
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 
งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่  

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 

 

  

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน)  

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 งบแสดง

การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและ

งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูล

ทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั เมืองไทย 

แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่าง

กาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้

ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้าน

การเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตาม

มาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสาํคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ 

ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

 

ข้อสรุป 

 

ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34  

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6105 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

8 พฤศจิกายน 2565 



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,653,767            1,306,300            3,408,118            1,017,777            
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 4 58,141,927          48,180,852          55,178,889          46,917,364          
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           6,120,895            3,152,455            
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ัน 3 131,853               88,377                 131,853               88,377                 
เงินใหกู้ย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหน่ึงปี - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           250,000               150,000               
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 293,896               308,605               205,838               155,616               
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 62,221,443          49,884,134          65,295,593          51,481,589          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 12,000                 11,000                 -                           -                           
ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 4 53,773,513          41,799,728          49,548,043          38,897,289          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           1,052,000 1,052,000
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                           -                           550,000 412,500
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,056,113            2,053,820            2,056,086 2,053,785
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3 4,327,509            3,987,980            4,327,509 3,987,980
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,495                 50,520                 47,450 50,464
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 594,885               423,476               559,937 414,641
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 186,823               179,179               186,823 179,179
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 60,998,338          48,505,703          58,327,848          47,047,838          

รวมสินทรัพย์ 123,219,781        98,389,837          123,623,441        98,529,427          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 5 7,092,793 4,235,075 7,092,793 4,235,075

หน้ีสินอนุพนัธ์ 39,693 -                           39,693 -                           

เจา้หน้ีอ่ืน 1,158,673 1,236,699 1,125,652 1,221,200

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6 5,945,850 10,121,419 5,945,850 10,121,419

หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 7 16,727,871 14,436,989 16,727,871 14,436,989

หน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3 906,658 867,719 906,658 867,719

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 436,686 672,640 392,522               635,483

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3 145,431 131,279 1,115,955 555,102

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 32,453,655          31,701,820          33,346,994          32,072,987          

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 6 15,117,019 5,929,746 15,117,019          5,929,746            

หุน้กู ้ 7 43,991,612 32,591,199 43,991,612          32,591,199          

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3 3,450,674 3,142,589 3,450,674            3,142,589            

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 193,018 155,983 193,018               155,983               

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 62,752,323          41,819,517          62,752,323          41,819,517          

รวมหนีสิ้น 95,205,978          73,521,337          96,099,317          73,892,504          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนท่ีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 2,379,843            2,379,843            2,379,843            2,379,843            

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

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

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,333,714 20,156,657 22,844,035          19,925,080          

       องคป์ระกอบอ่ืน ของส่วนของ ผูถื้อหุน้ (31,754)                -                             (31,754)                -                             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 28,013,803          24,868,500          27,524,124          24,636,923          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 123,219,781        98,389,837          123,623,441        98,529,427          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

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

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียในการใหบ้ริการสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ 4,958,985      3,843,963      4,644,592      3,696,848      
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 206,040         177,783         180,965         159,791         
รายไดอ่ื้น 20,132           10,100           106,343         51,520           
รวมรายได้ 5,185,157      4,031,846      4,931,900      3,908,159      

ค่าใช้จ่าย
คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 2,008,001      1,780,312      1,993,401      1,779,519      
รวมค่าใช้จ่าย 2,008,001      1,780,312      1,993,401      1,779,519      

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,177,156      2,251,534      2,938,499      2,128,640      
ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่ายและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 35,480           2,019             22,865           2,019             
ตน้ทุนทางการเงิน (736,897)       (557,061)       (736,897)       (557,061)       
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (958,805)       (191,243)       (813,475)       (183,828)       
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 1,516,934      1,505,249      1,410,992      1,389,770      
ภาษีเงินได้ (311,650)       (304,481)       (289,830)       (281,381)       

กําไรสําหรับงวด 1,205,284      1,200,768      1,121,162      1,108,389      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (39,693)         1,318             (39,693)         1,318             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,939             (264)              7,939             (264)              
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,754)         1,054             (31,754)         1,054             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (31,754)         1,054             (31,754)         1,054             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,173,530      1,201,822      1,089,408      1,109,443      

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

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

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,205,284 1,200,768 1,121,162 1,108,389
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

1,205,284      1,200,768 1,121,162      1,108,389

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 1,173,530 1,201,822 1,089,408 1,109,443
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

1,173,530      1,201,822 1,089,408      1,109,443

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.57 0.57 0.53 0.52

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี

6



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

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบ้ียในการใหบ้ริการสินเช่ือและสัญญาเช่าซ้ือ 13,861,314    11,113,353    13,047,130    10,825,163    
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการ 539,685         638,858         471,805         591,870         
รายไดอ่ื้น 3 56,718           33,193           290,692         141,530         
รวมรายได้ 8 14,457,717    11,785,404    13,809,627    11,558,563    

ค่าใช้จ่าย

คา่ใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 3 5,917,141      4,938,727      5,896,636      4,937,481      
รวมค่าใช้จ่าย 5,917,141      4,938,727      5,896,636      4,937,481      

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,540,576      6,846,677      7,912,991      6,621,082      
ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลคา่ดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่ายและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 99,591           12,835           76,204           12,835           
ตน้ทุนทางการเงิน 3 (2,003,135)    (1,540,854)    (2,003,135)    (1,540,854)    
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,652,350)    (484,820)       (1,324,939)    (462,736)       
กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 4,984,682      4,833,838      4,661,121      4,630,327      
ภาษีเงินได้ (1,023,225)    (989,342)       (957,766)       (948,635)       
กําไรสําหรับงวด 3,961,457      3,844,496      3,703,355      3,681,692      

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (39,693)         5,849             (39,693)         5,849             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 7,939             (1,170)           7,939             (1,170)           
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลงั (31,754)         4,679             (31,754)         4,679             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (31,754)         4,679             (31,754)         4,679             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 3,929,703      3,849,175      3,671,601      3,686,371      

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

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

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกําไรขาดทุน

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,961,457      3,844,496      3,703,355 3,681,692
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

3,961,457      3,844,496 3,703,355      3,681,692

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 3,929,703      3,849,175      3,671,601 3,686,371
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                    -                    -                    

3,929,703      3,849,175 3,671,601      3,686,371

กําไรต่อหุ้น

กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 1.87 1.81 1.75 1.74

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

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

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผล 9 -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,844,496          -                         3,844,496          

     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         4,679                 4,679                 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         3,844,496          4,679                 3,849,175          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 2,120,000 2,379,843 212,000 19,035,565 (499)                   23,746,909        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
9



บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 2,120,000          2,379,843          212,000             20,156,657        -                         24,868,500        

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผล 9 -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                         -                         (784,400)            -                         (784,400)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                         -                         -                         3,961,457          -                         3,961,457          

     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                         -                         -                         -                         (31,754)              (31,754)              

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                         -                         -                         3,961,457          (31,754)              3,929,703          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 2,120,000 2,379,843 212,000 23,333,714 (31,754)              28,013,803        

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,120,000         2,379,843         212,000            15,944,637       (5,178)               20,651,302       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 9 -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           
  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        3,681,692         -                        3,681,692         
     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        4,679                 4,679                
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        3,681,692         4,679                 3,686,371         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 2,120,000 2,379,843 212,000 18,841,929 (499)                  23,553,273
(1,908,000.00)       20,464,192.00       123,411,441.00     (18,841,929.00)      499.00                    (23,553,273.00)      

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของ

ผูถ้ือหุน้

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง

ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสี่ยง ส่วนของผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 2,120,000         2,379,843         212,000            19,925,080       -                        24,636,923       

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
      เงินปันผล 9 -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           
  รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                        -                        -                        (784,400)           -                        (784,400)           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรสาํหรับงวด -                        -                        -                        3,703,355         -                        3,703,355         
     กาํไรเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                        -                        -                        -                        (31,754)             (31,754)             
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                        -                        -                        3,703,355         (31,754)             3,671,601         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2565 2,120,000 2,379,843 212,000 22,844,035 (31,754)             27,524,124

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 4,984,682     4,833,838     4,661,121     4,630,327     
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,014,105     932,709        1,014,085     932,697        
ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่ายและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (99,591)         (12,835)         (76,204)         (12,835)         
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,652,350     484,820        1,324,939     462,736        
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,449            (1,596)           8,449            (1,596)           
ขาดทุน (กาํไร) จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 7,994            408               (1,078)           -                   
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 41,635          36,961          41,635          36,961          
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน (5,303)           -                   (5,303)           -                   
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (23,033)         (13,274)         (23,033)         (13,274)         
รายไดด้อกเบ้ียในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือ (13,861,314)  (11,113,353)  (13,047,130)  (10,825,163)  
ดอกเบ้ียรับในการใหบ้ริการสินเช่ือและสญัญาเช่าซ้ือ 13,510,252   10,926,779   12,772,942   10,693,125   
รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน (6,345)           (5,485)           (30,289)         (5,465)           
ตน้ทุนทางการเงิน 2,003,135     1,540,854     2,003,135     1,540,854     

9,227,016     7,609,826     8,643,269     7,438,367     
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ (23,077,781)  (13,975,804)  (19,828,087)  (11,186,615)  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -                   (2,968,627)    (2,061,095)    
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - พนกังานและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (43,476)         3,165            (43,476)         3,165            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (45,717)         (227,866)       (101,572)       (72,108)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,649)           (18,407)         (7,649)           (18,407)         
เจา้หน้ีอ่ืน (114,793)       (103,654)       (132,315)       (91,201)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 14,152          24,027          560,853        212,858        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานจ่าย (4,600)           (95)                (4,600)           (95)                
กระแสเงินสดใชไ้ปในการดาํเนินงาน (14,052,848)  (6,688,808)    (13,882,204)  (5,775,131)    
ภาษีเงินไดจ่้าย (1,422,649)    (1,416,247)    (1,338,084)    (1,391,352)    
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (15,475,497)  (8,105,055)    (15,220,288)  (7,166,483)    

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (1,000)           -                     -                     -                     

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     (400,000)       (600,000)       
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                     -                     162,500        -                     

ดอกเบ้ียรับ -                     -                     24,165          -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     (500,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (335,452)       (392,069)       (335,452)       (392,069)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (4,580)           (34,560)         (4,580)           (34,560)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,816          5,811            12,816          5,811            
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (328,216)       (420,818)       (540,551)       (1,520,818)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2,829,500     (406,759)       2,829,500     (406,759)       
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,222,490   7,500,000     15,222,490   7,500,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (10,091,540)  (2,931,250)    (10,091,540)  (2,931,250)    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู้ 22,153,000   15,000,000   22,153,000   15,000,000   
เงินสดจ่ายเพ่ือไถ่ถอนหุน้กู้ (8,427,600)    (7,528,800)    (8,427,600)    (7,528,800)    
เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 9 (784,400)       (784,400)       (784,400)       (784,400)       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (804,614)       (707,645)       (804,614)       (707,645)       
ดอกเบ้ียจ่าย (1,945,656)    (1,472,363)    (1,945,656)    (1,470,415)    
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 18,151,180   8,668,783     18,151,180   8,670,731     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 2,347,467     142,910        2,390,341     (16,570)         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,306,300     1,378,094     1,017,777     1,083,709     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ  30 กนัยายน 3,653,767     1,521,004     3,408,118     1,067,139     

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 13,513          13,551          13,513          13,551          

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ 

 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล  

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  

4 ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือและลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 

5 เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

6 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

7 หุน้กู ้

8 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

9 เงินปันผล 

10 เคร่ืองมือทางการเงิน 

11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีนาํเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจาํปีและจดัทาํหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ

รายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั

กิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้นําเสนอไปแล้วในงบการเงินประจําปี  

ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2564 

 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตามนโยบายการ

บญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ

และแหล่งขอ้มูลสําคญัท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นงบการเงิน

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

2 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ตั้งแต่ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ เพ่ือ

สนับสนุนสถาบนัการเงินและธุรกิจการเงินช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ และยงัมีมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติมอย่าง

ต่อเน่ือง  

 

ในปี  2565 กลุ่มบริษัทและบริษัท ถือปฎิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ี  37/2564 ลงวัน ท่ี  3 ธันวาคม 2564  

เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยแนวปฏิบัติทาง 

การบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชส้ําหรับการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง สําหรับการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 กิจการจะสามารถนาํหลกัการสาํหรับ

การจดัชั้นและการกันเงินสํารองท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีกาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติักับลูกหน้ีราย

ดังกล่าวได้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้ึนอยู่กับวิธีการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ี ซ่ึงสามารถจาํแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกับหนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.2ว. 

802/2564 ลงวนัท่ี 3 กันยายน 2564 เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนีอ้ย่างยัง่ยืน) 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 17 

วธีิการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ หลกัเกณฑ์การจัดช้ันและกนัสํารอง 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ี

โดยกาํหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระ

การจ่ายชําระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกว่า

การขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเพียง

อยา่งเดียว 

 

 

 

1. การปรับโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non NPL) สามารถจดั

ชั้นลูกหน้ีดังกล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ไดท้นัที โดยพิจารณาแลว้เห็น

วา่ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้

2. การปรับโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) สามารถจดัชั้นลูกหน้ี

ดังกล่าวเป็นชั้ นท่ีไม่ มีการเ พ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถชาํระหน้ีติดต่อกนั 

3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่  

3. การใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate) ใหม่ ณ วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข  

2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ี

โดยการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว 

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคญัในความสัมพนัธ์กับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกัน และ

นโยบายการกาํหนดราคา 

 

รายการท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปได้

ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน -  -  209,156  105,655 

รายไดค้่าเช่า -  -  1,323  842 

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน -  -  23,979  1,948 

        

        

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ผู้บริหารสําคญั        

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 3  2  3  2 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่ายตามหน้ีสิน        

   ตามสญัญาเช่า 596  713  596  713 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 36,910   35,085  36,910  35,085 

   ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,795  1,685  1,795  1,685 

   รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 38,705  36,770  38,705  36,770 

        

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        

ค่านายหนา้จ่าย 1,830  1,693  1,830  1,693 

 

ยอดคงเหลือท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

 30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  6,120,895  3,152,455 

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว -  -  800,000  562,500 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  970,533  423,835 

        

ผู้บริหารสําคญั        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 15  40  15  40 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15,880  18,746  15,880  18,746 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16,489  19,204  16,489  19,204 

        

บุคคลท่ีเกีย่วข้องกนัอ่ืน        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 204  180  204  180 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคญัท่ีทํากบับุคคลหรือกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ผูบ้ริหารสําคญัมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 8 ต่อปี (31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 8  

ต่อปี) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวน 800 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 562.5 ล้านบาท) โดยมี

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือนและชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 (31 ธันวาคม 2564: เดือนสิงหาคม

2568) อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีสัญญาให้บริการแก่บริษทัยอ่ยหลายฉบบั ขอบเขตการให้บริการประกอบดว้ยการจดัหา

นายหน้าประกันวินาศภยั การอนุมัติสินเช่ือเช่าซ้ือ การเรียกเก็บเงินรับชําระ การติดตามทวงถามหน้ี การดาํเนินการ                      

ยึดหลกัประกนั การดาํเนินการจดัประมูลหลกัประกนั การให้บริการทางดา้นการบญัชี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การใหบ้ริการขอ้มูล โดยสญัญามีผลบงัคบัใชจ้นกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญา บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสญัญา 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีสํานักงานกับบริษัทย่อยหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี  

ตั้ งแต่วันท่ี 1 มีนาคม  2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2567 (31 ธันวาคม 2564: 3 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี                             

28 กุมภาพันธ์ 2567) บริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสุัญญา บริษทัไดรั้บค่าเช่าตามท่ีระบุในสัญญา ค่าเช่าจะมี

การทบทวนทุกคร้ังเม่ือครบกาํหนดสญัญา 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัมีสญัญาหลายฉบบักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับการเช่าอาคารสาํนกังาน โดยมีระยะเวลา

เช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และส้ินสุดเดือนธนัวาคม 2566 (31 ธันวาคม 2564: 3 ปี ต้ังแต่เดือนตลุาคม 2562 และส้ินสุด

เดือนธันวาคม 2566) บริษทัจ่ายค่าเช่าตามท่ีระบุในสญัญา 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

4.1     จําแนกตามประเภทลูกหนี ้
 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 56,317,413 50,960,147 107,277,560  46,695,147 39,707,593 86,402,740 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ีย 

        ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

 

1,487,693 

 

- 

 

1,487,693 

 

   1,199,594 

 

- 

 

1,199,594 

รวม 57,805,106 50,960,147 108,765,253  47,894,741 39,707,593 87,602,334 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

      จะเกิดข้ึน (1,952,356) 

 

(530,885) 

 

(2,483,241) 

 

   (977,377) 

 

(810,304) 

 

(1,787,681) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือสุทธิ 55,852,750 50,429,262 106,282,012 46,917,364 38,897,289 85,814,653 

       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 3,542,383 4,304,651 7,847,034 2,084,557 3,866,047 5,950,604 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,127,665) (898,272) (2,025,937) (808,932) (931,570) (1,740,502) 

 2,414,718 3,406,379 5,821,097 1,275,625 2,934,477 4,210,102 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า      

      จะเกิดข้ึน 

 

(125,541) 

 

(62,128) 

 

(187,669) 

 

(12,137) 

 

(32,038) 

 

(44,175) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 2,289,177 3,344,251 5,633,428 1,263,488 2,902,439 4,165,927 

       

รวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้าม

สัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 58,141,927 53,773,513 111,915,440 48,180,852 41,799,728 89,980,580 

 

(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่า   

ดา้นเครดิต 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 55,379,561 49,734,953 105,114,514  46,695,147 39,707,593 86,402,740 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ีย 

        ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 

 

1,469,986 

 

- 

 

1,469,986 

 

   1,199,594 

 

- 

 

1,199,594 

รวม 56,849,547 49,734,953 106,584,500  47,894,741 39,707,593 87,602,334 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

      จะเกิดข้ึน (1,944,778) (520,985) (2,465,763)    (977,377) (810,304) (1,787,681) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือสุทธิ 54,904,769 49,213,968 104,118,737 46,917,364 38,897,289 85,814,653 

       

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 378,197 417,943 796,140 - - - 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (89,201) (67,753) (156,954) - - - 

 288,996 350,190 639,186 - - - 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า     

    จะเกิดข้ึน (14,876) (16,115) (30,991) - - - 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 274,120 334,075 608,195 - - - 

       

รวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้าม

สัญญาเช่าซ้ือสุทธิ 

 

55,178,889 

 

49,548,043 

 

104,726,932 

 

46,917,364 

 

38,897,289 

 

85,814,653 
 

(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

 22 

4.2 การวเิคราะห์คุณภาพของเครดิต 

 

4.2.1 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับลูกหน้ีเงินให้

สินเช่ือ โดยไม่คาํนึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตให้ดีข้ึนดา้นอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        

ปกติ 80,722,164  -  -  80,722,164 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 16,579,288  -  -  16,579,288 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  6,748,841  -  6,748,841 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  2,501,500  -  2,501,500 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  2,012,080  2,012,080 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  201,380  201,380 

รวม 97,301,452  9,250,341  2,213,460  108,765,253 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน (626,724)  (435,563)  (1,420,954)  (2,483,241) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 96,674,728  8,814,778  792,506  106,282,012 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        

ปกติ 78,908,376  -  -  78,908,376 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 16,317,640  -  -  16,317,640 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  6,670,033  -  6,670,033 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  2,481,090  -  2,481,090 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  2,005,981  2,005,981 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  201,380  201,380 

รวม 95,226,016  9,151,123  2,207,361  106,584,500 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน (618,327)  (430,501)  (1,416,935)  (2,465,763) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 94,607,689  8,720,622  790,426  104,118,737 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ        

ปกติ 69,294,997  -  -  69,294,997 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 12,542,034  -  -  12,542,034 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  3,487,925  -  3,487,925 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  1,090,250  -  1,090,250 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  1,005,724  1,005,724 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  181,404  181,404 

รวม 81,837,031  4,578,175  1,187,128  87,602,334 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(709,289)  

 

(348,966)  

 

(729,426)  

 

(1,787,681) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 81,127,742  4,229,209  457,702  85,814,653 

 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 80 เดือน  

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4.2.2    ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สาํหรับลูกหน้ีตาม

สญัญาเช่าซ้ือ โดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตใหดี้ข้ึนดา้นอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

ปกติ 3,661,884  -  -  3,661,884 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 868,646  -  -  868,646 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  515,910  -  515,910 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  376,980  -  376,980 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  397,568  397,568 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  109  109 

รวม 4,530,530  892,890  397,677  5,821,097 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน (42,014)  (49,642)  (96,013)  (187,669) 

สุทธิ 4,488,516  843,248  301,664  5,633,428 
 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

ปกติ 404,028  -  -  404,028 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 123,110  -  -  123,110 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  58,397  -  58,397 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  34,219  -  34,219 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  19,432  19,432 

รวม 527,138  92,616  19,432  639,186 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน (7,382)  (10,805)  (12,804)  (30,991) 

สุทธิ 519,756  81,811  6,628  608,195 

 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพิ่มข้ึน 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

ปกติ 3,390,042  -  -  3,390,042 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 386,491  -  -  386,491 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  216,603  -  216,603 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  128,159  -  128,159 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  88,807  88,807 

รวม 3,776,533  344,762  88,807  4,210,102 

หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

 

(19,698) 

  

(11,033) 

  

(13,444) 

  

(44,175) 

สุทธิ 3,756,835  333,729  75,363  4,165,927 

 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 

ระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้โดยปกติของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 72 เดือน  

 

4.3 ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 1,258,979  444,641  1,241,500  444,641 

ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือ 340,944  22,084  31,011  - 

รวม * 1,599,923  466,725  1,272,511  444,641 

 

* ไม่รวมผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2565 จากลูกหน้ีอ่ืนในงบการเงินรวมจํานวน 52.43 ล้านบาท  

(2564: 18.10 ล้านบาท) และในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 52.43 ลา้นบาท  (2564: 18.10 ล้านบาท)  

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ตัว๋แลกเงิน  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,020,000  1,215,075  4,235,075 

เพิ่มข้ึน 46,035,000  6,260,000  52,295,000 

จ่ายชาํระคืน (44,255,000)  (5,180,000)  (49,435,000) 

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิ -  (2,282)  (2,282) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 4,800,000  2,292,793  7,092,793 

 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและ

กาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 

 

ตัว๋แลกเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 

 

เงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ

ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย  

และการดาํรงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 3,780 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2564: 3,160 ล้านบาท) 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

 เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 16,051,165 

เพิ่มข้ึน 15,217,187 

จ่ายชาํระคืน (10,091,540) 

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิ (113,943) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 21,062,869 

  

ส่วนท่ีหมุนเวียน                   5,945,850 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน                      15,117,019 

รวม                      21,062,869 

  

สกลุเงินบาท                      18,603,683 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐฯ                        2,459,186 

รวม                      21,062,869 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน หรือทุกปี หรือเม่ือครบกาํหนด และมีกาํหนดชาํระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน หรือทุก 3 เดือน โดยเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเหล่าน้ีคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปีและ

อตัราลอยตวับวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูย้ืม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ

ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย และ

การดาํรงอตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในสญัญาเงินกูย้มืแต่ละฉบบั 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใชค้งเหลือจาํนวน 

30.4 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 9,900 ลา้นเยน (31 ธันวาคม 2564: 1,000 ล้านบาท)  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ในเ ดือนกันยายน 2565 บริษัททําสัญญาเ งินกู้ยืม ร่วมระยะยาวกับสถาบันการเ งินต่างประเทศแห่งหน่ึงและ 

ในประเทศแห่งหน่ึง โดยมีวงเงินจาํนวน 95 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ และ 9,900 ลา้นเยน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 ยอดเงินกูย้ืม

ดังกล่าวมีจาํนวน 64.60 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ (เทียบเท่า 2,459.19 ลา้นบาท) โดยจะทยอยชาํระทุก 6 เดือน หลงัจาก 2 ปี 

นบัจากวนัท่ีเบิกใชค้ร้ังแรก 

 

เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565  

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกับ 

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ภายใตส้ัญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีใหก้บัธนาคาร

เป็นเงินบาท เพ่ือแลกกบัดอกเบ้ียท่ีเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ ในอตัรา SOFR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี สัญญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาเช่นเดียวกบัเง่ือนไขการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มื 

 

7 หุ้นกู้ 

 

หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกันสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  

มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 47,028,188 

การออกหุน้กู ้ 22,153,000 

จ่ายคืนหุน้กู ้ (8,427,600) 

ค่าใชจ่้ายในการกูย้มืรอตดับญัชีเพ่ิมข้ึนสุทธิ (34,105) 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 60,719,483 

  

ส่วนท่ีหมุนเวียน 16,727,871 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 43,991,612 

รวม 60,719,483 

 

หุ้นกูมี้กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนเม่ือครบกาํหนดและมีกาํหนดชาํระดอกเบ้ียทุก 3 หรือ 6 เดือน โดยหุ้นกูเ้หล่าน้ี 

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 

บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกู้จะตอ้งปฏิบติัตามกาํหนดเง่ือนไขท่ีได้ระบุไว ้ได้แก่ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหวา่งกนั  รวม 

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดด้อกเบ้ียในการใหบ้ริการสินเช่ือและ

สัญญาเช่าซ้ือ 13,101,655 

 

10,825,163 

 

- 

 

- 

 

759,659 

 

288,190  -  -  13,861,314  11,113,353 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 471,279  591,870  54,036  44,833  14,370  2,155  -  -  539,685  638,858 

รายไดอ่ื้น 290,705  141,530  30  30  440  78  (234,457)  (108,445)  56,718  33,193 

รวมรายได้ 13,863,639  11,558,563  54,066  44,863  774,469  290,423  (234,457)  (108,445)  14,457,717  11,785,404 

                    

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 4,696,548  4,630,327  10,018  8,278  278,116  195,233  -  -  4,984,682  4,833,838 

ภาษีเงินได ้ (964,852)  (948,635)  (2,019)  (1,656)  (56,354)  (39,051)  -  -  (1,023,225)  (989,342) 

กาํไรตามส่วนงาน 3,731,696  3,681,692  7,999  6,622  221,762  156,182  -  -  3,961,457  3,844,496 

                    

รายการท่ีไม่เป็นตัวเงินอ่ืนท่ีมีสาระสําคญั                    

ผลกาํไรจากการตดัรายการสินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่ายและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 76,204 

 

12,835 

 

- 

 

- 

 

23,387 

 

- 

 

- 

 

- 

 

99,591 

 

12,835 

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (1,311,407)  (462,736)  -  -  (340,943)  (22,084)  -  -  (1,652,350)  (484,820) 

                    
  

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

     32 

 งบการเงนิรวม 

 ธุรกิจการใหสิ้นเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหวา่งกนั  รวม 

 30  31  30  31  30  31  30  31  30  31 

 กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม  กนัยายน  ธนัวาคม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รวมสินทรัพย์ 125,592,285  98,529,427  87,884  65,799  6,483,040  4,985,400  (8,943,428)  (5,190,789)  123,219,781  98,389,837 

รวมหนีสิ้น 98,565,647  73,892,504  53,708  39,621  4,478,051  3,728,001  (7,891,428)  (4,138,789)  95,205,978  73,521,337 

 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 

 

เงินปันผลท่ีบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุน้  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (พันบาท) 

ปี 2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564 19 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.37  784,400 

      

ปี 2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 20 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.37  784,400 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

 

รวม 

 

ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2565              

สินทรัพย์ทางการเงิน              

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  106,282,012  106,282,012  -  -  105,860,663  105,860,663 

              

หน้ีสินทางการเงิน              

หน้ีสินอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียน 

   อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน           

 

  39,693 

 

            -   

 

           39,693 

 

          -          39,693                    - 

 

           39,693 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน                      -  21,062,869      21,062,869  -  21,002,403       -  21,002,403 

หุน้กู ้                                                        -  60,719,483  60,719,483  -  60,318,400  -  60,318,400 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ 85,814,653  -  -  85,407,749  85,407,749 

          

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16,051,165  -  16,099,610  -  16,099,610 

หุน้กู ้ 47,028,188  -  47,411,648  -  47,411,648 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  

 

 

รวม 

 

ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2565              

สินทรัพย์ทางการเงิน                                                        

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  104,118,737  104,118,737  -        -  103,697,389  103,697,389 

เงินให้กูย้มืระยะยาว - กิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

 

- 

  

800,000  800,000 

 

   -  

 

      797,981  -  797,981 

              

หน้ีสินทางการเงิน              

หน้ีสินอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียน

อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 

 

                 39,693 

 

                         -  

 

         39,693 

 

-               39,693                    - 

 

39,693 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  21,062,869                     21,062,869  -  21,002,403                    -  21,002,403 

หุน้กู ้ -  60,719,483  60,719,483   -  60,318,400      -  60,318,400 

              

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ 85,814,653  -  -  85,407,749  85,407,749 

เงินให้กูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 562,500  -  601,487  -  601,487 
          

หน้ีสินทางการเงิน          

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 16,051,165  -  16,099,610  -  16,099,610 

หุน้กู ้ 47,028,188  -  47,411,648  -  47,411,648 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตารางดังต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเ งินด้วยมูลค่ายุติธรรมท่ี เ พ่ิมเติมหรือ 

มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

สญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียน 

 วิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียประมาณในตลาดปัจจุบนั 

 

11 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการท่ีไม่เกีย่วข้องกนั  

 

  

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  

30 กนัยายน 

2565  

31 ธนัวาคม 

2564 

  (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  -  9,690 

     

ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ     

สญัญาบริการ  -  4 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสัญญาการใชบ้ริการอุปกรณ์สาํนกังาน (31 ธันวาคม 2564: กลุ่มบริษัท

และบริษทัมสัีญญาการใช้บริการอุปกรณ์สาํนักงาน โดยมรีะยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนมกราคม 

2565) 

 

12 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํกดั (“เมืองไทย เพย ์เลเทอร์”) ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อย มีมติอนุมัติการเรียกชําระค่าหุ้นสามัญของเมืองไทย เพย์ เลเทอร์ ท่ีเหลือร้อยละ 50 จาํนวน 50 ล้านบาท  

ซ่ึงเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ ไดรั้บการชาํระค่าหุน้ดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2565 

 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ มีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จากเดิมจาํนวน 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 1,000  

ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ไดมี้มติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จากเดิมจาํนวน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่า

หุน้ละ 100 บาท) เป็นจาํนวน 1,000 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) 
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