบริการ 10 461,075         364,741         432,079         341,911         

รายไดเ้งินปันผล 3, 10 -                    -                    -                    35,000           

รายไดอื้น 3, 10 23,093           23,465           90,010           43,183           

รวมรายได้ 7,753,558      7,105,372      7,650,404      7,120,139      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 3 3,158,415      3,011,508      3,157,962      3,010,319      

รวมค่าใช้จ่าย 3,158,415      3,011,508      3,157,962      3,010,319      

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 4,595,143      4,093,864      4,492,442      4,109,820      

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่าย 10,816           17,353           10,816           17,353           

ตน้ทุนทางการเงิน 3 (983,793)       (879,602)       (983,793)       (879,602)       

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (293,577)       (104,335)       (278,908)       (104,382)       

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 3,328,589      3,127,280      3,240,557      3,143,189      

ภาษีเงินได้ (684,861)       (623,385)       (667,254)       (619,094)       

กําไรสําหรับงวด 2,643,728      2,503,895      2,573,303      2,524,095      

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด 4,531             2,262             4,531             2,262             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (906)              (452)              (906)              (452)              

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 3,625             1,810             3,625             1,810             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี 3,625             1,810             3,625             1,810             

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 2,647,353      2,505,705      2,576,928      2,525,905      

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,643,728      2,503,895 2,573,303 2,524,095

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

2,643,728      2,503,895 2,573,303 2,524,095

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 2,647,353      2,505,705 2,576,928 2,525,905

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

2,647,353      2,505,705 2,576,928 2,525,905

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาท) 1.25 1.18 1.21 1.19

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                        -                        -                        129,939            -                        129,939            

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 11 -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,503,895         -                        2,503,895         

     กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,810                 1,810                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        2,503,895         1,810                 2,505,705         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 2,120,000 2,379,843 212,000 13,269,228 (9,713)               17,971,358       

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 2,120,000         2,379,843         212,000            15,975,469       (5,178)               20,682,134       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 11 -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,643,728         -                        2,643,728         

     กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        3,625                 3,625                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        2,643,728         3,625                 2,647,353         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 2,120,000 2,379,843 212,000 17,834,797 (1,553)               22,545,087       

กาํไรสะสม

(พันบาท)

งบการเงนิรวม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2563

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

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี -                        -                        -                        129,939            -                        129,939            

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 11 -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (636,000)           -                        (636,000)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,524,095         -                        2,524,095         

     กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        1,810                 1,810                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        2,524,095         1,810                 2,525,905         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2563 2,120,000 2,379,843 212,000 13,248,172 (9,713)               17,950,302

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของ

ผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 2,120,000         2,379,843         212,000            15,944,637       (5,178)               20,651,302       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 11 -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        2,573,303         -                        2,573,303         

     กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        3,625                 3,625                

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        2,573,303         3,625                 2,576,928         

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 มิถุนายน 2564 2,120,000 2,379,843 212,000 17,733,540 (1,553)               22,443,830

(2,120,000.00)       (2,167,843.00)        22,231,830.00       (17,733,540.00)      86,622,426.00        (22,443,830.00)      

(พันบาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนิระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 3,328,589     3,127,280     3,240,557     3,143,189     

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 610,766        574,773        610,759        574,766        

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่าย (10,816)         (17,353)         (10,816)         (17,353)         

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 293,577        104,335        278,908        104,382        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย -                    300               -                    300               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (659)              3,961            (659)              3,961            

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 24,640          17,361          24,640          17,361          

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน -                    (1)                  -                    (1)                  

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (8,207)           (361)              (8,207)           (361)              

เงินปันผลรับ -                    -                    -                    (35,000)         

รายไดด้อกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสัญญาเช่าซือ (7,269,390)    (6,717,166)    (7,128,315)    (6,700,045)    

ดอกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสัญญาเช่าซือรับ 7,314,686     6,646,764     7,204,384     6,631,398     

รายไดด้อกเบียอืน (3,713)           (3,607)           (3,699)           (3,532)           

ตน้ทุนทางการเงิน 983,793        879,602        983,793        879,602        

5,263,266     4,615,888     5,191,345     4,598,667     

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีเงินให้สินเชือ (6,926,329)    (3,122,744)    (6,926,329)    (3,122,744)    

ลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (2,130,060)    (81,023)         -                    -                    

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                    -                    (1,973,201)    11,312          

เงินให้กูย้มืระยะสัน 6,978            5,638            6,978            5,638            

เงินให้กูย้มืระยะสัน - บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 13                 (7)                  13                 (7)                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (290,750)       (51,793)         (146,310)       (47,034)         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (18,468)         (12,903)         (18,468)         (12,903)         

เจา้หนีอืน (374,558)       (63,111)         (379,147)       (68,564)         

หนีสินหมุนเวียนอืน 42,866          (40,428)         195,595        (32,034)         

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังานจ่าย (95)                (251)              (95)                (251)              

กระแสเงินสด (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากการดาํเนินงาน (4,427,137)    1,249,266     (4,049,619)    1,332,080     

ภาษีเงินไดจ้่าย (709,288)       (568,904)       (704,585)       (567,178)       

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน (5,136,425)    680,362        (4,754,204)    764,902        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                      -                      (500,000)       (120,000)       

เงินปันผลรับ -                      -                      -                      35,000          

เงินสดจ่ายเพอืซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (250,480)       (348,990)       (250,480)       (348,990)       

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (21,403)         (4,619)           (21,403)         (4,619)           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,740            1,330            3,740            1,330            

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (268,143)       (352,279)       (768,143)       (437,279)       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 1,775,327     (388,357)       1,775,327     (388,357)       

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,700,000     2,300,000     2,700,000     2,300,000     

เงินสดจ่ายเพอืชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,104,167)    (3,562,500)    (2,104,167)    (3,562,500)    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 9,000,000     7,000,000     9,000,000     7,000,000     

เงินสดจ่ายเพอืไถ่ถอนหุน้กู้ (3,833,000)    (2,600,000)    (3,833,000)    (2,600,000)    

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 11 (784,400)       (636,000)       (784,400)       (636,000)       

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (457,328)       (413,040)       (457,328)       (413,040)       

ดอกเบียจ่าย (943,258)       (847,649)       (943,258)       (847,649)       

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 5,353,174     852,454        5,353,174     852,454        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด (ลดลง) เพมิขึนสุทธิ (51,394)         1,180,537     (169,173)       1,180,077     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,378,094     783,172        1,083,709     743,186        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ  30 มิถุนายน 1,326,700     1,963,709     914,536        1,923,263     

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 10,086          15,704          10,086          15,704          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด สาํหรับงวดหกเดือนสินสุด

วนัที 30 มิถุนายน วนัที 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหว่างกาล  
2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 
3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
4 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 
5 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 
6 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
7 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 
8 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
9 หุ้นกู ้
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 เงินปันผล 
12 เคร่ืองมือทางการเงิน 
13 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
14 การจดัประเภทรายการใหม ่
 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 
 
งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 
งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท าหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้น าเสนอไปแล้วในงบการเงินประจ าปี  
ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ
บญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการค านวณ
และแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 

2 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ยังคงเกิดขึ้ นต่อเน่ือง โดยเร่ิมมีการแจกจ่ายวัคซีนในระหว่างปี 2564  
เ ม่ือวันท่ี  12 มกราคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ออกหนังสือเวียนท่ี ธปท.กปน.ว. 20/2564  
เร่ือง การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพ่ือรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ระลอกใหม ่เพื่อขยายระยะเวลาให้มาตรการการช่วยเหลือจนถึง 30 มิถุนายน 2564  
 
ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 ธปท.ไดอ้อกหนงัสือเวียนท่ี ธปท.กปน.ว. 480/2564 เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระยะท่ี 3 เพื่อก าหนดมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีไดรั้บผลกระทบ โดยลูกหน้ีสามารถแจง้ความประสงคข์อรับความช่วยเหลือไดต้ั้งแต่วนัท่ี 
17 พฤษภาคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 นอกจากน้ีหนงัสือเวียนฉบบัน้ีไดย้กเลิกหนงัสือเวียน ธปท.ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ฉบับเดิม 4 ฉบับ ซ่ึงออกในปี 2563  
และปี 2564 
 
โดยตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการขยาย
ระยะเวลาการผอ่นช าระโดยการปรับสัญญาใหม่เพื่อให้ค่างวดผอ่นช าระลดลง 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเดือนกรกฎาคม 2564 ภาครัฐไดย้กระดบัมาตรการป้องกนัควบคุมโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียง เพ่ือควบคุมสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 โดยจ ากดัการเคล่ือนยา้ยและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผูไ้ดรั้บผลกระทบในวงกวา้งนั้น 
ธปท. จึงไดข้อความร่วมมือให้สถาบนัการเงินหรือธุรกิจการเงินก าหนดมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีรายย่อย 
ท่ีไดรั้บผลกระทบ ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัด าเนินการตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบการให้พกัช าระ 
เงินตน้และดอกเบ้ียเป็นเวลา 2 เดือนแก่ลูกคา้สินเช่ือท่ีเป็นไปตามเง่ือนไข ลูกหน้ีสามารถลงทะเบียนขอใชสิ้ทธ์ิตั้งแต่วนัท่ี 
19 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2564 
 

3 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญัในความสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวข้องกัน และ
นโยบายการก าหนดราคา 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 สรุปได้
ดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดเ้งินปันผล -  -  -  35,000 
รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน -  -  66,472  18,528 
รายไดค้่าเช่า -  -  548  468 
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน -  -  -  798 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
รายไดด้อกเบ้ียอื่น 2  2  2  2 
ดอกเบ้ียจ่าย - หน้ีสินตามสัญญาเช่า 484  356  484  356 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชน์ระยะส้ัน 23,485  23,918  23,485  23,918 
   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,123  1,046  1,123  1,046 
   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 24,608  24,964  24,608  24,964 

        
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนัอื่น        
ค่านายหนา้จ่าย 1,106  1,061  1,106  1,061 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ลูกหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  2,140,698  167,497 
        

สินทรัพย์สิทธิกำรใช้        
ผูบ้ริหารส าคญั 20,656  20,433  20,656  20,433 
        

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ        
ผูบ้ริหารส าคญั 20,923  21,249  20,923  21,249 
        
หนี้สินหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  199,347  46,987 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัอื่น 213  179  213  179 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินให้กูยื้มระยะส้ันกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 ธนัวาคม       30 มิถุนายน 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน  2563  เพ่ิมขึ้น  จ่ายช าระ   2564 
  (พันบาท) 
ผูบ้ริหารส าคญั  38  50  (63)  25 

 

ณ 30 มิถุนายน 2564 เงินให้กูยื้มระยะส้ันมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี (31 ธันวาคม 2563: ร้อยละ 4 - 8 ต่อปี) 
 

สัญญำส ำคัญท่ีท ำกับบุคคลหรือกจิกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสัญญาให้บริการแก่บริษทัย่อย ขอบเขตการให้บริการประกอบดว้ยการจดัหานายหน้า
ประกนัวินาศภยั การอนุมติัสินเช่ือเช่าซ้ือ การเรียกเก็บเงินรับช าระ การติดตามทวงถามหน้ี การด าเนินการยึดหลกัประกนั 
การด าเนินการจดัประมูลหลกัประกนั การให้บริการทางดา้นการบญัชี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการให้บริการ
ขอ้มูล โดยสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีส านักงานกับบริษัทย่อยหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี  
ตั้ งแต่วัน ท่ี  1 มีนาคม 2564 ถึงวัน ท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาเ ช่า เ ม่ือ ส้ินสุดอายุ สัญญา  
ค่าเช่าจะมีการทบทวนทุกคร้ังเม่ือครบก าหนดสัญญา  
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัมีสัญญาหลายฉบบักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับการเช่าอาคารส านกังาน โดยมีระยะเวลา
เช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และส้ินสุดเดือนธันวาคม 2566 (31 ธันวาคม 2563: 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และ
ส้ินสุดเดือนกันยายน 2565) 
 

4 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน 2564 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี  (1) 
ท่ีถึงก าหนดช าระ 

เกินหน่ึงปี 
 

รวม 
  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 41,777,100 34,650,245 76,427,345 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 882,717 - 882,717 
มูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น 42,659,817 34,650,245 77,310,062 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (784,085) (636,869) (1,420,954) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 41,875,732 34,013,376 75,889,108 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีถึงก าหนดช าระ 

ภายในหน่ึงปี  (1) 
ท่ีถึงก าหนดช าระ 

เกินหน่ึงปี 
 

รวม 
  (พันบาท)  
ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 39,143,637 30,508,550 69,652,187 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 955,087 - 955,087 
มูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น 40,098,724 30,508,550 70,607,274 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (752,988) (572,900) (1,325,888) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 39,345,736 29,935,650 69,281,386 

 

 
(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ส าหรับลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือโดยไม่ค านึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นดา้นอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 มิถุนายน 2564 

 

สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ        
ปกติ 62,336,566  -  -  62,336,566 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 9,851,848  -  -  9,851,848 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  3,281,734  -  3,281,734 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  960,136  -  960,136 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  720,288  720,288 
ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  159,490  159,490 
มูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น 72,188,414  4,241,870  879,778  77,310,062 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(583,636) 
  

(296,125) 
  

(541,193) 
  

(1,420,954) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 71,604,778  3,945,745  338,585  75,889,108 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ        
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 
มูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้น 65,371,686  4,488,611  746,977  70,607,274 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(538,039) 
  

(306,921) 
  

(480,928) 
  

(1,325,888) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 64,833,647  4,181,690  266,049  69,281,386 

 

ขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น 
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2564  2563 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรและขาดทนุ (257,052)  (104,382) 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 80 เดือน 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ลูกหนีต้ำมสัญญำเช่ำซ้ือ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2564 
 

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 
ห้าปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินห้าปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,166,862 1,011,551 747,191 392,041 234,958 45,553 3,598,156 
หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือ        
 เป็นรายได ้ (473,342) (314,065) (174,989) (83,160) (28,221) (3,831) (1,077,608) 
รวม 693,520 697,486 572,202 308,881 206,737 41,722 2,520,548 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น (4,089) (4,223) (3,556) (2,031) (1,352) (266) (15,517) 

สุทธ ิ 689,431 693,263 568,646 306,850 205,385 41,456 2,505,031 
 
 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 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 
ห้าปี 

ท่ีถึง 
ก าหนดช าระ 
เกินห้าปี รวม 

 (พันบาท) 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 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) 
รวม 127,105 117,160 76,974 27,045 12,267 122 360,673 
หัก   ค่าเผื่อผลขาดทุน 

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น (676) (579) (382) (138) (58) (1) (1,834) 

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



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าซ้ือ โดยไม่ค านึงถึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นดา้นอ่ืน ๆ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 30 มิถุนายน 2564 

 

สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  *        
ปกติ 2,170,737  -  -  2,170,737 
เกินก าหนดช าระ 1 - 30 วนั 260,813  -  -  260,813 
เกินก าหนดช าระ 31 - 60 วนั -  71,773  -  71,773 
เกินก าหนดช าระ 61 - 90 วนั -  14,565  -  14,565 
เกินก าหนดช าระมากกว่า 90 วนั -  -  2,660  2,660 
รวม 2,431,550  86,338  2,660  2,520,548 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 

(12,710) 
  

(2,408) 
  

(399) 
  

(15,517) 
สุทธ ิ 2,418,840  83,930  2,261  2,505,031 
 
* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์
ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์
ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 
อยา่งมีนยัส าคญั 
ของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต 

 
 

สินทรัพย ์
ท่ีมีการดอ้ยค่า 
ดา้นเครดิต 

 

รวม 
 (พันบาท) 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำซ้ือ  *        
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 
รวม 355,265  5,004  404  360,673 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น (1,614) 
 

(160) 
 

(60) 
 

(1,834) 
สุทธ ิ 353,651  4,844  344  358,839 

 
* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 
กลับรำยกำร (ขำดทุน) ด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น งบกำรเงินรวม 

ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2564  2563 
 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรและขาดทนุ (14,669)  47 
 
โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือน ถึง 72 เดือน 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

รำยกำรเคลื่อนไหวที่มีสำระส ำคัญ 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2564 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย  
ลงทุนในบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั 500,000 
 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จ ากดั (“เมืองไทย ลิสซ่ิง”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของเมืองไทย ลิสซ่ิงจากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 500 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 5 ลา้น
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  
ทั้งน้ี บริษทัจ่ายช าระค่าหุ้นให้แก่เมืองไทย ลิสซ่ิง จ านวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 
 

7 เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูยื้มในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงิน
จากสถาบนัการเงินในประเทศดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบาท) 
1 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 1,200,000 750,000 

2 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 80,000 500,000 

3 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 1,550,000 100,000 

4 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  
มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและก าหนด
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 500,000 - 

5 ตัว๋แลกเงินมีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทั้งจ านวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 846,527 1,046,526 

รวม 4,176,527 2,396,526 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนั 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ       
ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูยื้ม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย  
และการด ารงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูยื้มแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้
เบิกใชค้งเหลือจ านวน 4,890 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 6,870 ล้านบาท) 

 

8 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 
 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศ    

ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (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 250,000 500,000 

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

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

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

5 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 62,500 187,500 

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

7 วงเงินกูจ้  านวน 250 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
ธนัวาคม 2564 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 62,500 125,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 
30 มิถุนายน 

2564 
31 ธนัวาคม 

2563 
  (พันบาท) 

8 วงเงินกูจ้  านวน 500 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 291,667 375,000 

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

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

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

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

13 วงเงินกูจ้  านวน 1,000 ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนกนัยายน 2565 และ 
   ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 - 

14 วงเงินกูจ้  านวน 500  ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2567 และ 
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

15 วงเงินกูจ้  านวน 500  ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
เมษายน 2567 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

16 วงเงินกูจ้  านวน 500  ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ในเดือนพฤษภาคม 2567 และ 
ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

17 วงเงินกูจ้  านวน 200  ลา้นบาท มีก าหนดช าระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน
มิถุนายน 2566 และช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 200,000 - 

รวม 10,724,667 10,128,833 
หัก ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (5,352) (3,452) 

สุทธ ิ 10,719,315 10,125,381 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 3,204,669 3,959,328 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 7,514,646 6,166,053 
รวม 10,719,315 10,125,381 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีก าหนด เช่น การด ารงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งช าระ       
ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูยื้ม การด ารงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งช าระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ
ทั้งหมด การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การด ารงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายช าระดอกเบ้ีย และ
การด ารงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูย้ืมแต่ละฉบบั 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช้คงเหลือจ านวน 
6,300 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 2,000 ล้านบาท) 
 
เพ่ือเป็นการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ภายใต้สัญญาดังกล่าว กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจ่าย
ดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีให้กบัธนาคาร เพ่ือแลกกบัดอกเบ้ียในอตัรา THBFIX บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี ซ่ึงสัญญาแลกเปล่ียน
อตัราดอกเบ้ียจะทยอยครบก าหนดจ านวน 62.50 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ 187.50 ลา้นบาทในเดือนธันวาคม 
2564 ตามล าดบั เช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายช าระคืนเงินกูย้ืม 
 

9 หุ้นกู้ 
 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ 
ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  
งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบาท) 
1 หุ้นกูว้งเงิน 1,295.8 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,295,800 1,295,800 
2 หุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 2,000,000 
3 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 และ

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

2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,833,000 
5 หุ้นกูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

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



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบาท) 
6 หุ้นกูว้งเงิน 1,697.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 

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

และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,515,500 1,515,500 
8 หุ้นกูว้งเงิน 1,650.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

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

พฤศจิกายน 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,349,700 2,349,700 
10 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

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

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

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

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

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

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

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

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

2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
19 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2564 และ 

    ช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
20 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2564 และ

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



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบาท) 
21 หุ้นกูว้งเงิน 1,500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

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

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
23 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 
24 หุ้นกูว้งเงิน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถนุายน 2565 

และช าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,200,000 1,200,000 
25 หุ้นกูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 900,000 
26 หุ้นกูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567 และ 

 ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 900,000 
27 หุ้นกูว้งเงิน 2,680.8 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 5 เดือน ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 

2564 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,680,800 2,680,800 
28 หุ้นกูว้งเงิน 1,319.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 5 เดือน 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,319,200 1,319,200 
29 หุ้นกูว้งเงิน 2,163.4 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 7 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 

พฤศจิกายน 2565 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,163,400 2,163,400 
30 หุ้นกูว้งเงิน 2,836.6 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 19 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 

พฤศจิกายน 2566 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,836,600 2,836,600 
31 หุ้นกูว้งเงิน 1,514 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 2 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,514,000 - 
32 หุ้นกูว้งเงิน 2,486 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 19 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,486,000 - 
33 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 27 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน 

มีนาคม 2566 และช าระดอกเบ้ียทกุ 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 
34 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567  

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 
35 หุ้นกูว้งเงิน 1,100 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 3 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2566 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,100,000 - 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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งบกำรเงินรวมและ                                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
วงเงิน / เง่ือนไขกำรช ำระคืน 

30 มิถุนายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

  (พันบาท) 
36 หุ้นกูว้งเงิน 1,600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 1 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2567 

และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,600,000 - 
37 หุ้นกูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2568 และ

ช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 800,000 - 
38 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบก าหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤษภาคม 2569 และช าระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 
รวม 43,742,800 38,575,800 
หัก ค่าใชจ้่ายในการกูย้ืมรอตดับญัชี (119,460) (122,959) 

สุทธ ิ 43,623,340 38,452,841 

   
ส่วนท่ีหมุนเวียน 13,681,755 12,886,772 
ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 29,941,585 25,566,069 

รวม 43,623,340 38,452,841 

 
บริษัทในฐานะผู ้ออกหุ้นกู้จะต้องปฏิบัติตามก าหนดเง่ือนไขในการด ารงอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้น 
ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 

 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกิจการให้สินเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหว่างกนั  รวม 
ส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถนุำยน 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รายไดด้อกเบ้ียในการให้บริการสินเช่ือและ

สัญญาเช่าซ้ือ 7,128,315 

 

6,700,045 

 

- 

 

- 

 

141,075 

 

17,121  -  -  7,269,390  6,717,166 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 432,079  341,911  28,315  22,811  681  19  -  -  461,075  364,741 
รายไดเ้งินปันผล -  35,000  -  -  -  -  -  (35,000)  -  - 
รายไดอ่ื้น 90,010  43,183  18  76  85  -  (67,020)  (19,794)  23,093  23,465 
รวมรำยได้ 7,650,404  7,120,139  28,333  22,887  141,841  17,140  (67,020)  (54,794)  7,753,558  7,105,372 
                    
ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 3,240,557  3,143,189  5,193  5,991  82,839  13,100  -  (35,000)  3,328,589  3,127,280 
ภาษีเงินได ้ (667,254)  (619,094)  (1,039)  (1,671)  (16,568)  (2,620)  -  -  (684,861)  (623,385) 
ก ำไรตำมส่วนงำน 2,573,303  2,524,095  4,154  4,320  66,271  10,480  -  (35,000)  2,643,728  2,503,895 

                    
รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืนที่มีสำระส ำคัญ                    
ผลก าไรจากการตดัรายการสินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 10,816 

 

17,353 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10,816 

 

17,353 
กลบัรายการ (ขาดทุน) ดา้นเครดิต 

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (278,908) 
 

(104,382) 
 

- 
 

- 
 

(14,669) 
 

47 
 

- 
 

- 
 

(293,577) 
 

(104,335) 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 ธุรกิจการให้สินเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหว่างกนั  รวม 
 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 
 มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม  มิถุนายน  ธนัวาคม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
รวมสินทรัพย์ 86,620,873  77,210,195  63,936  49,453  3,227,716  678,713  (3,342,044)  (716,483)  86,570,481  77,221,878 

รวมหนี้สิน 64,177,043  56,558,893  43,052  32,722  2,145,343  162,612  (2,340,044)  (214,483)  64,025,394  56,539,744 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายให้ผูถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 
 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (พันบาท) 
ปี 2564      
เงินปันผลประจ าปี 2563 20 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.37  784,400 
      
ปี 2563      
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 8 เมษายน 2563 พฤษภาคม 2563 0.30  636,000 

 
 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่ง
สมเหตุสมผล 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2564  

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน              
ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  75,889,108  75,889,108  -  -  75,718,584  75,718,584 
              

หนี้สินทำงกำรเงิน              
หน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 1,942  -  1,942  -  1,942  -  1,942 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  10,719,315  10,719,315  -  10,735,232  -  10,735,232 
หุ้นกู ้ -  43,623,340  43,623,340  -  44,057,829  -  44,057,829 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563              

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน              
ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  69,281,386  69,281,386  -  -  69,241,805  69,241,805 
              

หนี้สินทำงกำรเงิน              
หน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 6,474  -  6,474  -  6,474  -  6,474 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  10,125,381  10,125,381  -  10,102,333  -  10,102,333 
หุ้นกู ้ -  38,452,841  38,452,841  -  33,881,710  -  33,881,710 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า 
ตามบญัชี 
 
มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนั
ของเงินให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
 
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียประมาณในตลาดปัจจุบนั 
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอัตราดอกเบ้ียปรับขึ้นลงตามราคาตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 
 
เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ส าหรับตราสารท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไข
คลา้ยกนั 
 
มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูอ้า้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายจากสมาคมตราสารหน้ีไทย 
 

13 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน  
 

  
งบกำรเงินรวมและ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  
30 มิถุนายน

2564  
31 ธนัวาคม 

2563 
  (พันบาท) 
ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน     
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  15,521  66,282 
     
ภำระผูกพนัอ่ืน ๆ     
สัญญาบริการ  25  46 

 
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีสัญญาส าหรับการใช้บริการอุปกรณ์ส านักงาน โดยมีระยะเวลา  
4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนมกราคม 2565 (31 ธันวาคม 2563: 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุด
เดือนมกราคม 2565) 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและ 
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ซ่ึงรวมอยู่เพื่อวตัถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ  ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินระหว่างกาลส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

 
 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม ่  

จดัประเภท
ใหม ่  

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุำยน 2563      
รายไดอ้ื่น 5,678  7,245  12,923 
ผล (ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (109,877)  119,985  10,108 
กลบัรายการ (ขาดทุน) ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 85,206  (127,230)  (42,024) 
   -   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่  
จดัประเภท

ใหม ่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถนุำยน 2563      
รายไดอ้ื่น 14,901  7,245  22,146 
ผล (ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (109,877)  119,985  10,108 
กลบัรายการ (ขาดทุน) ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 85,341  (127,230)  (41,889) 
   -   

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 ก่อนจดั
ประเภทใหม ่  

จดัประเภท
ใหม ่  

หลงัจดั 
ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2563      
ผล (ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (240,846)  258,199  17,353 
กลบัรายการ (ขาดทุน) ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 153,864  (258,199)  (104,335) 
   -   

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ก่อนจดั

ประเภทใหม ่  
จดัประเภท

ใหม ่  
หลงัจดั 

ประเภทใหม ่

 (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มถิุนำยน 2563      
ผล (ขาดทุน) ก าไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย (240,846)  258,199  17,353 
กลบัรายการ (ขาดทุน) ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 153,817  (258,199)  (104,382) 
   -   
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