
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) 

 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตามลาํดับ ซ่ึง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุด

วนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี

ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความ

เป็นอิสระท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี (ประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ 

ตามประมวลจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและ

เหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 

 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาํ เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน

บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี

ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 

อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 3 (ญ) (1), 7.2.1 และ 22 (ก.1) ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกหน้ี

เงินให้สินเช่ือจาํนวน 114,977 ล้านบาท และ 112,571 

ลา้นบาท ตามลาํดบั มีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้นเป็นจาํนวนเงิน 3,307 ล้านบาท และ 3,263 

ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยยอดสุทธิคิดเป็นประมาณร้อยละ 

87.20 ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินรวมและ 85.20 

ของสินทรัพยร์วมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การประมาณการของผูบ้ริหารเก่ียวกับผลขาดทุนด้าน

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือท่ีวดั

มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายขึ้นอยู่กับโมเดลด้าน

เครดิต ซ่ึงต้องอาศยัวิจารณญาณของผูบ้ริหารและการ

ประมาณการท่ีสําคญัรวมถึงการกาํหนดเง่ือนไขในการ

พิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงดา้น

เครดิตนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การพฒันา

โมเดลท่ีนาํมาใช้ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้ น การกําหนดปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ 

มหภาคท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตและการถ่วง

นํ้ าหนักดว้ยความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้ น และการประมาณการเพิ่มเติม / ปรับลดโดย

ผูบ้ริหาร (Management overlay / underlay)  

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

- ทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาการให้สินเช่ือ  

การรับชาํระคืนและการควบคุมดูแล รวมถึงนโยบาย

และวิธีการท่ีผูบ้ริหารใช้พิจารณาการตั้งค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

- ประเมินการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม 

รวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุม

หลักท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการพิจารณาการให้

สินเช่ือ และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

วา่จะเกิดขึ้น 

- ใ ช้ ผู ้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ค ว า ม เ ส่ี ย ง ด้ า น เ ค ร ดิ ต ข อ ง 

เคพีเอ็มจีในการทดสอบเอกสารประกอบโมเดล 

และวิธีการทางโมเดล เพื่อประเมินความเหมาะสม

ของเ ง่ือนไขในการพิจารณาการเพิ่มขึ้ นอย่างมี

นัยสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต การจดัชั้น การ

กําหนดปัจจัย เ ชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีการ

คาดการณ์ไปในอนาคตและการถ่วงนํ้ าหนักด้วย 

ความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
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เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 

ยอดของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือดงักล่าวมีสาระสําคญัและ

การวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น

เก่ียวข้องกับการคํานวณท่ีซับซ้อนรวมถึงต้องอาศัย 

ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ขา้พเจา้จึงเห็นวา่เร่ืองดงักล่าวเป็น

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ 

- ทดสอบการใช้เกณฑ์การเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญ

ของความเส่ียงด้านเครดิตและการจัดชั้น รวมถึง

ประเมินความเหมาะสมของวิธีการในการระบุและ

ประมา ณกา ร เพิ่ ม เ ติม  / ปรับลดโดยผู ้บ ริ ห า ร 

(Management overlay / underlay) 

- ทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 

และ 

- พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของงบ

การเงิน 

 

ข้อมูลอ่ืน 

 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียม

ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน

ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ

ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

 

เม่ือข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาํปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลและขอใหท้าํการแกไ้ข 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี

ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้

สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั

และบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์

การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน

หรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการเหล่าน้ี 

  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ

ตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะ

สูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร

หลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม

ภายใน  
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• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย

ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต

อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการ

นาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสําคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี

เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดาํเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการ

ป้องกนัของขา้พเจา้ 

 

  



 
 
 
 
 

6 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย

เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือ

ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํ

ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจาก

การส่ือสารดงักล่าว  
 

 

 

 

(อรวรรณ ชุณหกิจไพศาล) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 6105 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

21 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 3,212,861,932        1,306,299,870     2,930,049,491          1,017,776,731     

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 7 60,165,005,296      48,180,852,111   57,183,440,941        46,917,363,727   

ลูกหนีอืน - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 5 -                             -                           5,481,807,948          3,152,454,939     

เงินใหกู้ย้มืระยะสนั 5 144,916,108           88,377,353          144,916,108             88,377,353          

เงินใหกู้ย้มืระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 5 -                             -                           250,000,000             150,000,000        

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 279,494,714           308,604,900        209,716,929             155,616,289        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 63,802,278,050      49,884,134,234   66,199,931,417        51,481,589,039   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารทีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช้ 6 12,000,000             11,000,000          -                               -                           

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือและลูกหนีตามสญัญาเช่าซือ 7 56,762,661,722      41,799,727,424   52,646,421,214        38,897,288,684   

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                             -                           1,552,000,000 1,052,000,000

เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - กิจการทเีกียวขอ้งกนั 5 -                             -                           487,500,000 412,500,000

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 2,037,331,400        2,053,819,836     2,037,307,704 2,053,784,991

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 5, 10 4,386,164,093        3,987,979,837     4,386,164,093 3,987,979,837

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,398,477             50,521,256          47,357,937 50,465,117

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 19 826,643,292           423,475,896        751,708,939 414,640,907

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 191,720,293           179,178,929        191,720,293 179,178,929

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 64,263,919,277      48,505,703,178   62,100,180,180        47,047,838,465   

รวมสินทรัพย์ 128,066,197,327    98,389,837,412   128,300,111,597      98,529,427,504   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

7



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

หนีสินหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 11 7,945,298,642 4,235,074,947 7,945,298,642 4,235,074,947

หนีสินอนุพนัธ์ 431,960,804           -                           431,960,804             -                           

เจา้หนีอืน 12 1,211,027,294 1,236,699,237 1,185,902,942 1,221,199,888

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

   ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 13 6,515,087,977 10,121,419,353 6,515,087,977 10,121,419,353

หุน้กูท้ีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 14 17,338,677,995 14,436,989,117 17,338,677,995 14,436,989,117

หนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 5, 10 918,782,605 867,718,916 918,782,605 867,718,916

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 892,935,845 672,639,615 819,985,129 635,483,340

หนีสินหมุนเวยีนอืน 5 135,903,652 131,278,880 914,244,488 555,101,522

รวมหนีสินหมุนเวียน 35,389,674,814      31,701,820,065   36,069,940,582        32,072,987,083   

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 17,541,032,547 5,929,745,603 17,541,032,547        5,929,745,603     

หุน้กู ้ 14 42,386,633,918 32,591,198,544 42,386,633,918        32,591,198,544   

หนีสินตามสญัญาเช่า 5, 10 3,497,309,728 3,142,589,273 3,497,309,728          3,142,589,273     

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 15 160,944,680 155,983,372 160,944,680             155,983,372        

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 63,585,920,873      41,819,516,792   63,585,920,873        41,819,516,792   

รวมหนีสิน 98,975,595,687      73,521,336,857   99,655,861,455        73,892,503,875   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

    ทุนจดทะเบียน

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

    ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

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

กาํไรสะสม

       จดัสรรแลว้

          ทุนสาํรองตามกฎหมาย 16 212,000,000 212,000,000 212,000,000 212,000,000        

       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 24,502,110,402 20,156,657,193 24,055,758,904        19,925,080,267   

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (123,352,124)         -                           (123,352,124)           -                           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 29,090,601,640      24,868,500,555   28,644,250,142        24,636,923,629   

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 128,066,197,327    98,389,837,412   128,300,111,597      98,529,427,504   

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดด้อกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสัญญาเช่าซือ 19,199,062,224     15,195,208,995      18,021,054,182     14,723,826,225      

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 5 791,527,127          768,781,300           696,234,593          702,215,605           

รายไดอื้น 5 77,899,194            54,751,195             423,751,273          278,364,115           

รวมรายได้ 17 20,068,488,545     16,018,741,490      19,141,040,048     15,704,405,945      

ค่าใช้จ่าย

ค่าใชจ่้ายในการบริการและบริหาร 5, 18 8,068,791,532       6,961,411,289        8,027,127,408       6,958,776,026        

รวมค่าใช้จ่าย 8,068,791,532       6,961,411,289        8,027,127,408       6,958,776,026        

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 11,999,697,013     9,057,330,201        11,113,912,640     8,745,629,919        

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

  ราคาทุนตดัจาํหน่ายและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (393,680,878)         19,506,160             (177,251,568)         19,506,160             

ตน้ทุนทางการเงิน 5 (2,813,045,700)      (2,127,366,229)      (2,813,045,700)      (2,127,366,229)       

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (2,433,232,268)      (747,987,948)         (2,033,470,265)      (687,250,233)          

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 6,359,738,167       6,201,482,184        6,090,145,107       5,950,519,617        

ภาษีเงินได้ 19 (1,266,645,971)      (1,256,935,106)      (1,211,827,483)      (1,206,717,615)       

กาํไรสําหรับปี 5,093,092,196       4,944,547,078        4,878,317,624       4,743,802,002        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการป้องกนัความเสียงกระแสเงินสด (154,190,155)         6,473,534               (154,190,155)         6,473,534               

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19 30,838,031            (1,294,706)             30,838,031            (1,294,706)              

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (123,352,124)         5,178,828               (123,352,124)         5,178,828               

รายการทจีะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กาํไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 15 45,951,266            26,301,231             45,951,266            26,301,231             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 19 (9,190,253)             (5,260,247)             (9,190,253)             (5,260,247)              

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 36,761,013            21,040,984             36,761,013            21,040,984             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษเีงินได้ (86,591,111)           26,219,812             (86,591,111)           26,219,812             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 5,006,501,085       4,970,766,890        4,791,726,513       4,770,021,814        

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม วนัที 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไรขาดทุน

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,093,092,196 4,944,547,078 4,878,317,624 4,743,802,002

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                             -                              

5,093,092,196 4,944,547,078 4,878,317,624 4,743,802,002

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 5,006,501,085 4,970,766,890 4,791,726,513 4,770,021,814

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                             -                             -                             -                              

5,006,501,085 4,970,766,890 4,791,726,513 4,770,021,814

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน 20 2.40 2.33 2.30 2.24

(บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธันวาคม วนัที 31 ธันวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 2,120,000,000    2,379,843,362       212,000,000          15,975,469,131       (5,178,828)                20,682,133,665     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 21 -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                         -                             -                             4,944,547,078         -                                4,944,547,078       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                         -                             -                             21,040,984              5,178,828                  26,219,812            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                             -                             4,965,588,062         5,178,828                  4,970,766,890       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 20,156,657,193 -                                24,868,500,555

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 2,120,000,000    2,379,843,362       212,000,000          20,156,657,193       -                                24,868,500,555     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 21 -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                         -                             -                             (784,400,000)           -                                (784,400,000)        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                         -                             -                             5,093,092,196         -                                5,093,092,196       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                         -                             -                             36,761,013              (123,352,124)            (86,591,111)          

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                         -                             -                             5,129,853,209         (123,352,124)            5,006,501,085       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 24,502,110,402 (123,352,124)            29,090,601,640

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2564 2,120,000,000     2,379,843,362       212,000,000        15,944,637,281           (5,178,828)                20,651,301,815     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 21 -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          4,743,802,002             -                                4,743,802,002       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับปี -                          -                            -                          21,040,984                  5,178,828                  26,219,812            

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                          -                            -                          4,764,842,986             5,178,828                  4,770,021,814       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2564 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 19,925,080,267 -                                24,636,923,629

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกินมูลค่า ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ สาํรองการป้องกนั รวม

หมายเหตุ ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ความเสียง ส่วนของผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 2565 2,120,000,000     2,379,843,362       212,000,000        19,925,080,267           -                                24,636,923,629     

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

  การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

      เงินปันผล 21 -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

  รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                          -                            -                          (784,400,000)               -                                (784,400,000)         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรสาํหรับปี -                          -                            -                          4,878,317,624             -                                4,878,317,624       

     กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับปี -                          -                            -                          36,761,013                  (123,352,124)            (86,591,111)           

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับปี -                          -                            -                          4,915,078,637             (123,352,124)            4,791,726,513       

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี31 ธันวาคม 2565 2,120,000,000 2,379,843,362 212,000,000 24,055,758,904 (123,352,124)            28,644,250,142

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กาํไรสะสม

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 6,359,738,167       6,201,482,184      6,090,145,107        5,950,519,617       

ปรับรายการทีกระทบกาํไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,356,958,234       1,258,283,589      1,356,931,485        1,258,267,618       

ผลขาดทุน (กาํไร) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

   ราคาทุนตดัจาํหน่ายและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ 393,680,878          (19,506,160)          177,251,568           (19,506,160)           

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 2,433,232,268       747,987,948         2,033,470,265        687,250,233          

ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,112,735              3,644,002             8,112,735               3,644,002              

ขาดทุน (กาํไร) จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 20,961,699            953,798                (1,561,287)              -                                

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 55,512,290            49,280,745           55,512,290             49,280,745            

กาํไรจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า (32,028,051)           (16,706,836)          (32,028,051)            (16,706,836)           

รายไดด้อกเบียในการใหบ้ริการสินเชือและสัญญาเช่าซือ (19,199,062,224)    (15,195,208,995)   (18,021,054,182)     (14,723,826,225)    

ดอกเบียรับในการใหบ้ริการสินเชือและสัญญาเช่าซือ 18,667,796,811     14,867,081,465    17,566,728,748      14,486,887,025     

รายไดด้อกเบียอืน (9,933,921)             (7,605,979)            (41,676,002)            (15,489,841)           

ตน้ทุนทางการเงิน 2,813,045,700       2,127,366,229      2,813,045,700        2,127,366,229       

12,868,014,586     10,017,051,990    12,004,878,376      9,787,686,407       

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีเงินใหสิ้นเชือและลูกหนีตามสัญญาเช่าซือ (29,146,225,105)    (20,708,898,693)   (25,675,178,217)     (16,932,309,431)    

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                -                              (2,329,451,758)       (2,984,771,117)      

เงินใหกู้ยื้มระยะสัน - พนกังานและบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั (56,538,755)           (3,341,279)            (56,538,755)            (3,341,279)             

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (78,427,705)           (194,046,913)        (139,114,477)          (56,633,029)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (12,546,364)           (25,618,834)          (12,546,364)            (25,618,833)           

เจา้หนีอืน (41,896,061)           171,525,173         (51,521,066)            179,512,112          

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,624,772              42,718,877           359,142,966           420,012,162          

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังานจ่าย (4,599,716)             (94,500)                 (4,599,716)              (94,500)                  

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในการดาํเนินงาน (16,467,594,348)    (10,700,704,179)   (15,904,929,011)     (9,615,557,508)      

ภาษีเงินไดจ่้าย (1,427,869,359)      (1,417,351,802)     (1,342,745,950)       (1,391,928,548)      

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมดาํเนินงาน (17,895,463,707)    (12,118,055,981)   (17,247,674,961)     (11,007,486,056)    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนัเพิมขึน (1,000,000)             -                              -                                 -                                

เงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                -                              (400,000,000)          (600,000,000)         

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ยื้มระยะยาวแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั -                                -                              225,000,000           37,500,000            

ดอกเบียรับ -                                -                              31,921,952             7,734,966              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                                -                              (500,000,000)          (550,000,000)         

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (426,020,751)         (536,298,641)        (426,020,751)          (536,280,041)         

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (7,178,780)             (35,104,430)          (7,178,780)              (35,065,430)           

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16,501,069            9,305,892             16,501,069             9,305,892              

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,085                     536                       1,085                      536                        

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (417,697,377)         (562,096,643)        (1,059,775,425)       (1,666,804,077)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับสุทธิจากเงินกูยื้มระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3,672,508,097       1,826,458,431      3,672,508,097        1,826,458,431       

เงินสดรับจากเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 19,787,610,000     10,500,000,000    19,787,610,000      10,500,000,000     

เงินสดจ่ายเพือชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (11,408,276,667)    (4,570,833,333)     (11,408,276,667)     (4,570,833,333)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายหุน้กู ้ 27,187,600,000     21,500,000,000    27,187,600,000      21,500,000,000     

เงินสดจ่ายเพือไถ่ถอนหุน้กู ้ (14,456,200,000)    (12,907,100,000)   (14,456,200,000)     (12,907,100,000)    

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 21 (784,400,000)         (784,400,000)        (784,400,000)          (784,400,000)         

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (1,081,789,844)      (951,915,878)        (1,081,789,844)       (951,915,878)         

ดอกเบียจ่าย (2,697,328,440)      (2,003,850,913)     (2,697,328,440)       (2,003,850,913)      

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 20,219,723,146     12,608,358,307    20,219,723,146      12,608,358,307     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 1,906,562,062       (71,794,317)          1,912,272,760        (65,931,826)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม 1,306,299,870       1,378,094,187      1,017,776,731        1,083,708,557       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 6 3,212,861,932       1,306,299,870      2,930,049,491        1,017,776,731       

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซือสินทรัพย์ 10,406,954            15,977,277           10,406,954             15,977,277            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุด สาํหรับปีสินสุด

วนัที 31 ธนัวาคม วนัที 31 ธนัวาคม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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หมายเหตุ สารบัญ  

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

7 ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

10 สัญญาเช่า 

11 เงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 

12 เจา้หน้ีอ่ืน 

13 เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

14 หุ้นกู ้

15 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 

16 สาํรองตามกฎหมาย 

17 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

18 ค่าใชจ้่ายตามลกัษณะ 

19 ภาษีเงินได ้

20 กาํไรต่อหุ้น 

21 เงินปันผล 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน 

23 การบริหารจดัการทุน 

24 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

25 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2566 

 

1 ข้อมูลท่ัวไป  

 

บริษทั เมืองไทย แคปปิตอล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2557 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 

แขวงบางพลดั เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวเพช็รอาํไพ  

 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัโดยการให้สินเช่ือทะเบียนรถ สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั และ

สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใตก้ารกาํกบัรวมถึงการให้บริการสินเช่ือเช่าซ้ือ สินเช่ือผ่อนชาํระ และนายหน้า

ประกนัภยั โดยรายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 8 

 

2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงนิ   

 
งบการเงินน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพ

บญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง งบการเงินน้ีนาํเสนอเป็น

เงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั นโยบายการบญัชีท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 ได้

ถือปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 

ในการจัดทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณการและ 

ขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง

อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  

การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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3 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) 

 

บริษทัย่อย    

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบ

ต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวมนบัแต่วนัท่ีมีการควบคุม

จนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 

 

การสูญเสียการควบคุม  

 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุ

และส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการ

ควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 

 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  

 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริษทั รวมถึงรายไดห้รือค่าใชจ้่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริษทั ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม  

 

(ข) เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไร

หรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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(ค) เงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศรวมถึงสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน ซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด

รายการ สําหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี

รายงาน 

 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น ยกเวน้ผลต่างของอตัรา

แลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด เฉพาะส่วนท่ีมีประสิทธิผล จะรับรู้เขา้

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกโดยไม่รวมเงินฝาก

ธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (ซ่ึงรวมถึงการซ้ือและการขาย

สินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติ) ณ วนัท่ีเกิดรายการ ซ่ึงเป็นวนัท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของ

เคร่ืองมือทางการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีอ่ืน) วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ทั้งน้ี สินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักตน้ทุนการทาํ

รายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสารดว้ย 
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(2)  การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง 

 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดัมูลค่าดว้ยราคา

ทุนตดัจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน โดยจดัประเภทตาม

ลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการบริหารจดัการสินทรัพย์

ทางการเงินนั้น 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ยยุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย

หากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

- ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้

 

การประเมินโมเดลธุรกิจ  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบักลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน (Portfolio) 

เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีนาํเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณา

รวมถึง  

- นโยบายและวตัถุประสงคข์องกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินและการดาํเนินงานตามนโยบายดงักล่าวในทางปฏิบติั โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกบัการรับรายไดด้อกเบ้ียตามสัญญา การดาํรงระดบัอตัราดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่าง

ระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นในการจดัหาเงินทุนหรือรับรู้กระแส

เงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการดาํเนินงานของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงิน และการรายงานให้ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดลธุรกิจ) และ 

กลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 

- วิธีการท่ีใชค้าํนวณผลตอบแทนให้ผูจ้ดัการ (เช่น การชดเชยท่ีเกิดจากการบริหารจดัการมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือ

การจดัเก็บกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 

- ความถ่ี มูลค่าและระยะเวลาของการขายในปีก่อน เหตุผลสําหรับการขายเหล่านั้นและความคาดหวงัเก่ียวกบัการขายใน

อนาคต อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลเก่ียวกบัการขายนั้นไม่นาํมาพิจารณาแยกต่างหาก แต่เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินภาพรวม

ของวิธีการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัระบุวตัถุประสงค์ไว ้และวิธีการให้ไดม้าซ่ึง

กระแสเงินสด 
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การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่  

 

สําหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี “เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือ

เร่ิมแรก ส่วน “ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลา ความเส่ียงดา้นเครดิต ความเส่ียงในการกูยื้มโดยทัว่ไป

ดา้นอ่ืน ๆ  (เช่น ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง) และตน้ทุน (เช่น ค่าใชจ้่ายในการบริหาร) รวมถึงอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การถือสินทรัพยท์างการเงินในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึง 

 

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้หรือไม่ กลุ่ม

บริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้กาํหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงิน

ประกอบดว้ยขอ้กาํหนดตามสัญญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจาํนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซ่ึงอาจทาํให้

ไม่เขา้เง่ือนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาถึง  

- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเป็นเหตใุห้มีการเปล่ียนแปลงจาํนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 

- ลกัษณะการปรับมูลค่าทางการเงิน 

- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัและบริษทัถูกจาํกดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีกาํหนด (เช่น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้ห้กูไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย) และ 

- ลกัษณะการเปล่ียนแปลงผลตอบแทนของมูลค่าเงินตามเวลา (เช่น ระยะเวลาการปรับอตัราดอกเบ้ียใหม่) 

 

การวัดมูลค่าภายหลังและกาํไรและขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รายไดด้อกเบ้ีย กาํไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน 

 

การจัดประเภทรายการใหม่ 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก เวน้แต่กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการ

เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าว สินทรัพยท์างการเงินท่ีไดรั้บผลกระทบทั้งหมด

จะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภท 

 

การเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ทางการเงิน 

 

หากเง่ือนไขในสินทรัพยท์างการเงินมีการเปล่ียนแปลงไป กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่ากระแสเงินสดของสินทรัพยท่ี์

เปล่ียนแปลงไปต่างจากเดิมอยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 
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หากกระแสเงินสดแตกต่างอย่างมีนยัสําคญั สิทธิตามสัญญาของกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินเดิมถือว่าหมดอายไุป 

ในกรณีดังกล่าว สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะมีการตัดรายการออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ด้วยมูลค่า

ยติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนการทาํรายการท่ีเขา้เง่ือนไข ค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีไดรั้บจากการเปล่ียนแปลงบนัทึกดงัน้ี 

- ค่าธรรมเนียมท่ีพิจารณาเป็นมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยใ์หม่และค่าธรรมเนียมท่ีเป็นการชาํระตน้ทุนการทาํรายการท่ีเขา้

เง่ือนไขให้รวมเป็นส่วนหน่ึงในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์และ 

- ค่าธรรมเนียมอ่ืนใหบ้นัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หากกระแสเงินสดมีการเปล่ียนแปลงเน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน วตัถุประสงค์ของการเปล่ียนแปลงเป็นการรับ

ชาํระคืนให้ไดม้ากท่ีสุดจากขอ้กาํหนดในสัญญาเดิมมากกว่าการออกสินทรัพยใ์หม่ท่ีมีขอ้กาํหนดต่างจากเดิมอย่างมีนยัสําคญั 

หากกลุ่มบริษัทและบริษัทวางแผนท่ีจะเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ทางการเ งินในทางท่ี ส่งผลให้ เ กิดการลดหน้ี 

ในลาํดบัแรกจะพิจารณาว่าควรตดับางส่วนของสินทรัพยอ์อกจากบญัชีก่อนท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงสัญญาหรือไม่ วิธีการ

ดงักล่าวส่งผลต่อการประเมินในเชิงปริมาณและทาํให้ไม่เขา้เง่ือนไขของการตดัรายการออกจากบญัชี 

 

หากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายไม่ส่งผลต่อการตดัรายการสินทรัพยท์างการ

เงินออกจากบญัชี กลุ่มบริษทัและบริษทัจะคาํนวณมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ใหม่โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมของสินทรัพย์

และปรับปรุงผลกาํไรขาดทุนของการเปล่ียนแปลงดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุน ตน้ทุนหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นและ

ค่าธรรมเนียมท่ีได้รับจากการเปล่ียนแปลงนั้นจะถูกปรับปรุงกบัมูลค่าตามบัญชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงและตดัจาํหน่ายตลอดอายท่ีุเหลืออยูข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 

หากการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นเน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงิน กาํไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงจะแสดงรวมกบัผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น สาํหรับกรณีอ่ืนนั้นแสดงเป็นรายไดด้อกเบ้ียซ่ึงคาํนวณโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

 การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่า และกาํไรและขาดทุนของหนีสิ้นทางการเงิน  

 

 ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัประเภทและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินทั้งหมด ยกเวน้หน้ีสิน

อนุพนัธ์เป็นหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย กาํไรและขาดทุน

จากอตัราแลกเปล่ียน และกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี และการหักกลบ 

 

 การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี 

 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์

ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของ

ความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไว้

ซ่ึงความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน 
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 ในการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์(หรือมูลค่าตามบญัชี

ซ่ึงจดัสรรให้แก่ส่วนของสินทรัพยท่ี์จะมีการตดัรายการออกจากบญัชี) และผลรวมของ (1) ผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ (รวมถึง

สินทรัพยใ์หม่ท่ีไดรั้บใด ๆ หกัดว้ยหน้ีสินใหม่ท่ีคาดการณ์ไว)้ และ (2) กาํไรหรือขาดทุนสะสมท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

อ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัเขา้ทาํธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ

ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์สินทรัพยท่ี์โอนไม่

ถูกตดัรายการออกจากบญัชี 

 

 การตัดรายการหนีสิ้นทางการเงินออกจากบัญชี 

 

 กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีเม่ือภาระผกูพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือหมดอาย ุ 

 

การหักกลบ 

 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพ่ือรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนสุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่ม

บริษทัและบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจาํนวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัและบริษทัตั้งใจท่ีจะชาํระดว้ย

จาํนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละชาํระหน้ีสินพร้อมกนั  

 

(4) อนุพันธ์ 

 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่า

ใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่อนุพนัธ์นั้นมีไวเ้พ่ือป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด กรณีดงักล่าวการรับรู้ผล

กาํไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (ดูหมายเหตุขอ้ 3 (จ) (5)) 

 

(5) การป้องกันความเส่ียง 

 

ณ วนัท่ีกําหนดความสัมพนัธ์ของการป้องกันความเส่ียงเป็นคร้ังแรก กลุ่มบริษัทและบริษัทได้จัดทาํเอกสารเก่ียวกับ

วตัถุประสงคข์องการบริหารความเส่ียงและกลยทุธ์ท่ีใชใ้นการจดัการกบัความเส่ียง ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการ

ท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกนั

ความเส่ียง ณ วนัเร่ิมตน้ของความสัมพนัธ์ป้องกนัความเส่ียงและตลอดระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ เพ่ือพิจารณาถึงความคงอยู่ใน

ความสัมพนัธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียง 
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การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด 

 

เม่ืออนุพนัธ์ถูกกาํหนดให้เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการ

เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์จะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและสะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเส่ียง 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของอนุพนัธ์ส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  

 

สําหรับการป้องกนัความเส่ียงรายการท่ีคาดการณ์ จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้นสํารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด 

จะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดท่ีคาดการณ์  

ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือการป้องกนัความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงอีกต่อไปหรือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงถูก

ขาย หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือถูกใชสิ้ทธิ การบญัชีป้องกนัความเส่ียงจะถูกยกเลิกทนัทีเป็นตน้ไป เม่ือการบญัชีป้องกนัความ

เส่ียงในกระแสเงินสดถูกยกเลิก จาํนวนเงินท่ีสะสมในสํารองการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสดจะยงัคงอยู่ในส่วนของผู ้

ถือหุ้นจนกระทัง่มีการรับรู้รายการท่ีไม่ใช่ตวัเงินจากรายการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว จาํนวนเงินท่ีสะสมดงักล่าวจะรวม

เป็นตน้ทุนในการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของรายการท่ีไม่ใช่ตวัเงิน สําหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดอ่ืน 

จาํนวนเงินท่ีสะสมจะถูกจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในงวดเดียวกนัหรือระหว่างงวดท่ีกระแสเงินสดใน

อนาคตท่ีคาดการณ์ซ่ึงไดรั้บการป้องกนัความเส่ียงกระทบกาํไรหรือขาดทุน  

 

หากกระแสเงินสดในอนาคตท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงมีการคาดการณ์ว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป จาํนวนเงินท่ีสะสมไวใ้น

สาํรองการป้องกนัความเส่ียงจะไดรั้บการจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 

(ฉ) ทรัพย์สินรอการขาย  

 

ทรัพยสิ์นรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายจะรับรู้เป็นรายไดใ้นกาํไรหรือขาดทุนเม่ือจาํหน่าย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน 
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(ช) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงตน้ทุนการกูยื้ม และตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์สําหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุม

โดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็น

ส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  

 

ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุน  

 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 

 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                  

เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการ

นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นประจาํในการซ่อมบาํรุง

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 

 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของแต่ละส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละ

รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 

 

ประมาณการอายกุารให้ประโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคาร  20 และ 50 ปี  

ส่วนปรับปรุงอาคาร - อาคารสาํนกังานใหญ่  20 - 35 ปี  

ส่วนปรับปรุงอาคาร   ไม่เกิน 6 ปี   

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์  5 และ 10 ปี  

 

(ซ) สัญญาเช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า เม่ือสัญญานั้น

ให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุสาํหรับช่วงเวลาหน่ึงเพ่ือแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 
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ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่าย

ตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามราคาเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สําหรับสัญญาเช่า

อสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่สามารถแยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าได ้กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สัญญาเช่าและองคป์ระกอบท่ี

ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง

สินทรัพยมี์มูลค่าตํ่าหรือสัญญาเช่าระยะส้ันจะรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลคา่

ใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชป้ระกอบดว้ยจาํนวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจาํนวนเงินจ่ายล่วงหนา้รวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจาก

ส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั

ส้ินสุดอายสัุญญาเช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัและ

บริษทัใช้อตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั กลุ่มบริษทัและบริษทั

กาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูยื้มส่วนเพ่ิมโดยนาํอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกและไดป้รับปรุงบางส่วน

เพ่ือให้สะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่า

ใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือมีการเปล่ียนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิท่ีระบุในสัญญาเช่า เม่ือมีการวดั

มูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  

หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาให้เช่า กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาจดัประเภทสัญญาเช่าท่ีไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน

ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุน สัญญาท่ีไม่เขา้

เง่ือนไขดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

เม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นผูใ้ห้เช่าช่วง กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือ

สัญญาเช่าดาํเนินงานโดยอ้างอิงจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ท่ีเกิดจากสัญญาเช่าหลกั เวน้แต่สัญญาเช่าหลกัเป็นสัญญาเช่า 

ระยะส้ัน สัญญาให้เช่าช่วงจะถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

29 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ลูกหน้ีสัญญาเช่าเงินทุนดว้ยจาํนวนเงินลงทุนสุทธิของสัญญาเช่า ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนั

ของค่าเช่าและมูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บประกนัคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า รายไดด้อกเบ้ียจากสัญญาเช่า

เงินทุนจะถูกปันส่วนในแตล่ะรอบระยะเวลาบญัชีเพ่ือสะทอ้นอตัราผลตอบแทนคงท่ีในแต่ละงวดของกลุ่มบริษทัและบริษทั

ท่ีไดจ้ากเงินลงทุนสุทธิคงเหลือตามสัญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ค่าเช่ารับจากสัญญาเช่าดาํเนินงานในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและ

แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดอ่ื้น ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเพ่ือการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าดาํเนินงานจะรวมเป็นมูลค่าตาม

บญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์เดียวกนักบัรายไดค้่าเช่า 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตดัรายการและพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีสัญญาเช่าตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (จ) (3) และ  

3 (ญ) (1) ตามลาํดบั 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาํหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลงัการรับรู้

รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม

ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

ประมาณการระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 5 และ 10 ปี 

 

(ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน และลูกหนี้ตามสัญญาเช่า 

 

(1) การด้อยค่าของลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ และลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจท่ีสาํคัญ 

 

การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มบริษทัและบริษทัขึ้นอยู่กบัแบบจาํลองท่ีสลบัซับซ้อนและชุด

ขอ้มูลสมมติฐานหลายชุด การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญัในการกาํหนดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินเก่ียวกบัการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตและการพฒันาแบบจาํลองผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น รวมถึงการเลือกขอ้มูลเศรษฐกิจมหภาค การคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นยงัเก่ียวขอ้งกบัการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารซ่ึงพิจารณาร่วมกับขอ้มูลท่ีหลากหลายของคู่สัญญา ซ่ึงมาจากทั้ง

ภายในและภายนอก ในกรณีท่ีแบบจาํลองไม่สามารถประเมินความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นได ้จะมีการใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารใน

การพิจารณาการปรับปรุงภายหลงัแบบจาํลองตามหลักการ Management Overlay / Underlay ซ่ึงครอบคลุมทั้งในเร่ือง

ขอ้บกพร่องของแบบจาํลอง ความเส่ียงของลูกหน้ีและปัจจยัอ่ืน ๆ  
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การวัดมูลค่าผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นคาํนวณโดยปราศจากอคติ คาํนึงถึงความน่าจะเป็นถ่วงนํ้าหนกั ซ่ึงพิจารณาจากการ

ประเมินช่วงของผลลพัธ์ท่ีเป็นไปได ้มูลค่าเงินตามเวลา และข้อมูลสนับสนุนท่ีมีความสมเหตุสมผลทั้งหมดซ่ึงรวมถึง 

การพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณการความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัของผลขาดทุนดา้นเครดิตโดยวดั

มูลค่าดงัน้ี 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยมูลค่าปัจจบุนั

ของจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด (เช่น ส่วนต่างระหว่างกระแสเงินสดกบักิจการตามสัญญา และกระแสเงินสด

ท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิต ณ วนัท่ีรายงาน วดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยมูลค่าส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้และมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต 

 

ประมาณการของจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บคาํนวณโดยเป็นผลคูณของความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญา (PD 

- Probability of default) กบัร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญาต่อยอดหน้ี (LGD - Loss given 

default) กบัประมาณการยอดหน้ีเม่ือมีการปฏิบติัผิดสัญญา (EAD - Exposure at the time of default) 

 

ปัจจยัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคถูกรวมอยูใ่น PD LGD และ EAD หากมีความเก่ียวขอ้งและมีอิทธิพลต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

ปัจจยัเหล่าน้ีพิจารณาจากขอ้มูลสนบัสนุนทั้งหมดท่ีมีความสมเหตุสมผล ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ท่ีพฒันาขึ้นจากขอ้มูลทั้ง

ภายในและภายนอกท่ีมีอยูซ่ึ่งสอดคลอ้งกบัการวางแผนทางการเงินและการวางแผนเงินทุน 

 

สถานการณ์ท่ีหลากหลายของสมมติฐานเศรษฐกิจมหภาคถูกรวบรวมไวเ้ป็นช่วงของผลลัพธ์ท่ีมีความเป็นไปได้และ

สมเหตุสมผลสาํหรับกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีมีสาระสาํคญั ทั้งในแง่ของการพิจารณา PD LGD และ EAD หากมี

ความเก่ียวขอ้ง และในการพิจารณาภาพรวมของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีหลกัประกนันั้นไดมี้การคาดการณ์จาํนวน

และจังหวะเวลาของกระแสเงินสดท่ีจะได้รับจากการยึดหลักประกันโดยหักต้นทุนเพ่ือให้ได้มาและต้นทุนการขาย

หลกัประกนั และไม่คาํนึงว่าการยึดทรัพยน์ั้นจะเป็นไปไดห้รือไม่ 

  

การประมาณจาํนวนเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บถูกคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์างการเงิน 
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การจัดช้ัน 

 

ในการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจะมีการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นทุกวนัท่ีรายงานโดย

จะพิจารณาเป็นรายสัญญา ทั้งน้ีสินทรัพยท์างการเงินสามารถเปล่ียนแปลงระดบัชั้นไดต้ลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงิน

ตามการเปล่ียนแปลงในคุณภาพของสินเช่ือนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัต่อไปน้ี 

 

ช้ันท่ี 1 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing)  

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัสําคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือแรก (ไม่เขา้

เง่ือนไขของชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3) ณ วนัท่ีรายงาน ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้ตามผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าเป็นส่วน

หน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ ซ่ึงเป็นผลจากเหตุการณ์การผิดนดัชาํระหน้ีของเคร่ืองมือทาง

การเงินท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนนบัจากวนัท่ีรายงาน 

 

ช้ันท่ี 2 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-performing)  

 

เม่ือสินทรัพยท์างการเงินมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความเส่ียงด้านเครดิตนับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก

ประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นรับรู้โดยการประมาณการความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดการผิดนดัตลอดอายุ

ของสินทรัพยท์างการเงิน (lifetime ECL) โดยการพิจารณาความมีนยัสําคญัของการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิตนั้นพิจารณาจากปัจจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระเกินกว่า 30 วนัแต่ยงัไม่เกิดการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะถูกพิจารณาว่ามีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

สินทรัพยท์างการเงินสามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ได ้เม่ือสามารถพิสูจน์ไดถึ้งความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีกลบัมาเป็น

ปกติ 

 

ช้ันท่ี 3 สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตหรือผิดนดัชาํระคือสินทรัพยท์างการเงินท่ีคา้งชาํระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย

มากกว่า 90 วนั นอกจากน้ีสินทรัพยท์างการเงินจะถูกพิจารณาว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือลูกหน้ีมีความเป็นไปไดท่ี้จะไม่

สามารถชาํระหน้ีไดเ้ม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบเชิงลบต่อประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงิน หลกัฐานท่ีแสดงว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตครอบคลุมถึง

ขอ้มูลท่ีสังเกตไดจ้ากเหตุการณ์ เช่น อยูร่ะหว่างการฟ้องร้อง 
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ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต พิจารณาจากผลต่างระหว่าง

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดทั้งหมดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในแต่ละสถานการณ์ รวมถึงการถือครองหลกัประกนั การคิดลด

ดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินนั้น และมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินก่อนเกิดการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตมีการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ

 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

เม่ือเง่ือนไขของสัญญาเดิมมีการเปล่ียนแปลงโดยมีสาเหตุจากความเส่ียงดา้นเครดิตและไม่มีการตดัรายการสินทรัพยท์างการ

เงินนั้น ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจะรับรู้เป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน

กาํไรหรือขาดทุน โดยลดลงตามมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและยงัไม่ไดถู้กตดัรายการ 

และไม่ไดรั้บการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้าหรือตลอดอายุหากเขา้เง่ือนไขว่า สินทรัพยท์างการเงินมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิตหรือไม่ สินทรัพยเ์หล่าน้ีไดรั้บการประเมินเพ่ือพิจารณาว่ามีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้น

เครดิตภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข 

 

เงินให้สินเช่ือท่ีมีการเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของกระแสเงินสดตามสัญญา กลุ่มบริษทัและบริษทั

อาจจะถือเงินให้สินเช่ือดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญั ยกเวน้แต่จะมี

หลักฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสําคญั และไม่มีข้อบ่งช้ีของ 

การดอ้ยค่า กลุ่มบริษทัและบริษทัจะถือเงินให้สินเช่ือดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคญั

ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 

การตัดจาํหน่ายเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตและการกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

ในกรณีท่ีเคร่ืองมือทางการเงินถูกพิจารณาว่าไม่สามารถเรียกคืนได ้ส่วนของมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้จะถูกตดัจาํหน่ายคู่กบั 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าวจะถูกตดั

จาํหน่ายหลงัจากดาํเนินการตามขั้นตอนท่ีจาํเป็นทั้งหมดแลว้ มีการประเมินแลว้ว่าไม่มีความน่าจะเป็นในการไดรั้บคนื และ

ไดพิ้จารณาถึงผลขาดทุน มูลค่าท่ีไดรั้บคืนภายหลงัจากการตดัจาํหน่ายออกจากบญัชีจะนาํมาลดจาํนวนผลขาดทนุดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในกาํไรหรือขาดทุน 
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หากมีการลดลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาต่อมาและการลดลงนั้นสัมพนัธ์โดยตรง

กบัเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเคย

รับรู้ในปีก่อนจะถูกกลบัรายการกบับญัชีค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จาํนวนเงินของการกลบัรายการรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

การปรับปรุงความเส่ียงด้านเครดิต 

 

เม่ือเวลาผา่นไป สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกจดัชั้นท่ี 2 หรือชั้นท่ี 3 อาจถูกจดัประเภทใหม่กลบัไปเป็นชั้นท่ี 1 

 

สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าเครดิต (ชั้นท่ี 3) และไม่มีการปรับโครงสร้างหน้ี จะถูกโอนไปยงัชั้นท่ี 2 หรือชั้น

ท่ี 1 เฉพาะกรณีท่ีพิจารณาแลว้เห็นว่าไม่เขา้เง่ือนไขเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีดอ้ยค่าดา้นเครดิตอีกต่อไป  

 

สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีจดัชั้นท่ี 2 สามารถโอนกลบัไปยงัชั้นท่ี 1 ได้เม่ือพิจารณาแล้วว่าไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมี

นยัสาํคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตอีกต่อไป 

 

สาํหรับลูกหน้ีท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัสําคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีจดัชั้นท่ี 2 ซ่ึงไม่เคยถูกจดัเป็นสินทรัพยด์อ้ยค่าดา้น

เครดิตมาก่อนสามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 1 เม่ือลูกหน้ีดาํเนินการภายใตข้อ้กาํหนดตามสัญญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่โดยการชาํระ

เงินติดต่อกนั 3 เดือน หรือ 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  

 

สําหรับลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตท่ีจดัชั้นท่ี 3 จะสามารถโอนไปยงัชั้นท่ี 2 เม่ือลูกหน้ีดาํเนินการตามขอ้กาํหนดตาม

สัญญาท่ีเปล่ียนแปลงใหม่โดยการชาํระเงินติดต่อกนั 3 เดือน หรือ 3 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า ลูกหน้ีดงักล่าวท่ีจะ

ถูกโอนไปยงัชั้นท่ี 1 จะตอ้งใชร้ะยะเวลาในการติดตามอีก 9 เดือน หรือ 9 งวด แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า โดยจะตอ้งไม่

มียอดเงินท่ีคา้งชาํระในบญัชีและคาดว่าลูกหน้ีจะชาํระหน้ีท่ีเหลือทั้งหมด  

 

(2) การด้อยค่าของลูกหนีค่้าติดตาม 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซ่ึงประมาณการโดยใช้

ตารางการตั้งสํารองเพ่ือหาอตัราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงวิธีการดงักล่าวมีการจดักลุ่มลูกหน้ีตามความ

เส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและตามระยะเวลาท่ีเกินกาํหนดชาํระ โดยนาํขอ้มูลผลขาดทุนในอดีต การปรับปรุงปัจจยั

ท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบัลูกหน้ีนั้น ๆ ตลอดจนการประเมินขอ้มูลสภาวะการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์

สภาวะการณ์เศรษฐกิจทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
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(ฎ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 

ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน  

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน 

 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขาย

แลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะ

คิดลดเป็นมูลค่าปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมูลคา่ท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึง

แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 

จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคยรับรู้ในปีก่อนจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการ

คาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย ์

ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า

มาก่อน 

 

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 

โครงการสมทบเงิน 

 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายใน

กาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้าํงานให้กบักิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 

 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัและบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณจากการประมาณผลประโยชน์

ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในปีปัจจุบนัและปีก่อน ๆ  ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสด

เพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนัซ่ึงจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี

ประมาณการไว ้  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทันที กลุ่มบริษทัและบริษทักําหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน

ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึง

การเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชําระ

ผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การบริการในอดีต หรือกาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทนุทนัที กลุ่มบริษทัและบริษทั 

รับรู้กาํไรและขาดทุนจากการจ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ้่ายเม่ือพนกังานทาํงานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชาํระ หาก

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน

ไดท้าํงานให้ในอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

 

(ฐ) ประมาณการหนี้สิน 

 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ี

เกิดขึ้นในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือชาํระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณการ

หน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ 

เพ่ือให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการ

หน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทนุทางการเงิน   

 

(ฑ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายชาํระเพ่ือโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติ

ระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั) ท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัสามารถเขา้ถึงไดใ้นวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะทอ้นผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดของภาระผกูพนั  
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัและบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี 

- ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

- ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคา

เสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ขอ้มูลระดบั 3  ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้การโอนระหว่างลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 

 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษทัและบริษทัวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละสถานะการเป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคาเสนอขาย   

 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดสาํหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการทาํรายการ 

เช่น มูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ 

 

(ฒ) ดอกเบี้ย 

 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 

 

รายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคือ อตัราท่ีใช้

ในการคิดลดประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือให้ไดมู้ลค่าตามบญัชี

ขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน  

 

ในการคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินนอกเหนือจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น

เครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิด กลุ่มบริษทัและบริษทัประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตโดยพิจารณา

เง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น แต่ไม่พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การคาํนวณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงให้รวมถึงตน้ทุนการทาํรายการและค่าธรรมเนียมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ี

แทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการรวมถึงตน้ทุนส่วนเพ่ิมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือหรือออกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสิน

ทางการเงิน 

 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินคือ มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง

การเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกหักดว้ยการชาํระคืนเงินตน้ บวกหรือหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมท่ีคาํนวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  

ซ่ึงเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่าท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและมูลค่า ณ วนัท่ีครบกาํหนดและปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุน

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน  
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มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินคือ ราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินก่อนปรับปรุงดว้ยค่าเผื่อผล

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การคาํนวณรายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้  

 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินจะถูกคาํนวณเม่ือรับรู้รายการสินทรัพยท์างการเงิน

หรือหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก ในการคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียและค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะนาํมาใชก้บั

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจาํหน่ายของหน้ีสิน 

 

อย่างไรก็ตาม สําหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือกาํเนิดแต่

กลายเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกให้คาํนวณรายไดด้อกเบ้ีย 

โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่า

ดา้นเครดิตอีกต่อไป การคาํนวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปคาํนวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 

(ณ) รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 

การรับรู้รายได้ 

 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอาํนาจควบคุมในการบริการดว้ยจาํนวนท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัคาดว่าจะมี

สิทธิไดรั้บ ซ่ึงไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสามและภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย 

 

สําหรับสัญญาท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินการจดัหาบริการแทนลูกคา้ และไม่มีอาํนาจควบคุมในบริการดงักล่าวก่อนท่ีผู ้

ให้บริการหลักจะโอนบริการนั้นให้กับลูกค้า  กลุ่มบริษัทและบริษัทดําเนินการในลักษณะการเป็นตัวแทนและรับรู้

ผลตอบแทนสุทธิของสัญญาดงักล่าวเป็นรายไดจ้ากค่านายหนา้ 

 

(ด) ภาษีเงินได้ 

 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีซ่ึงรับรู้ในกาํไรหรือ

ขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 

ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนับนัทึกโดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือ

ท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินและจาํนวนท่ีใชเ้พ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 

สาํหรับการรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกาํไร

ขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว่้าจะไม่มีการกลบัรายการ

ในอนาคตอนัใกล ้

 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัและ

บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ทั้งน้ี สินทรัพยภ์าษเีงินไดข้องปีปัจจุบนัจะหกักลบ

กบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวน

เพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ี

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 

 

(ต) กําไรต่อหุ้น  

 

กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไรของผูถื้อหุ้นสามัญของบริษทั ด้วยจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกจาํหน่าย 

ระหว่างปี 

 

(ถ) บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมี

สาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั หรือกลุ่มบริษทัและบริษทัมีอาํนาจ

ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสําคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือ

กิจการนั้น  

 

(ท) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหาร (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) ของ

กลุ่มบริษัทจะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่าง

สมเหตุสมผล  
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4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  

 

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

สนับสนุนสถาบนัการเงินและธุรกิจการเงินช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบ และยงัมีมาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติมอย่าง

ต่อเน่ือง  

 

ในปี  2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทถือปฎิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ี  37/2564 ลงวัน ท่ี  3 ธันวาคม 2564  

เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยแนวปฏิบัติทาง 

การบญัชีฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช้สําหรับการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

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

โครงสร้างหน้ีตามเง่ือนไขท่ีกาํหนด ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 กิจการจะสามารถนาํหลกัการสําหรับ

การจัดชั้นและการกันเงินสํารองท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกาํหนดในแนวปฏิบติัทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบติักับลูกหน้ีราย

ดังกล่าวได้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับวิธีการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ี ซ่ึงสามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.2ว. 

802/2564 ลงวนัท่ี 3 กันยายน 2564 เร่ือง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนีอ้ย่างย่ังยืน) 

 

วิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ หลักเกณฑ์การจัดช้ันและกันสํารอง 

1. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ี

โดยกาํหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระ

การจ่ายชําระหน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกว่า

การขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเพียง

อยา่งเดียว 

 

 

 

1. การปรับโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีท่ีไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non NPL) สามารถจดั

ชั้นลูกหน้ีดังกล่าวเป็นชั้นท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสําคญัของความ

เส่ียงดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ไดท้นัที โดยพิจารณาแลว้เห็น

ว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้

2. การปรับโครงสร้างหน้ีแก่ลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) สามารถจดัชั้นลูกหน้ี

ดังกล่าวเป็นชั้ นท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต (performing หรือ stage 1) ได ้หากสามารถชาํระหน้ีติดต่อกนั 

3 เดือนหรือ 3 งวดการชาํระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า  

3. การใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective interest rate) ใหม่ ณ วนัท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเง่ือนไข  

2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ี

โดยการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว 

ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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5 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน  

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 8 สําหรับบุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่าง

กนัท่ีมีนยัสาํคญักบักลุ่มบริษทัและบริษทัในระหว่างปีมีดงัต่อไปน้ี  

 

ช่ือกิจการ/บุคคล ประเทศท่ีจัดตั้ง/สัญชาต ิ ลักษณะความสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบใน  

    ก าร วาง แ ผ น ส่ัง ก าร แ ล ะ ค วบ คุ ม 

    กิจกรรมต่าง  ๆ ของกิจการไม่ ว่า 

    ทางตรงและทางอ้อม ทั้ งน้ีรวมถึง 

    กรรมการของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

    (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับบริหาร 

    หรือไม่) 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษทั เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํกดั ไทย บริษทัยอ่ยซ่ึงบริษทัถือหุ้นร้อยละ 100 

 

รายการท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

รายไดค้่าบริการงานสนบัสนุน -  -  313,261  214,824 

รายไดค้่าเช่า -  -  1,764  1,136 

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน -  -  31,823  7,922 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

รายไดด้อกเบ้ียอ่ืน 4  3  4  3 

ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่ายตามหน้ีสินตามสัญญาเช่า 655  931  655  931 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 49,214  36,983  49,214  36,983 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,394  898  2,394  898 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 51,608  37,881  51,608  37,881 

        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น        

ค่านายหนา้จ่าย 2,434  2,252  2,434  2,252 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย        

ลูกหน้ีอ่ืน -  -  5,481,808  3,152,455 

เงินให้กูยื้มระยะยาว -  -  737,500  562,500 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  778,695  423,835 

        

ผู้บริหารสําคัญ        

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน -  40  -  40 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้      15,647  18,746  15,647  18,746 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 16,224  19,204           16,224        19,204          

        

บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกันอื่น        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 205  180  205  180 

 

สัญญาสําคัญท่ีทํากับบุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 เงินให้กูยื้มระยะยาวแก่บริษทัยอ่ยมีจาํนวน 737.5 ลา้นบาท (2564 : 562.5 ล้านบาท) โดยมีกาํหนด

ชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือนและชาํระดอกเบ้ียทุกเดือนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 (2564: เดือนสิงหาคม 2568) อตัราดอกเบ้ีย

เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษทัมีสัญญาให้บริการแก่บริษทัย่อยหลายฉบบั ขอบเขตการให้บริการประกอบดว้ยการจดัหา

นายหน้าประกันวินาศภัย การอนุมัติสินเช่ือเช่าซ้ือ การเรียกเก็บเงินรับชาํระ การติดตามทวงถามหน้ี การดําเนินการ 

ยึดหลกัประกนั การดาํเนินการจดัประมูลหลกัประกนั การให้บริการทางดา้นการบญัชี รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การให้บริการขอ้มูล โดยสัญญามีผลบงัคบัใชจ้นกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา บริษทัไดรั้บค่าบริการตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีสํานักงานกับบริษัทย่อยหลายฉบับ โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 (2564: 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2567) 

บริษทัยอ่ยมีสิทธิต่อสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสัุญญา บริษทัไดรั้บค่าเช่าตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา ค่าเช่าจะมีการทบทวนทุกคร้ัง

เม่ือครบกาํหนดสัญญา 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 บริษทัมีสัญญาหลายฉบบักบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับการเช่าอาคารสํานกังาน โดยมีระยะเวลา

เช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และส้ินสุดเดือนตุลาคม 2568 (2564: 3 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 และส้ินสุดเดือน

ธันวาคม 2566) บริษทัจ่ายค่าเช่าตามท่ีไดร้ะบุในสัญญา 

 

6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 36,082  59,249  36,059  59,232 

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 258,105  192,125  108,577  107,540 

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 2,918,675  1,054,926  2,785,413  851,005 

รวม 3,212,862  1,306,300  2,930,049  1,017,777 

 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นสกุลเงินบาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัมีเงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใชท่ี้ไดน้าํไปคํ้าประกนัไวก้บัธนาคารพาณิชย ์

เป็นจาํนวน 12 ลา้นบาท (2564: 11 ล้านบาท) 
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7 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

7.1 จําแนกตามประเภทลูกหนี ้
 

 งบการเงินรวม 

 2565 2564 

 ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 58,954,787 54,347,448 113,302,235  46,695,147 39,707,593 86,402,740 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ีย 

        ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,674,772 - 1,674,772 

 

   1,199,594 

 

- 

 

1,199,594 

รวม 60,629,559 54,347,448 114,977,007  47,894,741 39,707,593 87,602,334 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

      จะเกิดขึ้น (2,656,345) (650,697) (3,307,042) 

 

   (977,377) 

 

(810,304) 

 

(1,787,681) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือสุทธ ิ 57,973,214 53,696,751 111,669,965 46,917,364 38,897,289 85,814,653 

       

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 3,546,113 3,963,226 7,509,339 2,084,557 3,866,047 5,950,604 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,071,259) (801,627) (1,872,886) (808,932) (931,570) (1,740,502) 

 2,474,854 3,161,599 5,636,453 1,275,625 2,934,477 4,210,102 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า      

      จะเกิดขึ้น (283,063) (95,688) (378,751) (12,137) (32,038) (44,175) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธ ิ 2,191,791 3,065,911 5,257,702 1,263,488 2,902,439 4,165,927 

       

รวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลกูหนีต้าม

สัญญาเช่าซ้ือสุทธ ิ 60,165,005 56,762,662 116,927,667 48,180,852 41,799,728 89,980,580 

 

(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่า   

ดา้นเครดิต 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

 ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระภายใน

หน่ึงปี  (1) 

ท่ีถึงกาํหนด

ชาํระเกิน 

หน่ึงปี รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 57,895,892 53,021,768 110,917,660  46,695,147 39,707,593 86,402,740 

บวก ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ีย 

        ท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,653,648 - 1,653,648 

 

   1,199,594 

 

- 

 

1,199,594 

รวม 59,549,540 53,021,768 112,571,308  47,894,741 39,707,593 87,602,334 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า  

      จะเกิดขึ้น (2,624,784) (638,526) (3,263,310)    (977,377) (810,304) (1,787,681) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือสุทธ ิ 56,924,756 52,383,242 109,307,998 46,917,364 38,897,289 85,814,653 

       

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 378,409 324,798 703,207 - - - 

หัก  รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (82,297) (50,538) (132,835) - - - 

 296,112 274,260 570,372 - - - 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า     

    จะเกิดขึ้น (37,427) (11,081) (48,508) - - - 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือสุทธ ิ 258,685 263,179 521,864 - - - 

       

รวมลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือและลกูหนีต้าม

สัญญาเช่าซ้ือสุทธ ิ 57,183,441 52,646,421 109,829,862 46,917,364 38,897,289 85,814,653 
 

(1) ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีรวมลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือท่ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 การวิเคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าซ้ือโดยไม่คิดลดแสดงได ้

ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 3,546,113 2,084,557 378,409 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินสองปี 1,998,027 1,668,326 187,279 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสองปีแต่ไม่เกินสามปี 1,162,968 1,148,634 87,188 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินสามปีแต่ไม่เกินส่ีปี 594,965 651,800 42,672 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินส่ีปีแตไ่ม่เกินห้าปี 187,251 330,388 7,659 - 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินห้าปี 20,015 66,899 - - 

 7,509,339 5,950,604 703,207 - 

หัก รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ (1,872,886) (1,740,502) (132,835) - 

เงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าซ้ือ 5,636,453 4,210,102 570,372 - 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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7.2 การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิต 

 

7.2.1 ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สําหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  

โดยไม่คาํนึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นดา้นอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงินรวม 

 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ        

ปกติ 82,398,119  -  -  82,398,119 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 18,371,262  -  -  18,371,262 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  7,904,829  -  7,904,829 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  3,205,112  -  3,205,112 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  2,803,191  2,803,191 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  294,494  294,494 

รวม 100,769,381  11,109,941  3,097,685  114,977,007 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น (704,351)  (580,949)  (2,021,742)  (3,307,042) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 100,065,030  10,528,992  1,075,943  111,669,965 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ        

ปกติ 80,516,858  -  -  80,516,858 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 18,053,436  -  -  18,053,436 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  7,789,567  -  7,789,567 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  3,145,857  -  3,145,857 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  2,771,096  2,771,096 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  294,494  294,494 

รวม 98,570,294  10,935,424  3,065,590  112,571,308 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น (693,513)  (569,475)  (2,000,322)  (3,263,310) 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 97,876,781  10,365,949  1,065,268  109,307,998 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนีเ้งินให้สินเช่ือ        

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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

(709,289)  

 

(348,966)  

 

(729,426)  

 

(1,787,681) 

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

 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีโดยปกติของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 80 เดือน  

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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7.2.2 ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ 

 
ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สาํหรับลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

โดยไม่คาํนึงถึงหลกัประกนัและการปรับเครดิตให้ดีขึ้นดา้นอ่ืน ๆ 

 

 งบการเงินรวม 

 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

ปกติ 3,475,264  -  -  3,475,264 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 852,753  -  -  852,753 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  490,830  -  490,830 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  408,725  -  408,725 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  408,634  408,634 

ลูกหน้ีโอนกฎหมาย -  -  247  247 

รวม 4,328,017  899,555  408,881  5,636,453 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น (62,532)  (101,374)  (214,845)  (378,751) 

สุทธิ 4,265,485  798,181  194,036  5,257,702 
 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

ปกติ 319,708  -  -  319,708 

เกินกาํหนดชาํระ 1 - 30 วนั 109,061  -  -  109,061 

เกินกาํหนดชาํระ 31 - 60 วนั -  56,255  -  56,255 

เกินกาํหนดชาํระ 61 - 90 วนั -  45,362  -  45,362 

เกินกาํหนดชาํระมากกว่า 90 วนั -  -  39,986  39,986 

รวม 428,769  101,617  39,986  570,372 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น (7,557)  (14,259)  (26,692)  (48,508) 

สุทธิ 421,212  87,358  13,294  521,864 

 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

 

 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซ้ือ  *        

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 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 

คาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

(19,698) 

  

(11,033) 

  

(13,444) 

  

(44,175) 

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

 

* ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือสุทธิรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 

 

ระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีโดยปกติของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 72 เดือน  

 

7.3 ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 1,942,138  663,057  1,898,368  663,057 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 404,519  60,738  48,527  - 

รวม * 2,346,657  723,795  1,946,895  663,057 

 

* ไม่รวมผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 จากลูกหน้ีอื่นในงบการเงินรวมจาํนวน 86.58 ลา้นบาท (2564: 24.19 ล้านบาท) และ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการจาํนวน 86.58  ลา้นบาท  (2564: 24.19 ล้านบาท)



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

     งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 

ดาํเนินธุรกิจ 

สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  

 

ราคาทุน 

   2565  2564  2565  2564 

  (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง         

บริษทั เมืองไทยลิสซ่ิง อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จาํกดั ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั ไทย 100  100  2,000  2,000 

บริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ ไทย 100  100  1,000,000  1,000,000 

บริษทั เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํกดั ธุรกิจสินเช่ือผอ่นชาํระ  ไทย 100  100  550,000  50,000 

รวม       1,552,000  1,052,000 

 
บริษทัไม่มีเงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 

รายละเอียดการเพ่ิมขึ้นของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี  

 

2565 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํกดั (“เมืองไทย เพย ์เลเทอร์”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2565 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเรียกชาํระค่าหุ้นสามญั

ของเมืองไทย เพยเ์ลเทอร์ ท่ีเหลือร้อยละ 50 จาํนวน 50 ลา้นบาท ซ่ึงเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ ไดรั้บการชาํระค่าหุ้นดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2565 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 100 ลา้น

บาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,000 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 10 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) ทั้งน้ี บริษทัจ่ายชาํระค่าหุ้นให้แก่เมืองไทย เพย ์

เลเทอร์ จาํนวน 450 ลา้นบาทในเดือนพฤศจิกายน 2565 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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2564 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัย่อย ภายใต้ช่ือ บริษทั เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100  

ซ่ึงเมืองไทย เพย ์เลเทอร์ มีทุนจดทะเบียนเป็นจาํนวนเงิน 100 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 1 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) และไดจ้ดทะเบียนบริษทักบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2564 

ทั้งน้ีบริษทัจ่ายชาํระค่าหุ้นให้แก่ เมืองไทย เพย ์เลเทอร์ จาํนวน 50 ลา้นบาท ในเดือนพฤศจิกายน 2564 

 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํกดั (“เมืองไทย ลิสซ่ิง”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของเมืองไทย ลิสซ่ิง 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,000 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)  

ทั้งน้ี บริษทัจ่ายชาํระค่าหุน้ให้แก่เมืองไทย ลิสซ่ิง จาํนวน 500 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2564 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   
 

 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง อุปกรณ์

และคอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 257,471  328,800  680,510  1,656,306  38,761  2,961,848 

เพ่ิมขึ้น  -  24,377  102,446  392,593  3,373  522,789 

โอนเขา้ / โอนออก -  17,174  5,246  1,039  (23,459)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (4,152)  (40,990)  -  (45,142) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 257,471  370,351  784,050  2,008,948  18,675  3,439,495 

เพ่ิมขึ้น  -  313  62,732  332,957  3,842  399,844 

โอนเขา้ / โอนออก -  -  1,075  14,590  (15,665)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (5,692)  (70,573)  -  (76,265) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 257,471  370,664  842,165  2,285,922  6,852  3,763,074 
 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม 

 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง

ติดตั้ง อุปกรณ์

และคอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ก่อสร้าง  รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  3,949  134,337  895,067  -  1,033,353 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,665  104,509  272,585  -  384,759 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (774)  (31,663)  -  (32,437) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 -  11,614  238,072  1,135,989  -  1,385,675 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,925  104,148  280,189  -  392,262 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (3,528)  (48,666)  -  (52,194) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -  19,539  338,692  1,367,512  -  1,725,743 

            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 257,471  358,737  545,978  872,959  18,675  2,053,820 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 257,471  351,125  503,473  918,410  6,852  2,037,331 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง อุปกรณ์ 

และคอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ก่อสร้าง  

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 257,471  328,800  680,510  1,656,193  38,761  2,961,735 

เพ่ิมขึ้น  -  24,377  102,446  392,566  3,373  522,762 

โอนเขา้ / โอนออก -  17,174  5,246  1,039  (23,459)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (4,152)  (40,990)  -  (45,142) 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 257,471  370,351  784,050  2,008,808  18,675  3,439,355 

เพ่ิมขึ้น  -  313  62,732  332,957  3,842  399,844 

โอนเขา้ / โอนออก -  -  1,075  14,590  (15,665)  - 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย  -  -  (5,692)  (70,573)  -  (76,265) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 257,471  370,664  842,165  2,285,782  6,852  3,762,934 

            

            

            

            

            

            



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

57 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน  อาคาร  

ส่วนปรับปรุง

อาคาร  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้ง อุปกรณ์ 

และคอมพิวเตอร์  

งานระหว่าง

ก่อสร้าง  

 

 

รวม 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 -  3,949  134,337  894,971  -  1,033,257 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,665  104,509  272,576  -  384,750 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (774)  (31,663)  -  (32,437) 
ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 -  11,614  238,072  1,135,884  -  1,385,570 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี -  7,925  104,148  280,177                 -  392,250 

จาํหน่าย / ตดัจาํหน่าย -  -  (3,528)  (48,666)                     -  (52,194) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 -  19,539  338,692  1,367,395                -         1,725,626 

            

มูลค่าสุทธิทางบัญชี            

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 257,471  358,737  545,978  872,924  18,675  2,053,785 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 257,471  351,125            503,473  918,387              6,852  2,037,308 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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10 สัญญาเช่า  

 

ในฐานะผู้เช่า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสัญญาเช่าอาคารพ้ืนท่ีสาํนกังานและยานพาหนะหลายฉบบักบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและบุคคลอ่ืนโดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ถึง 6 ปี (2564: 1 ปี ถึง 6 ปี) กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิต่ออายุ

สัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายสัุญญา ค่าเช่ากาํหนดชาํระตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 

สิทธิเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่า 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยภ์ายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุดระยะเวลาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทั

และบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิในการขยายอายุสัญญา

เช่าหรือไม่และจะทบทวนการประเมินดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ   

 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ     

 พ้ืนท่ีสาํนกังาน  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 3,476,308  87,761  3,564,069 

เพ่ิมขึ้น 1,249,073  39,707  1,288,780 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (841,497)  (22,637)  (864,134) 

ตดัจาํหน่าย (568)  (167)  (735) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 3,883,316  104,664  3,987,980 

เพ่ิมขึ้น 1,301,077  52,045  1,353,122 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (934,328)  (20,185)  (954,513) 

ตดัจาํหน่าย -  (425)  (425) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 4,250,065  136,099  4,386,164 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564 

 (พันบาท) 

การวิเคราะห์การครบกําหนดชําระ - กระแสเงินสดตามสัญญาท่ีไม่คิดลด    

ภายในหน่ึงปี 1,100,462  1,005,571 

หลงัจากหน่ึงปี แต่ไม่เกินห้าปี 3,711,200  3,307,386 

หลงัจากห้าปี 206,223  188,906 

รวมหนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีไม่คิดลด 5,017,885  4,501,863 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 4,416,092  4,010,308 

 

จาํนวนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564 

 (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    

- อาคาร และพ้ืนท่ีสาํนกังาน (934,328)  (841,497) 

- ยานพาหนะ (20,185)  (22,637) 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า (187,090)  (150,974) 

 

ในฐานะผู้ให้เช่า 

 

สัญญาเช่าดาํเนินงาน 

 

บริษทัมีสัญญาให้เช่าพ้ืนท่ีสาํนกังานแก่บริษทัยอ่ยตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 5 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์การครบกําหนดของการรับชําระตามสัญญาเช่าดําเนินงานโดยไม่คิดลด ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 

 (พันบาท) 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,764 1,176 

ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี แต่ไม่เกินสองปี 784 1,372 

รวม 2,548 2,548 

 

สัญญาเช่าเงินทุน 
 

สัญญาเช่าท่ีถูกจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน ไดแ้ก่ สัญญาเช่าซ้ือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 7 
 

11 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูยื้มระยะส้ันในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินและตัว๋แลกเงินจาก

สถาบนัการเงินในประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวมและ                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน 2565 2564 

  (พันบาท) 

1 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 2,000,000 1,650,000 

2 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 1,270,000 870,000 

3 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน - 500,000 

4 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 500 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน 450,000 - 

    

    



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงินรวมและ                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน 2565 2564 

  (พันบาท) 

5 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 800 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

     มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด     

     ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 800,000 - 

6 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 500 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

      มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนเม่ือทวงถามและกาํหนดชาํระดอกเบ้ีย 

      ทกุส้ินเดือน 

 

300,000 

 

- 

7 ตัว๋สัญญาใชเ้งินวงเงิน 1,000 ลา้นบาท คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี  

      มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบัและกาํหนด 

      ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน 1,000,000 - 

8 ตัว๋แลกเงินมีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทั้งจาํนวนตามวนัท่ีระบุในตัว๋แต่ละฉบบั 2,125,299 1,215,075 

รวม 7,945,299 4,235,075 

 

   เงินกูยื้มดงักล่าวเป็นเงินกูยื้มท่ีไม่มีหลกัประกนั 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูยื้ม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ

ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย  

และการดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูยื้มแต่ละฉบบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินเบิกเกินบญัชีและวงเงินกูยื้มระยะส้ันจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิได้

เบิกใชค้งเหลือจาํนวน 3,560 ลา้นบาท (2564: 3,160 ล้านบาท) 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

62 

12 เจ้าหนีอ่ื้น 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

 (พันบาท) 

ค่าใชจ้่ายพนกังานคา้งจ่าย 686,422 767,413 686,422 767,413 

ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่าย 314,470 281,024 314,470 281,024 

ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 111,041 84,145 109,264 84,145 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 18,098 38,568 17,492 38,308 

อ่ืน ๆ 80,996 65,549 58,255 50,310 

รวม 1,211,027 1,236,699 1,185,903 1,221,200 

 

13 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศซ่ึงมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน 2565 2564 

  (พันบาท) 

1 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 41,667 208,333 

2 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2565 และ 

   ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 

- 1,000,000 

3 วงเงินกูจ้าํนวน 4,958 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนกรกฎาคม 2565 และ 

   ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 

- 4,958,000 

4 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนกนัยายน 2565 และ 

   ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 

 

- 1,000,000 

5 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนเมษายน 2567 และ 

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

6 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

เมษายน 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 250,000 416,667 

7 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนพฤษภาคม 2567 และ 

ชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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  งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน 2565 2564 

  (พันบาท) 

8 วงเงินกูจ้าํนวน 200 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

มิถุนายน 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 50,000 150,000 

9 วงเงินกูจ้าํนวน 1,300 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

กรกฎาคม 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 487,500 1,137,500 

10 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

สิงหาคม 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 187,500 437,500 

11 วงเงินกูจ้าํนวน 3,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

สิงหาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุกเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,750,000 2,750,000 

12 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

ตุลาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 666,400 1,000,000 

13 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนพฤศจิกายน 2567 และ 

ชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

14 วงเงินกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

ธนัวาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,500,000 

15 วงเงินกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนมีนาคม 2568 และชาํระ

ดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,500,000 - 

16 วงเงินกูจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

มีนาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,250,000 - 

17 วงเงินกูจ้าํนวน 800 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

มีนาคม 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 599,990 - 

18 วงเงินกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

มิถุนายน 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,250,000 - 

19 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

กรกฎาคม 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 916,667 - 

20 วงเงินกูจ้าํนวน 4,958 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนกรกฎาคม 2568 และชาํระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MLR ลบอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 4,958,000 

      

             - 

21 วงเงินกูจ้าํนวน 1,000 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ในเดือนกนัยายน 2567 และชาํระ

ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 - 

22 วงเงินกูจ้าํนวน 95 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 12 เดือน เท่า ๆ กนั 

ภายในเดือนกนัยายน 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ  

SOFR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 3,299,683 - 
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  งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน 2565 2564 

  (พันบาท) 

23 วงเงินกูจ้าํนวน 9,900 ลา้นเยน มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 6 เดือน เท่า ๆ กนั หลงัจาก 2 ปี 

นบัจากวนัท่ีเบิกใชค้ร้ังแรก ภายในเดือนกนัยายน 2571 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  

คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,963,809 - 

24 วงเงินกูจ้าํนวน 1,500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

ตุลาคม 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 - 

25 วงเงินกูจ้าํนวน 500 ลา้นบาท มีกาํหนดชาํระคืนเงินตน้ทุก 3 เดือน เท่า ๆ กนั ภายในเดือน

ธนัวาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

รวม 24,171,216 16,058,000 

หัก ค่าใชจ้่ายในการกูยื้มรอตดับญัชี (115,095) (6,835) 

สุทธิ 24,056,121 16,051,165 

   

ส่วนท่ีหมุนเวียน 6,515,088 10,121,419 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 17,541,033 5,929,746 

รวม 24,056,121 16,051,165 

   

สกุลบาท 18,898,731 16,051,165 

สกุลเหรียญสหรัฐฯ 3,239,788 - 

สกุลเยน 1,917,602 - 

รวม 24,056,121 16,051,165 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินตามท่ีกาํหนด เช่น การดาํรงอตัราส่วนลูกหน้ีท่ีมียอดคา้งชาํระ       

ไม่เกิน 3 เดือนต่อหน้ีเงินกูยื้ม การดาํรงอตัราส่วนของลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (คา้งชาํระเกิน 3 เดือน) ต่อลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ

ทั้งหมด การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น การดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการจ่ายชาํระดอกเบ้ีย  

การดาํรงอตัราส่วนเงินสํารองท่ีมีอยู่ต่อลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ (NPL Coverage ratio) การดาํรงกาํไรสุทธิให้มากกว่าศูนย ์และ

การดาํรงอตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขในสัญญาเงินกูยื้มแต่ละฉบบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ียงัมิไดเ้บิกใช้คงเหลือจาํนวน 

2,475 ลา้นเยน (2564: 1,000 ล้านบาท) 
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เพ่ือเป็นการป้องกันความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีภาระผูกพนัตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศกับ 

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ภายใตสั้ญญาดงักล่าว กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจ่ายดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีให้กบั

ธนาคารเป็นเงินบาท เพ่ือแลกกบัดอกเบ้ียท่ีเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ ในอตัรา SOFR บวกอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และดอกเบ้ีย

ท่ีเป็นสกุลเยนในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี และจะจ่ายเงินตน้เป็นเงินบาท เพ่ือแลกเปล่ียนกบัเงินตน้ท่ีเป็นสกุลเหรียญสหรัฐฯ 

และสกุลเยน สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีระยะเวลาเช่นเดียวกบัเง่ือนไขการ

จ่ายชาํระคืนเงินกูยื้ม 

 

14 หุ้นกู้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัมียอดคงเหลือจากการออกหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ย

สิทธิและไม่มีหลกัประกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  
งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน  2565 2564 

  (พันบาท) 

1 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,000,000 

2 หุ้นกูว้งเงิน 1,564 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,564,000 

3 หุ้นกูว้งเงิน 1,515.5 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2565 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,515,500 

4 หุ้นกูว้งเงิน 1,650.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,650,300 

5 หุ้นกูว้งเงิน 2,349.7 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 8 เดือน 11 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 2,349,700 

6 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 2 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 500,000 

7 หุ้นกูว้งเงิน 270 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2565 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 270,000 

8 หุ้นกูว้งเงิน 2,043.3 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2565 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 2,043,300 

9 หุ้นกูว้งเงิน 1,756.7 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2566 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,756,700 1,756,700 
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งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน  2565 2564 

  (พันบาท) 

10 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 เดือน 22 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

กรกฎาคม 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

11 หุ้นกูว้งเงิน 200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 

2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 200,000 

12 หุ้นกูว้งเงิน 1,500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,500,000 1,500,000 

13 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายน 2566 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

14 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 

2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 

15 หุ้นกูว้งเงิน 1,200 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 3 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2565 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 1,200,000 

16 หุ้นกูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2566 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 900,000 

17 หุ้นกูว้งเงิน 900 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567 และ 

 ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 900,000 900,000 

18 หุ้นกูว้งเงิน 1,319.2 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 5 เดือน 2 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,319,200 1,319,200 

19 หุ้นกูว้งเงิน 2,163.4 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 7 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน 

พฤศจิกายน 2565 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี - 2,163,400 

20 หุ้นกูว้งเงิน 2,836.6 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 19 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน 

พฤศจิกายน 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,836,600 2,836,600 

21 หุ้นกูว้งเงิน 1,514 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 2 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2566 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,514,000 1,514,000 

22 หุ้นกูว้งเงิน 2,486 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 19 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,486,000 2,486,000 

23 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 27 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน 

มีนาคม 2566 และชาํระดอกเบ้ียทกุ 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 
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งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน  2565 2564 

  (พันบาท) 

24 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 3 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมีนาคม 2567  

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

25 หุ้นกูว้งเงิน 1,100 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 3 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2566 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,100,000 1,100,000 

26 หุ้นกูว้งเงิน 1,600 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 1 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2567 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,600,000 1,600,000 

27 หุ้นกูว้งเงิน 800 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนพฤษภาคม 2568 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 800,000 800,000 

28 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 29 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤษภาคม 2569 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 500,000 

29 หุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

สิงหาคม 2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,000,000 2,000,000 

30 หุ้นกูว้งเงิน 1,641.8 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 1 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2567 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,641,800 1,641,800 

31 หุ้นกูว้งเงิน 1,361.8 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2568 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,361,800 1,361,800 

32 หุ้นกูว้งเงิน 996.4 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

สิงหาคม 2569 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 996,400 996,400 

33 หุ้นกูว้งเงิน 2,000 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 22 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 

2566 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,000,000 2,000,000 

34 หุ้นกูว้งเงิน 1,902 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี 11 เดือน 27 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,902,000 1,902,000 

35 หุ้นกูว้งเงิน 1,598 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 11 เดือน 26 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2568 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,598,000 1,598,000 

36 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 25 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤศจิกายน 2569 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 1,000,000 

37 หุ้นกูว้งเงิน 2,500 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2567 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,500,000 - 
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งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน  2565 2564 

  (พันบาท) 

38 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2568 และ 

ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

39 หุ้นกูว้งเงิน 1,609 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 1 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2568 

และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,609,000 - 

40 หุ้นกูว้งเงิน 1,391 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2569 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,391,000 - 

41 หุ้นกูว้งเงิน 1,000 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2570 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คดิดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,000,000 - 

42 หุ้นกูว้งเงิน 2,500 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 2567 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,500,000 - 

43 หุ้นกูว้งเงิน 2,200 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2568 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,200,000 - 

44 หุ้นกูว้งเงิน 1,831.1 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2569 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,831,100 - 

45 หุ้นกูว้งเงิน 933.2 ลา้นบาท อาย ุ4 ปี 11 เดือน 30 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

มิถุนายน 2570 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 933,200 - 

46 หุ้นกูว้งเงิน 960 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 24 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 

2567 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 960,000 - 

47 หุ้นกูว้งเงิน 500 ลา้นบาท อาย ุ5 ปี  ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2570 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 500,000 - 

48 หุ้นกูว้งเงิน 1,376 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 11 เดือน 28 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

สิงหาคม 2567 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,376,000 - 

49 หุ้นกูว้งเงิน 2,728.2 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี  ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2567 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,728,200 - 

50 หุ้นกูว้งเงิน 2,124.5 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี  ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2568 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,124,500 - 

51 หุ้นกูว้งเงิน 2,367 ลา้นบาท อาย ุ2 ปี  ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตลุาคม 2567 และ

ชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 2,367,000 - 

52 หุ้นกูว้งเงิน 1,634.6 ลา้นบาท อาย ุ3 ปี 6 เดือน ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนเมษายน 

2569 และชาํระดอกเบ้ียทุก 3 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,634,600 - 
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งบการเงินรวมและ                                       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 วงเงิน / เง่ือนไขการชําระคืน  2565 2564 

  (พันบาท) 

53 หุ้นกูว้งเงิน 1,033 ลา้นบาท อาย ุ1 ปี 10 เดือน 29 วนั ครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 

2567 และชาํระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละคงท่ีต่อปี 1,033,000 - 

รวม 59,900,100 47,168,700 

หัก ค่าใชจ้่ายในการกูยื้มรอตดับญัชี (174,788) (140,512) 

สุทธิ 59,725,312 47,028,188 

   

ส่วนท่ีหมุนเวียน 17,338,678 14,436,989 

ส่วนท่ีไม่หมุนเวียน 42,386,634 32,591,199 

รวม 59,725,312 47,028,188 

 

บริษทัในฐานะผูอ้อกหุ้นกูจ้ะตอ้งปฏิบติัตามกาํหนดเง่ือนไขตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ 

ผูถื้อหุ้น ณ วนัส้ินงวดบญัชีของแต่ละปี 

 

15 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนักงาน  
 

 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้   
 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวต้ามข้อกําหนดของพระราชบัญญติัคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความ

เส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และ

ความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
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มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตาม 

 โครงการผลประโยชน์  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  155,983  133,098 

     

รับรู้ในกําไรหรือขาดทุน     

ตน้ทุนบริการปัจจบุนั   50,899  46,921 

ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั   4,614  2,360 

  55,513  49,281 

     

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั  

    

- ขอ้สมมติทางการเงิน   (25,081)   (45,850) 

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -  18,787 

- การปรับปรุงจากประสบการณ์  (20,870)  762 

  (45,951)  (26,301) 

     

ผลประโยชนจ์่าย   (4,600)  (95) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม  160,945  155,983 

 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตาม 

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

  (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด   3.7  3.0 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต   6.0  6.0 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน  2.5 - 20.0  2.5 - 20.0 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 21 ปี (2564: 21 ปี)  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565 

  

 

ขอ้สมมติ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนั

ของโครงการ

ผลประโยชน ์

  

 

ขอ้สมมติ 

ลดลงร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนั

ของโครงการ

ผลประโยชน ์

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด 0.5  (15,345)  0.5  17,445 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 0.5   16,957  0.5  (15,099) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0             (17,232)  10.0  20,304 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2564 

  

 

ขอ้สมมติ

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนั

ของโครงการ

ผลประโยชน ์

  

 

ขอ้สมมติ 

ลดลงร้อยละ 

 

ผลกระทบต่อ

ภาระผกูพนั

ของโครงการ

ผลประโยชน ์

 (พันบาท) 

อตัราคิดลด 0.5  (15,188)  0.5  17,331 

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 0.5  16,724  0.5  (14,851) 

อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 10.0  (28,809)  10.0  20,473 

 

16 สํารองตามกฎหมาย   

 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสํารอง (“สํารองตาม

กฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าสาํรองดงักล่าวมีจาํนวน

ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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17 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานสอดคล้องกบัรายงานภายในสําหรับใช้ตัดสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบัส่วนงาน และ

ประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือ ประธานกรรมการบริหาร 

 

บริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงสองส่วนงาน คือธุรกิจการให้สินเช่ือและธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ 

และบริษทัย่อยแต่ละบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกั คือธุรกิจนายหน้าประกนัภยั ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ และธุรกิจการให้สินเช่ือ  

กลุ่มบริษทัและบริษทัดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลง

โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงาน  

 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

 

การรับรู้รายได้ของธุรกิจการให้สินเช่ือและธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือจะรับรู้โดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง (Effective interest 

method) ตลอดอายุสัญญา ในขณะท่ีการรับรู้รายไดข้องธุรกิจนายหน้าประกนัภยัจะเกิดขึ้น ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเม่ือลูกคา้มี

อาํนาจควบคุมในบริการ 
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  ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษทัและบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ธุรกิจการให้สินเช่ือ  ธุรกิจนายหนา้ประกนัภยั  ธุรกิจสินเช่ือเช่าซ้ือ  รายการระหว่างกนั  รวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

รายไดด้อกเบ้ียในการให้บริการสินเช่ือและ

สัญญาเช่าซ้ือ 18,149,275 

 

14,723,826 

 

- 

 

- 

 

1,049,788 

 

471,383 

 

- 

 

- 

 

19,199,063 

 

15,195,209 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 696,567  702,216  71,828  63,596  23,132  2,969  -  -  791,527  768,781 

รายไดอ่ื้น 423,787  278,364  56  43  904  225  (346,848)  (223,881)  77,899  54,751 

รวมรายได้ 19,269,629 15,704,406  71,884  63,639  1,073,824  474,577  (346,848)  (223,881)  20,068,489  16,018,741 
                    

กาํไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษีเงินได ้ 6,143,449  5,950,520 
 13,381  11,810 

 202,908  239,152 
 -  - 

 6,359,738  6,201,482 

ภาษีเงินได ้ (1,222,458)  (1,206,718) 
 (2,691)  (2,362) 

 (41,497)  (47,855) 
 -  - 

 (1,266,646)  (1,256,935) 

กําไรตามส่วนงาน 4,920,991  4,743,802 
 10,690  9,448 

 161,411  191,297 
 -  - 

 5,093,092  4,944,547 

 
                   

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืนที่มีสาระสําคัญ                    

ผล (ขาดทุน) กาํไรจากการตดัรายการสินทรัพย์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่ายและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (177,252) 

 

19,506 

 

- 

 

-  (216,429)  -  -  - 

 

(393,681) 

 

19,506 

ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,028,713)  (687,250)  -  -  (404,519)  (60,738)  -  -  (2,433,232)  (747,988) 

                    

รวมสินทรัพย์ 130,552,578  98,529,427  80,118  65,799  5,983,504  4,985,400  (8,550,003)  (5,190,789)  128,066,197  98,389,837 

รวมหนี้สิน 101,799,454  73,892,504  43,251  39,621  4,130,894  3,728,001  (6,998,003)  (4,138,789)  98,975,596  73,521,337 
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18 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 4,749,115  4,272,014  4,749,115  4,272,014 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,356,959  1,258,283  1,356,931  1,258,267 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 617,807  509,388  610,315  509,388 

ค่าสาธารณูปโภค 217,749  167,288  217,749  167,288 

ค่าใชจ้่ายเดินทาง 202,753  131,652  202,703  131,651 

ค่าใชจ้่ายในการติดต่อส่ือสาร 101,526  90,816  101,526  90,816 

ค่าเช่าและบริการ 25,192  18,312  20,409  17,176 

อ่ืน ๆ 797,691  513,658  768,379  512,176 

รวม 8,068,792  6,961,411  8,027,127  6,958,776 

 

โครงการสมทบเงิน 

 

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัจ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานของ 

กลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นจาํนวน 50.08 ลา้นบาท (2564: 48.22 ล้านบาท)  

 

19 ภาษีเงินได้  

 

ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรหรือขาดทุน งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2565  2564  2565  2564 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนั         

สาํหรับปีปัจจุบนั   1,650,045  1,382,615  1,529,137  1,323,929 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ตํา่ไป  (1,880)  7,614  (1,890)  7,614 

  1,648,165  1,390,229  1,527,247  1,331,543 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     (381,519)  (133,294)  (315,420)  (124,825) 

รวมภาษีเงินได้  1,266,646  1,256,935  1,211,827  1,206,718 
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ภาษีเงินได้ท่ีรับรู้ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

2565  2564 

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได ้

(ค่าใชจ้่าย)  

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้  

ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

ค่าใชจ้่าย 

ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 

ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (154,190)  30,838  (123,352)  6,474  (1,295)  5,179 

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 45,951  (9,190) 

 

36,761 

 

26,301  (5,260) 

 

21,041 

รวม (108,239)  21,648  (86,591)  32,775  (6,555)  26,220 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีท่ีแท้จริง งบการเงินรวม 

 2565  2564 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   6,359,738    6,201,482 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,271,948  20.00  1,240,296 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ        

   ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือ        

   ค่าใชจ้่ายทางภาษี   4,915    19,822 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้   (8,337)    (10,797) 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ตํา่ไป   (1,880)    7,614 

รวม 19.92  1,266,646  20.27  1,256,935 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565  2564 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 

  

(พันบาท) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้   6,090,145    5,950,520 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  1,218,029  20.00  1,190,104 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละ        

   ค่าใชจ้่ายท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือ        

   ค่าใชจ้่ายทางภาษี   4,025    19,797 

ค่าใชจ้่ายท่ีมีสิทธิหกัเพ่ิมได ้   (8,337)    (10,797) 

ภาษีปีก่อน ๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ตํา่ไป   (1,890)    7,614 

รวม 19.90  1,211,827  20.28  1,206,718 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2565

และ 2564 มีดงัน้ี 

 

  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน   

 

 

 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม     

กาํไรหรือ

ขาดทนุ  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2565         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  357,536  303,872  -  661,408 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  8,835  66,915  -  75,750 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,080  -  -  1,080 

หน้ีสินอนุพนัธ์  -  -  30,838  30,838 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  789,975  78,416  -  868,391 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  31,197  10,182  (9,190)  32,189 

อ่ืน ๆ  44,196  23,672  -  67,868 

รวม  1,232,819  483,057  21,648  1,737,524 
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  งบการเงินรวม 

    บนัทึกเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน   

 

 

 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม     

กาํไรหรือ

ขาดทนุ  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  (1,122)  1,020  -  (102) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (776,903)  (74,418)  -  (851,321) 

อ่ืน ๆ  (31,318)  (28,140)  -  (59,458) 

รวม  (809,343)  (101,538)  -  (910,881) 

         

สุทธิ  423,476  381,519  21,648  826,643 

         

2564         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  265,178  92,358  -  357,536 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  366  8,469  -  8,835 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,080  -  -  1,080 

หน้ีสินอนุพนัธ์  1,295  -  (1,295)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  701,448  88,527  -  789,975 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  26,620  9,837  (5,260)  31,197 

อ่ืน ๆ  21,507  22,689  -  44,196 

รวม  1,017,494  221,880  (6,555)  1,232,819 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  1,681  (2,803)  -  (1,122) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (694,941)  (81,962)  -  (776,903) 

อ่ืน ๆ  (27,497)  (3,821)  -  (31,318) 

รวม  (720,757)  (88,586)  -  (809,343) 

         

สุทธิ  296,737  133,294  (6,555)  423,476 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน   

 

 

 

ณ วันท่ี 

1 มกราคม     

กาํไรหรือ

ขาดทนุ  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2565         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  357,536  295,126  -  652,662 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ  -  9,702  -  9,702 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,080  -  -  1,080 

หน้ีสินอนุพนัธ์  -  -  30,838  30,838 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  789,975  78,416  -  868,391 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  31,197  10,182  (9,190)  32,189 

อ่ืน ๆ  44,196  23,532  -  67,728 

รวม  1,223,984  416,958  21,648  1,662,590 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  (1,122)  1,020  -  (102) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (776,903)  (74,418)  -  (851,321) 

อ่ืน ๆ  (31,318)  (28,140)  -  (59,458) 

รวม  (809,343)  (101,538)  -  (910,881) 

         

สุทธิ  414,641  315,420  21,648  751,709 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    บนัทึกเป็นรายได ้/ (รายจ่าย) ใน   

 

 ณ วันท่ี 

1 มกราคม     

กาํไรหรือ

ขาดทนุ  

กาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 

  (พันบาท) 

2564         

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  265,178  92,358  -  357,536 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  1,080  -  -  1,080 

หน้ีสินอนุพนัธ์  1,295  -  (1,295)  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  701,448  88,527  -  789,975 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน  26,620  9,837  (5,260)  31,197 

อ่ืน ๆ  21,507  22,689  -  44,196 

รวม  1,017,128  213,411  (6,555)  1,223,984 

         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ  1,681  (2,803)  -  (1,122) 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  (694,941)  (81,962)  -  (776,903) 

อ่ืน ๆ  (27,497)  (3,821)  -  (31,318) 

รวม  (720,757)  (88,586)  -  (809,343) 

         

สุทธิ  296,371  124,825  (6,555)  414,641 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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20 กําไรต่อหุ้น  

 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท / พันหุ้น) 

กําไรสําหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้น         

   สามัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐาน)  5,093,092  4,944,547  4,878,318  4,743,802 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั้นพื้นฐาน)        

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2,120,000  2,120,000  2,120,000  2,120,000 

กําไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 2.40  2.33  2.30  2.24 

 

21 เงินปันผล  

 

 วนัท่ีอนุมติั กาํหนดจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 
   (บาท)  (พันบาท) 
2565      

เงินปันผลประจาํปี 2564 19 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.37  784,400 

      

2564      

เงินปันผลประจาํปี 2563 20 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.37  784,400 

 

22 เคร่ืองมือทางการเงิน   

 

(ก) นโยบายการจัดการความเส่ียงด้านการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร

ความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทั โดยรับผิดชอบในการพฒันาและติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั

และบริษทั  
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัทาํขึ้นเพ่ือระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทั

เผชิญเพ่ือกาํหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ

ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและ

การดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดลอ้มการควบคุมให้เป็น

ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัให้มีการฝึกอบรมและกาํหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพ่ือให้พนกังานทั้งหมด

เขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัและบริษทักาํกบัดูแลว่าผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบาย

การบริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงให้สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั

และบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทและบริษัทกํากับดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน  

ผูต้รวจสอบภายในทาํหน้าท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอและใน

กรณีพิเศษและจะรายงานผลท่ีไดต้่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(ก.1) ความเส่ียงด้านเครดิต 

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยสินเช่ือทะเบียนรถ 

สินเช่ือโฉนดท่ีดิน สินเช่ืออาคารชุด สินเช่ือส่วนบุคคลโดยไม่มีหลกัประกนั สินเช่ือรายย่อยเพ่ือการประกอบอาชีพภายใต้

การกาํกับ และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 

นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัและบริษทัมีลูกหน้ีอยูจ่าํนวนมาก

ราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือ คือ มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ

หกัดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิตลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7.2 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มีดงัน้ี ทั้งน้ี ไม่รวมค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีอ่ืน 
 

 งบการเงินรวม 

 2565 

 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     

 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น  ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น     

 อยา่งมีนยัสาํคญั  อยา่งมีนยัสาํคญั  สินทรัพย ์   

 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 704,351  580,949  2,021,742  3,307,042 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 62,532  101,374  214,845  378,751 

รวม 766,883  682,323  2,236,587  3,685,793 

 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     

 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น  ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น     

 อยา่งมีนยัสาํคญั  อยา่งมีนยัสาํคญั  สินทรัพย ์   

 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 709,289  348,966  729,426  1,787,681 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 19,698  11,033  13,444  44,175 

รวม 728,987  359,999  742,870  1,831,856 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 

 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     

 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น  ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น     

 อยา่งมีนยัสาํคญั  อยา่งมีนยัสาํคญั  สินทรัพย ์   

 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 693,513  569,475  2,000,322  3,263,310 

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 7,557  14,259  26,692  48,508 

รวม 701,070  583,734  2,027,014  3,311,818 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2564 

 สินทรัพย ์  สินทรัพย ์     

 ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น  ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น     

 อยา่งมีนยัสาํคญั  อยา่งมีนยัสาํคญั  สินทรัพย ์   

 ของความเส่ียง  ของความเส่ียง  ท่ีมีการดอ้ยค่า   

 ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  ดา้นเครดิต  รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 709,289  348,966  729,426  1,787,681 

รวม 709,289  348,966  729,426  1,787,681 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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รายการเคล่ือนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปีสําหรับลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ และลูกหน้ีตาม

สัญญาเช่าซ้ือ สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 538,039 306,921 480,928 1,325,888 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น 8,500 (27,291) 18,791 - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (50,148) 41,196 215,812 206,860 

ซ้ือหรือไดม้า 661,407 285,193 259,012 1,205,612 

ตดัรายการ (448,509) (257,053) (245,117) (950,679) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 709,289 348,966 729,426 1,787,681 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (22,251) (21,094) 43,345 -   

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (80,916) 47,279 587,558 553,921 

ซ้ือหรือไดม้า 642,256 459,108 1,094,666 2,196,030 

ตดัรายการ (544,027) (253,310) (433,253) (1,230,590) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 704,351 580,949 2,021,742 3,307,042 

     

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 1,614 160 60 1,834 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (38) (13) 51 - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (19,038) 7,399 12,424 785 

ซ้ือหรือไดม้า 37,325 3,494 911 41,730 

ตดัรายการ (165) (7) (2) (174) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 19,698 11,033 13,444 44,175 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (4,526) 954 3,572 -    

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 18,671 58,613 156,360 233,644 

ซ้ือหรือไดม้า 31,396 36,876 54,143 122,415 

ตดัรายการ (2,707) (6,102) (12,674) (21,483) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 62,532 101,374 214,845 378,751 

     

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 

86 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์

ท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น 

อยา่งมีนยัสาํคญั 

ของความเส่ียง 

ดา้นเครดิต 

สินทรัพย ์

ท่ีมีการดอ้ยค่า 

ดา้นเครดิต รวม 

 (พันบาท) 

ลูกหนี้เงินให้สินเช่ือ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 538,039 306,921 480,928 1,325,888 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น 8,500 (27,291) 18,791 - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (50,148) 41,196 215,812 206,860 

ซ้ือหรือไดม้า 661,407 285,193 259,012 1,205,612 

ตดัรายการ (448,509) (257,053) (245,117) (950,679) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 709,289 348,966 729,426 1,787,681 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียนการจดัชั้น (22,251) (21,094) 43,345 - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (80,916) 47,279 587,558 553,921 

ซ้ือหรือไดม้า 630,818 447,634 1,073,246 2,151,698 

ตดัรายการ (543,427) (253,310) (433,253) (1,229,990) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 693,513 569,475 2,000,322 3,263,310 

     

ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าซ้ือ     

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 - - - - 

ซ้ือหรือไดม้า 8,157 14,259 26,692 49,108 

ตดัรายการ (600) - - (600) 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2565 7,557 14,259 26,692 48,508 
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจาํกดัเน่ืองจากคู่สัญญาเป็น

ธนาคารและสถาบนัการเงิน ซ่ึงกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ามีความเส่ียงดา้นเครดิตตํ่า 

 

หลักประกันและส่วนปรับปรุงด้านเครคิตอื่น 

 

นอกจากการพิจารณาคุณภาพดา้นเครดิตของคู่สัญญาผา่นการวิเคราะห์สินเช่ือแลว้ กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัใชห้ลกัประกนั

เป็นเคร่ืองมืออย่างหน่ึงในการปรับลดความเส่ียงดา้นเครดิตเพ่ือลดความเสียหายดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นกบักลุ่มบริษทัและ

บริษทั โดยกลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่ามูลค่าหลกัประกนั ณ วนัเร่ิมตน้สัญญาเพียงพอตามระดบัความเส่ียงท่ีกลุ่ม

บริษทัและบริษทัสามารถยอมรับได ้หลกัประกนัประกอบดว้ยยานพาหนะ รถการเกษตร และอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บการ

ประเมินมูลค่า ณ วนัรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือหรือลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 

 

สําหรับการคํ้ าประกัน กระบวนการในการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือทางด้านเครดิตของผูค้ ํ้ าประกันต้องสอดคล้องกับ

กระบวนการการประเมินเครดิตของลูกหน้ี 

 

การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านเครดิต 

 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีการติดตามการกระจุกตัวของความเ ส่ียงด้านเครดิตตามประเภทของการให้ สินเ ช่ือ 

ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 การกระจุกตัวของความเส่ียงด้านเครดิตของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือมากกว่าร้อยละ 50  

(2564: มากกว่าร้อยละ 50) อยู่ในกลุ่มลูกหน้ีรายย่อยท่ีเป็นเกษตรกรและรับจา้งรายวนั และของลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ

มากกว่าร้อยละ 45 (2564: มากกว่าร้อยละ 50) อยูใ่นกลุ่มลูกหน้ีรายยอ่ยท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและรับจา้งรายวนั 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสาํคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (SICR) 

 

เม่ือพิจารณาว่าความเส่ียงท่ีจะผิดนดัชาํระหน้ี (PD) ของเคร่ืองมือทางการเงินมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัสําคญันบัแต่วนัท่ีรับรู้

รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้มูลท่ีสมเหตุสมผลและสนบัสนุนซ่ึงเก่ียวขอ้งและสามารถหา

ไดโ้ดยไม่ตอ้งใชต้น้ทุนหรือความพยายามท่ีมากเกินไป ซ่ึงรวมทั้งขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ตลอดจนการวิเคราะห์

โดยใชป้ระสบการณ์ในอดีตของกลุ่มบริษทัและบริษทัรวมถึงขอ้มูลการคาดการณ์ไปในอนาคต 
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คาํนิยามของการผิดนัดชาํระหนี ้(Default)  

 

กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินเกิดการผิดนดัชาํระหน้ีเม่ือผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายภาระผูกพนัดา้นเครดิต

ให้แก่กลุ่มบริษทัและบริษทัไดเ้ตม็จาํนวนโดยปราศจากสิทธิในการไล่เบ้ียโดยกลุ่มบริษทัและบริษทัเพ่ือดาํเนินการ 

 

ในการประเมินว่าผูกู้ผ้ิดนดัชาํระหน้ีหรือไม่ กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาขอ้บ่งช้ี ดงัต่อไปน้ี  

- เชิงคุณภาพ เช่น มีความเป็นไปได้ท่ีผูกู้ ้จะปรับโครงสร้างสินทรัพย์ซ่ึงเป็นผลมาจากการล้มละลาย ทาํให้ผูกู้ ้ไม่มี

ความสามารถในการจ่ายชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิต  

- เชิงปริมาณ เช่น ผูกู้ค้า้งชาํระภาระผกูพนัดา้นเครดิตท่ีมีสาระสาํคญัมากกว่า 90 วนักบักลุ่มบริษทัและบริษทั  

 

ขอ้มูลท่ีใช้ในการประเมินว่าเกิดการผิดนัดชาํระหน้ีหรือไม่และการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคญัอาจแตกต่างกนัตลอด

ระยะเวลาเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 

 

ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหนีจ้ะผิดนัดชาํระหนี ้ 

 

ระดบัของความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นขอ้มูลหลกัในการพิจารณาค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ี โดยกลุ่มบริษทั

และบริษทัมีการจดัเก็บขอ้มูลผลการชาํระหน้ีของลูกหน้ีแต่ละราย และนาํแบบจาํลองทางสถิติมาวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าว 

เพ่ือสร้างเส้นประมาณการค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ีตลอดระยะเวลาท่ีลูกหน้ีตอ้งชาํระหน้ีคืนตามสัญญา 

และใชเ้ส้นค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัชาํระหน้ีในการประมาณการค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

การนาํข้อมูลท่ีคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ 

 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นประมาณจากค่าความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดการผิดนดัชาํระหน้ีถ่วงนํ้าหนกัตลอดช่วงอายุ

ท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน โดยอา้งอิงจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บทั้งหมด ซ่ึงอา้งอิงจาก

ข้อมูลประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตตามกลุ่มของสินทรัพยท่ี์กลุ่มบริษทัและบริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตมี

ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนัร่วมกับการพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความ

สมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว่้ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ  

 

สถานการณ์ความน่าจะเป็นถ่วงนํ้ าหนกัท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัใชใ้นการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

ไดแ้ก่ สถานการณ์ปกติ 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัและบริษทัจะจดัให้มีการทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจใน

อนาคตอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัและบริษทัยงัมีแนวทางในการพิจารณาเพ่ิมเติม / ปรับลดจากการบริหารจดัการ 

(Management Overlay / underlay) ดว้ย 
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(ก.2) ความเส่ียงด้านตลาด 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงท่ีมูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเคร่ืองมือทางการเงินจะมีความผนัผวน 

อนัเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด ความเส่ียงดา้นตลาดมีดงัน้ี 

 

(ก.2.1) ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

 

ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียน เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน อันอาจมีผลให้เกิด 

ความผนัผวนต่อค่าใช้จ่ายหรือมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัรา

แลกเปล่ียนจากเงินกูยื้มท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กลุ่มบริษทัและบริษทัใชอ้นุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ) เพ่ือจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราแลกเปล่ียนสําหรับเงินกูยื้มท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 

 สกุลเหรียญสหรัฐฯ  สกุลเยน 

 (พันบาท) 

หน้ีสินทางการเงิน 3,239,788  1,917,602 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีมีความเส่ียง 3,239,788  1,917,602 

หน้ีสินทางการเงินท่ีป้องกนัความเส่ียงโดยสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย

และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (3,239,788) 

 

(1,917,602) 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ -  - 

 

(ก.2.2) ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 

 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียซ่ึงส่งผลกระทบต่อผล

การดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทัและบริษทั กลุ่มบริษทัและบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอตัรา

ดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากเงินใหสิ้นเช่ือและเงินกูยื้ม กลุ่มบริษทัและบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหม้ัน่ใจว่าเงินให้

สินเช่ือและเงินกูยื้มส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ีและมีการใชอ้นุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ) เพ่ือจดัการฐานะเปิดต่อความผนัผวนในอตัราดอกเบ้ียสาํหรับเงินกูยื้มบางรายการ 

 

 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี  

สินทรัพยท์างการเงิน 120,528,857  91,477,279  119,355,537  90,726,775 

หน้ีสินทางการเงิน (89,991,826)  (73,249,421)  (90,675,363)  (73,619,724) 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีมีความเส่ียง 30,537,031  18,227,858  28,680,174  17,107,051 

        

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        

หน้ีสินทางการเงิน 8,257,683  -  8,257,683  - 

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินท่ีมีความเส่ียง 8,257,683  -  8,257,683  - 

หน้ีสินทางการเงินท่ีป้องกนัความเส่ียงโดยสัญญา

แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ (3,299,683) 

 

-  (3,299,683)  - 

ยอดความเส่ียงคงเหลือสุทธิ 4,958,000  -  4,958,000  - 

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีมีอัตราดอกเบีย้ผันแปร 

 

การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 1 ซ่ึงเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยตั้งอยู่บนขอ้สมมติท่ีว่า 

ตวัแปรอ่ืนมีค่าคงท่ี 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ผลกระทบต่อกําไรหรือขาดทุน 

อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 1 

 อตัราดอกเบ้ียลดลง 

ร้อยละ 1 

 (พันบาท) 

2565    

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียผนัแปร 28,862  (28,862) 

หน้ีสินทางการเงินท่ีป้องกนัความเส่ียงโดยสัญญาแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (7,536)  7,536 

ความอ่อนไหวของกระแสเงนิสด (สุทธิ) 21,326  (21,326) 

 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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(ก.3) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัและบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบกาํหนด 

เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาท่ี

เหมาะสมซ่ึงอาจทาํให้เกิดความเสียหายได ้

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดถู้กจาํแนกตามระยะเวลา

การครบกาํหนดคงเหลือตามสัญญา โดยจาํนวนเงินเป็นจาํนวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดค้ิดลด ดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม 

 ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือ 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  

มากกว่า  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

  

รวม 

 (พันบาท) 

2565          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3,176,780  -  -  -  3,176,780 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1), (2) -  71,102,270  69,853,070  3,119,367  144,074,707 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  144,916  -  -  144,916 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ -  -  -  12,000  12,000 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  231,412  -  -  231,412 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 3,176,780  71,478,598  69,853,070  3,131,367  147,639,815 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 300,283  7,676,691  -  -  7,976,974 

เจา้หน้ีอ่ืน -  1,211,027  -  -  1,211,027 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  8,971,126  19,825,356  465,717  29,262,199 

หุ้นกู ้ -  17,799,740  45,968,471  -  63,768,211 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,100,462  3,711,200  206,223  5,017,885 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  892,936  -  -  892,936 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  2,721  -  -  2,721 

รวมหนี้สินทางการเงิน 300,283  37,654,703  69,505,027  671,940  108,131,953 

 
(1)   ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(2)   ไมร่วมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินรวม 

 ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือ 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  

มากกว่า  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

  

รวม 

 (พันบาท) 

2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,247,051  -  -  -  1,247,051 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1), (2) -  57,248,085  51,692,945  2,065,101  111,006,131 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  88,377  -  -  88,377 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้ -  -  -  11,000  11,000 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  91,024  -  -  91,024 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,247,051  57,427,486  51,692,945  2,076,101  112,443,583 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  4,240,903  -  -  4,240,903 

เจา้หน้ีอ่ืน -  1,236,699  -  -  1,236,699 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  11,847,627  7,534,126  -  19,381,753 

หุ้นกู ้ -  15,026,763  35,161,634  -  50,188,397 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,005,571  3,307,386  188,906  4,501,863 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  672,640  -  -  672,640 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  2,792  -  -  2,792 

รวมหนี้สินทางการเงิน -  34,032,995  46,003,146  188,906  80,225,047 

          
(1)   ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(2)   ไมร่วมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 
 

  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือ 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  

มากกว่า  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

  

รวม 

 (พันบาท) 

2565          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,893,990  -  -  -  2,893,990 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1), (2) -  67,069,430  64,390,601  3,097,952  134,557,983 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  5,481,808  -  -  5,481,808 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  144,916  -  -  144,916 

เงินให้กูยื้มระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  274,876  508,094  -  782,970 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  231,402  -  -  231,402 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,893,990  73,202,432  64,898,695  3,097,952  144,093,069 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 300,283   7,676,691  -  -  7,976,974 

เจา้หน้ีอ่ืน -  1,185,903  -  -  1,185,903 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  8,971,126  19,825,356  465,717  29,262,199 

หุ้นกู ้ -  17,799,740  45,968,471  -  63,768,211 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,100,462  3,711,200  206,223  5,017,885 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  819,985  -  -  819,985 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  784,334  -  -  784,334 

รวมหนี้สินทางการเงิน 300,283  38,338,241  69,505,027  671,940  108,815,491 

 
(1)   ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(2)   ไมร่วมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

 
  



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระยะเวลาการครบกาํหนดคงเหลือ 

 เมื่อทวงถาม  ภายใน 1 ปี  

มากกว่า  

1 ปี ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี 

  

รวม 

 (พันบาท) 

2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 958,545  -  -  -  958,545 

ลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ (1), (2) -  55,174,258  47,713,104  1,995,605  104,882,967 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  3,152,455  -  -  3,152,455 

เงินให้กูยื้มระยะสั้น -  88,377  -  -  88,377 

เงินให้กูยื้มระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  169,504  435,587  -  605,091 

สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน -  91,014  -  -  91,014 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 958,545  58,675,608  48,148,691  1,995,605  109,778,449 

          

หนี้สินทางการเงิน          

เงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  4,240,903  -  -  4,240,903 

เจา้หน้ีอ่ืน -  1,221,200  -  -  1,221,200 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  11,847,627  7,534,126  -  19,381,753 

หุ้นกู ้ -  15,026,763  35,161,634  -  50,188,397 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  1,005,571  3,307,386  188,906  4,501,863 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -  635,483  -  -  635,483 

หน้ีสินทางการเงินอ่ืน -  425,751  -  -  425,751 

รวมหนี้สินทางการเงิน -  34,403,298  46,003,146  188,906  80,595,350 

 
(1)   ก่อนหักค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  
(2)   ไมร่วมลูกหน้ีจดัชั้นเป็นลูกหน้ีท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 

 

 

อนุพนัธ์ 
 

กระแสเงินสดตามสัญญาของอนุพนัธ์จาํแนกตามอายสัุญญาท่ีเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 

 ภายใน 1 ปี  มากกว่า 1 ปี ถึง 5 ปี  มากกว่า 5 ปี  รวม 

 (พันบาท) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียและ

อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

       

- กระแสเงินสด (ออก) เขา้สุทธิ (113,476)  (306,420)  3,298  (416,598) 



บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 
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(ข) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมแต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพย์

ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

2565  

สินทรัพย์ทางการเงิน              

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  111,669,965  111,669,965  -  -  111,183,585  111,183,585 
              

หนี้สินทางการเงิน              

หน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 431,961  -  431,961  -  431,961  - 

 

431,961 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  24,056,121  24,056,121  -  22,190,422  -  22,190,422 

หุ้นกู ้ -  59,725,312  59,725,312  -  59,863,123  -  59,863,123 
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 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              

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

หนี้สินทางการเงิน              

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  16,051,165  16,051,165  -  16,099,610  -  16,099,610 

หุ้นกู ้ -  47,028,188  47,028,188  -  47,411,648  -  47,411,648 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

2565  

สินทรัพย์ทางการเงิน              

ลูกหน้ีใหเ้งินสินเช่ือ -  109,307,998  109,307,998  - - -  108,821,617  108,821,617 

เงินให้กูยื้มระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  737,500  737,500  -  741,041  -  741,041 
              

หนี้สินทางการเงิน              

หน้ีสินอนุพนัธ์ - สัญญาแลกเปล่ียน 

อตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ                  431,961                            -             431,961                       -  431,961                      - 

 

431,961 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  24,056,121  24,056,121  -  22,190,422  -  22,190,422 

หุ้นกู ้ -  59,725,312  59,725,312  -  59,863,123  -  59,863,123 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

 

มูลค่ายติุธรรม - 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

ป้องกนัความเส่ียง  

เคร่ืองมือทางการเงิน

ท่ีวดัมูลค่าดว้ย 

ราคาทุนตดัจาํหน่าย  รวม  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

  

2564              

สินทรัพย์ทางการเงิน              

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

เงินให้กูยื้มระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 
 

562,500 

 

562,500 
 

- 
 

601,487 
 

- 
 

601,487 

              

หนี้สินทางการเงิน              

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  16,051,165  16,051,165  -  16,099,610  -  16,099,610 

หุ้นกู ้ -  47,028,188  47,028,188  -  47,411,648  -  47,411,648 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัส้ัน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน และเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่า 

ตามบญัชี 

 

มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือและเงินให้กูยื้มระยะยาว ประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคิดลดดว้ย

อตัราดอกเบ้ียตลาดปัจจุบนัของตราสารท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั สุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

 

มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินอนุพนัธ์วดัมูลค่าดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตดว้ยอตัราดอกเบ้ียประมาณในตลาดปัจจุบนั 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียลอยตวั แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตาม

บญัชี 

 

เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของ

กระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั สําหรับตราสารท่ีมีลกัษณะและเง่ือนไข

คลา้ยกนั 

 

มูลค่ายติุธรรมของหุ้นกูอ้า้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขายจากสมาคมตราสารหน้ีไทย 

 

23 การบริหารจัดการทุน  

 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและตลาด

และก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสมํ่าเสมอ

โดยพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของผูถื้อหุ้นรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

อาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั 
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24 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 

 

  

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2565  2564 

  (พันบาท) 

ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  4,006  9,690 

     

ภาระผูกพนัอื่น ๆ      

สัญญาบริการ  -  4 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีสัญญาสําหรับการใชบ้ริการอุปกรณ์สํานกังาน (2564: กลุ่มบริษัทและ

บริษัทมีสัญญาการใช้บริการอุปกรณ์สํานักงาน โดยมีระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 และส้ินสุดเดือนมกราคม 

2565) 

 

25 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีของบริษทั 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิสําหรับปี 2565 ให้กับผูถื้อหุ้นของบริษัทเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ  

0.95 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 2,014 ลา้นบาท และขออนุมติัวงเงินการออกเสนอขายหุ้นกู ้
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