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เปนผูนําในการสรางสรรค นวัตกรรม
 เพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการท่ีครอบคลุมอยางมืออาชีพ

Take the lead in INNOVATION
  to enhance full-fledged professional service capabilities

เปนผูนําในการสรางสรรค นวัตกรรม
เพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการท่ีครอบคลุมอยางมืออาชีพ

Take the lead in INNOVATION
  to enhance full-fledged professional service capabilities

OONVAT I OI NNN N O VATTI NNII NN VAT

Digital Entterrpprriisseerp





วิสัยทัศนแหงการ สรางสรรค โอกาสทางธุรกิจในทุกดาน 

  รองรับการพัฒนาขององคกรอยางตอเนื่อง และเตรียมพรอม

   สําหรับโอกาสในการเปนผูนําทางธุรกิจแหงอนาคต

     ทนัทกุการเปลีย่นแปลง ดวยประสบการณ และบุคลากรมืออาชีพ

Digital EnterpriseDi i l E i

C R E AT I V E

 Pursue the vision of CREATING for business opportunities
   to serve continued organization development and pave way
     for being the business leader of tomorrow that is ready
      to cope with any changes through experienced professional 
  personnel



พัฒนา เทคโนโลย ีเพ่ือความทันสมัย
  ดวยศักยภาพแหงการเรียนรูอยางไมหยุดยั้ง  

   พรอมกาวลํ้า..ทันโลกแหงการแขงขัน 

    เสริมสรางเศรษฐกิจไทยใหเติบโตกาวไกลอยางม่ันคง

Develop state-of-the-art TECHNOLOGY 
 with ongoing learning potentiality to keep pace with 
  the competitive business world and strengthen Thai economy 
   toward firm and sustainable growth



Digital Enterprise

T E C H N O LO G Y



ขอมูลองคกร
Company Information

 บรษิทับรหิารสินทรพัย กรงุเทพพาณิชย จาํกดั (มหาชน) (BAM) เปนหนวยงานของรฐัทีม่กีองทนุเพือ่การฟนฟแูละพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย เปนผูถือหุนทั้งจํานวน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 BAM ไดมีการแปรสภาพจาก
บริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการมุงไปสูการเปนบริษัทบริหารสินทรัพยที่ดีที่สุดของประเทศ
ไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ BAM มีเปาหมายสําคัญในการชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยการแกไขสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอ
การขายของประเทศจากสถาบันการเงินตางๆ จากการเขารวมประมูลซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย 
(NPAs) เขามาบริหารจัดการ โดยการประนอมหนี้จะยึดหลักพื้นฐานการเจรจาเปนหลัก ขณะที่กลยุทธการบริหารจัดการทรัพยสิน
รอการขายจะเนนใหเกิดประสิทธิภาพและครบวงจร ดวยการพัฒนาปรับปรุงทรัพยและการศึกษาศักยภาพของทรัพยเพื่อใหเปนท่ี
ตองการของตลาด ซึ่งการดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวจะเปนการชวยใหสินทรัพยมีคุณภาพและสามารถหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้นไดตอไป 

 Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (BAM) is a state enterprise wholly 
owned by Financial Institutions Development Fund (FIDF) under the supervision of the Bank of Thailand. On 
December 25, 2015, BAM was converted from a limited company into a public limited company to pave way 
for the Company toward being the country’s best asset management company on a sustainable basis. BAM’s 
main objective is to help drive the economy by managing distressed assets of financial institutions acquired 
through non-performing loan (NPLs) and non-performing asset (NPAs) auction. NPLs acquired are managed 
with debt-restructuring scheme mainly based on negotiations while NPAs management strategy focuses on 
studying the potentials of the assets and refurbishing them to meet market demand for efficient and 
comprehensive solution. These efforts aims at enhancing the quality of the assets with value added to the 
economic system. 

คนหา รีเซ็ต

ประเภท

ประเภทอสังหาฯ ทั้งหมด

จังหวัด

เลือกจังหวัด

อําเภอ

ไมระบุ

ระดับราคา

ราคาตํ่าสุด-ราคาสูงสุด

บาน ที่ดิน คอนโด จาก BAM เทานั้น
Home of Love Condo of Life Land of Visions

Call Center

02 6300 700
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กําไรสุทธิ (ลานบาท)
Net profit  (Million Baht)

กําไรสุทธิตอหุน (บาท)
Net profit per share
(Million Baht)

กําไรสุทธิและ

กําไรสุทธิตอหุน

Net profit and Net profit per share

หนี้สินรวม (หนวย : ลานบาท)

Total liabilities (Unit : Million Baht)

สวนของผูถือหุนรวมและมูลคาตามบัญชี

Total shareholders' equity and Book value

าตามบัญชี

4,912
1.80

2559
2016

สวนข

6,416
11.73

2557
2014

รวมแล มลคามล

2
2

ของผถือหนรนร

2557
2014

6,675
2.44

2558
2015

สินทรัพยรวม
(หนวย : ลานบาท)

Total assets (Unit : Million Baht)

2558
2015

2559
2016

93,653

2557
2014

2558558
202

85,716

22557
20

83,734

2557
2014

2558
2015

2559
2016

47,001

46,191

53,130
2557
2014

2558
2015

2559
2016

มูลคาตามบัญชี
(บาทตอหุน)
Book value
(baht per share)

สวนของผูถือหุนรวม
(ลานบาท)
Total shareholders'
equity (Million Baht)

40,523
39,525

36,733

67.15

14.45 14.82

หมายเหตุ : ป 2557, 2558 และ 2559 มีการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการบัญชีใหม เพื่อสําหรับรองรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

                ป 2558 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนสามัญจากเดิม มูลคาหุนละ 25 บาท เปนมูลคาหุนละ 5 บาท

Notes:  In 2014, 2015, and 2016, the accounting policy was revised to prepare for listing on the Stock Exchange of Thailand.

 In 2015, par value of BAM ordinary share was changed from 25 baht per share to 5 baht per share.
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการใหญ
Message from Chairman and President

 ในป 2559 นี ้เปนปทีบ่รษิทับรหิารสนิทรพัย กรงุเทพ
พาณิชย จาํกดั (มหาชน) หรอื BAM กอตัง้มาครบ 19 ป ซึง่ปนี้
นับเปนอีกหนึ่งปที่ BAM สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมาย 
ภายใตปจจยัเศรษฐกจิทีม่กีารเปล่ียนแปลงคอนขางมาก ปจจบุนั
จึงกลาวไดอยางเต็มความภาคภูมิวา BAM ไดผานเหตุการณ
เหลานีม้าไดดวยด ีทัง้นี ้ตองขอขอบคณุความรวมมือรวมใจของ
สมาชิกครอบครัว BAM ทุกคน เราจะยังคงยึดม่ันในวิสัยทัศน
และพันธกจิทีจ่ะชวยบรรเทาปญหาสนิทรพัยดอยคณุภาพของ
ภาคครัวเรือนและสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปนี้ 
เรามีเปาหมายใหมที่ทาทาย คือการตอบรับนโยบายปฏิรูป
เศรษฐกิจของรฐับาลหรอืทีเ่รยีกวาโมเดล “ประเทศไทย 4.0” 

 แมวาในอดีตประเทศไทยของเราจะมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตโมเดล 1.0 เร่ือยมาจนถึง
โมเดล 3.0 ซึง่เปนการพฒันารปูแบบเศรษฐกิจจากทีเ่นนสงัคม
เกษตรกรรมเปนภาคอุตสาหกรรม แตเม่ือเทคโนโลยีเขามามี
บทบาทสาํคญัมากขึน้ตอการดาํรงชวีติในศตวรรษท่ี 21 รฐับาล
จึงตองกําหนดทิศทางใหมใหกับประเทศ เพื่อรับมือกับยุคที่
โลกถกูขบัเคลือ่นดวยนวตักรรม และเพ่ือเพิม่ขดีความสามารถ
เชิงการแขงขันในทุกภาคสวนใหทัดเทียมกับระดับสากล

 2016 marked the 19th anniversary of the 
establishment of Bangkok Commercial Asset 
Management Public Company Limited (BAM) and the 
year that witnessed BAM’s performance as targeted 
amid the changing economic environment. We can thus 
proudly say that BAM had weathered those uncertainties 
with close cooperation from all BAM family members 
to whom we would like to offer our thanks. BAM will 
remain committed to pursuing our vision and mission to 
help relieve households NPL problems and stimulate 
the country’s economy. For 2017, we set our challenging 
target to respond to the government’s economic 
reform toward “Thailand 4.0.”

 Thailand has for the past years implemented a 
series of economic development plans from Thailand 1.0 
to Thailand 3.0, with economic development from the 
agricultural sector to the industrial sector respectively. 
However, due to the increasing role of technology on the 
lifestyle of people of the 21st century, the government

10                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป



 BAM ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกจิตามแนวคดิดงักลาว ทัง้นี ้จงึไดนาํมาปรบัใชกบัธรุกจิ
หลกัของ BAM ซึง่เปนธรุกจิทีเ่กีย่วของกบัลกูหน้ีและลกูคา ใน
เร่ืองของการประนอมหนี้และการจําหนายทรัพย โดยกําหนด
ใหเปนยทุธศาสตรในการบรหิารงาน เพือ่ใหองคกรพรอมทีจ่ะ
ปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็วของโลกสมยัใหม และ
เตรยีมตวัวางรากฐานสูการเปน Digital Enterprise โดยกาํหนด
ชื่อยุทธศาสตรนี้วา “BAM 4.0” ซึ่งมีฐานคิดหลัก คือ การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชในการดําเนินงานให
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขับเคลื่อนองคกรดวยนวัตกรรมและ
ความคดิสรางสรรค มุงหวงัทีจ่ะรวมเปนสวนหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน

 สุดทายนี้ BAM ไมอาจประสบความสําเร็จได หาก
ปราศจากความรวมมือของผูทีม่สีวนเก่ียวของทกุทาน ในนามของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทบริหารสินทรพัย 
กรงุเทพพาณชิย จาํกดั (มหาชน) เราขอขอบคณุลกูคาทกุทาน 
สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนพันธมิตรทาง
ธุรกิจ ที่ใหการสนับสนุนและไววางใจ BAM มาโดยตลอด 
เรายังคงรักษาสัญญาท่ีใหไววาจะปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
ความสามารถ บนพืน้ฐานการบรหิารและกํากับดแูลกจิการทีด่ี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม โดยไม
ละเลยทีจ่ะพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรและคณุภาพการบรกิาร
ใหดียิ่งขึ้นสืบไป

needs to implement a new roadmap for the country 
to keep up with the innovation-driven world and 
boost competitiveness of all sectors to be on a par 
with global players.

 BAM recognizes the importance of economic 
development based on this concept and has applied 
it to its core business relating to debtors and clients as 
regards debt restructuring and asset disposal. We have 
mapped out a corporate strategy called “BAM 4.0” to 
get the Company prepared to cope with the rapidly 
changing world and pave way for it to become a digital 
enterprise. This strategy will be executed with the 
adoption of IT to business operation for maximum 
efficiency through innovation and creativity aiming to 
help drive the country’s sustainable economy.

 It would have been impossible for BAM to 
operate with success without the cooperation of all 
parties concerned. On behalf of the Board of Directors, 
the management team and all staff members of BAM, 
we would like to extend our gratitude to all our clients, 
public and private financial institutions, and business 
partners for your trust and support all along.  We will 
continue to perform our duties with full competence 
and determination under good corporate governance 
and social responsibility principles and with ongoing 
personnel potential and service quality development. 
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(ดร.ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล)
ประธานกรรมการ

(นายกฤษณ เสสะเวช)
กรรมการผูจัดการใหญ

(Dr. Chim Tantiyaswasdikul)
Chairman

(Mr. Krit Sesavej)
President



BAM ไดตระหหนนักกถถึงคววามสําคัญของการพัฒนา
เศรษฐกจิตาามมแนวคดิดงักลาว ทัง้นี้ ้จงึไดนาํมาปรบัใชกบัธรุกจิ
หลกัของ BAAMM ซึง่เปนธุรกจิทีเ่กีย่วของกบัลกูหน้ีและลกูคา ใน
เรื่องของการประนออมมหหนี้และการจําหนายทรัพย โดยกําหนด
ใหเปนยทธศาสตรในการบริหิหาารงาาน เพือ่ใหองคกรพรอมทีจ่ะ

nneeeeds to implement a new rooaaddmmap for the country 
to keep uupp with the innovation-driven worldd andd 
bbooost compettiittiveness of all sectors to be on a par 
witthh gglobbaall pplayers..



3. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย
 กรรมการ
 Mr. Bunyong Visatemongkolchai
 Director

1. ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
 ประธานกรรมการ
 Dr. Chim Tantiyaswasdikul
 Chairman

2. นางทองอุไร ลิ้มปติ
 รองประธานกรรมการ
 Mrs. Tongurai Limpiti
 Vice Chairman

4. นายอนนต สิริแสงทักษิณ
 กรรมการ
 Mr. Anon Sirisaengtaksin
 Director

5. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน
 กรรมการ
 Mr. Somphan Eamrungroj
 Director

คณะกรรมการบริษัท
Board of Directors

1

5

2

3 4
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6. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน
 กรรมการ
 Miss Siriporn Eamrungroj
 Director 

7. ศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา
 กรรมการ
 Professor Dr. Pornchai Chunhachinda
 Director

9. นายกฤษณ เสสะเวช
 กรรมการ
 Mr. Krit Sesavej
 Director 

10. นายพงศธร มณีพิมพ
 เลขานุการคณะกรรมการ
 Mr. Phongsathon Maneepim
 Secretary

8. นางสาวชุณหจิต สังขใหม
 กรรมการ
 Miss Chunhachit Sungmai
 Director

6 7

9 10

8
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คณะกรรมการและผูบริหาร
Committees and Management Team

คณะกรรมการบริษัท  (ขอมูลป 2559)

1. ดร.ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการ

2. นางทองอุไร ลิ้มปติ รองประธานกรรมการ

3. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ

4. นายอนนต สิริแสงทักษิณ กรรมการ

5. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ

6. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ

7. ศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ

8. นางสาวชุณหจิต สังขใหม กรรมการ

9. นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการ

10. นายพงศธร มณีพิมพ เลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการ

2. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการ

3. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ

4. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการ

5. กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.   นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการ

2.   นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการ

3.   ศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการ

4.   ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน ประธานคณะกรรมการ

2.   นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการ

3.   นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ

4.   นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการ

5.   ผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกร เลขานุการ

 และบริหารความเสี่ยง  

Board of Directors (2016 data)

1. Dr. Chim Tantiyaswasdikul Chairman

2.  Mrs. Tongurai Limpiti Vice Chairman

3.  Mr. Bunyong Visatemongkolchai  Director

4.  Mr. Anon Sirisaengtaksin  Director 

5.  Mr. Somphan Eamrungroj  Director 

6.  Miss Siriporn Eamrungroj Director

7.  Professor Dr. Pornchai Chunhachinda  Director

8.  Miss Chunhachit Sungmai Director

9.  Mr. Krit Sesavej Director

10. Mr. Phongsathon Maneepim  Secretary

Executive Board

1. Mr. Bunyong Visatemongkolchai  Chairman 

2.  Miss Kornpranom Wongmongkol  Director

3.  Mr. Somphan Eamrungroj  Director 

4.  Mr. Vichan Amornrojanavong Director 

5.  President  Director and Secretary

Audit Committee 

1.  Mr. Anon Sirisaengtaksin   Chairman

2.  Mr. Manus Suksawasdi   Director

3.  Professor Dr. Pornchai Chunhachinda   Director

4.  Vice President of  Secretary 

 Internal Audit Department

Risk Management Committee

1.  Mr. Somphan Eamrungroj   Chairman 

2.  Miss Kornpranom Wongmongkol   Director

3.  Mr. Sumate Maneewattana   Director

4.  Mr. Krit Sesavej   Director

5.  Vice President of  Secretary

   Organization Development and 

  Risk Management Department
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

1.   นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการ

2.   นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ

3.   นางสาวชุณหจิต สังขใหม กรรมการ

4.   ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

1. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน ประธานคณะกรรมการ

2.   นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการ

3.   นางสาวชุณหจิต สังขใหม กรรมการ

4.   ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  เลขานุการ

 สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาสินทรัพย

1. กรรมการผูจัดการใหญ ประธานคณะกรรมการ

2. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายจําหนายทรัพย  

3. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ 

4. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 

5. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพย 1 

6. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพย 2  

7. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 1   

8. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 2

9.  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายสนับสนุนธุรกิจ 2 

  

Nomination and Remuneration Committee

1.   Mr. Anon Sirisaengtaksin   Chairman  

2    Mr. Sumate Maneewattana   Director

3.   Miss Chunhachit Sungmai  Director

4.   Vice President of  Secretary

 Human Resources Department

The Corporate Governance and Social Responsibility 

Committee

1.   Miss Siriporn Eamrungroj  Chairman

2.   Mr. Manus Suksawasdi  Director

3.   Miss Chunhachit Sungmai  Director

4.   Executive Vice President,  Secretary

 Operation Supporting Group

Loan Restructuring Committee

1.  President   Chairman 

2.  Senior Executive Vice President,  Member

     Sale Management Group

3.  Senior Executive Vice President,  Member

     Head Office Loan Restructuring Group

4.  Senior Executive Vice President,  Member

     Regional Loan Restructuring Group

5.  Executive Vice President,  Member

     Loan Restructuring Group 1

6.  Executive Vice President,  Member

     Loan Restructuring Group 2

7.  Executive Vice President,  Member

     Regional Loan Restructuring Group 1  

8.  Executive Vice President,  Member

     Regional Loan Restructuring Group 2

9.  Executive Vice President,  Member

     Business Supporting Group 2
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10. Executive Vice President,  Member and Secretary

 Business Supporting Group 1

11.  Vice President of   Observer

 Internal Audit Department 

Properties for Sale Management Committee

1. President   Chairman

2.  Senior Executive Vice President,   Member

 Sale Management Group 

3.  Senior Executive Vice President,   Member

     Head Office Loan Restructuring Group 

4.  Senior Executive Vice President,   Member

     Regional Loan Restructuring Group

5.  Senior Executive Vice President,   Member 

     Operation Supporting Group

6. Executive Vice President,   Member 

     Sale Group 1 

7.  Executive Vice President,   Member

     Sale Group 2 

8.  Executive Vice President,   Member

     Regional Loan Restructuring Group 1 

9.  Executive Vice President,   Member 

     Regional Loan Restructuring Group 2 

10.  Vice President of   Member 

 Property Appraisal Department 

11. Vice President of   Member and Secretary 

 Legal Department 

12. Vice President of   Observer

 Internal Audit Department 

 

10. ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการและเลขานุการ

 สายสนับสนุนธุรกิจ 1  

11. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผูสังเกตการณ

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย

1. กรรมการผูจัดการใหญ ประธานคณะกรรมการ

2. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายจําหนายทรัพย  

3. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ 

4.  รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค

5. รองกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

6.  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายจําหนายทรัพย 1  

7.  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายจําหนายทรัพย 2  

8.  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 1   

9.  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 2 

10. ผูอํานวยการฝายประเมินราคา กรรมการ

11. ผูอํานวยการฝายกฎหมาย กรรมการและเลขานุการ

12. ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ผูสังเกตการณ 
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Management Team

1. Mr. Krit Sesavej President

2. Mr. Somporn Moonsrikaew  Senior Executive Vice President 

3. Mr. Suntis Wattanakul  Senior Executive Vice President 

4. Mr. Nopharat Ounjatturaporn  Senior Executive Vice President

5. Mr. Choopong Phokhasawadi Senior Executive Vice President

6. Mr. Somchai Tanurukpairoj  Senior Executive Vice President

7. Mr. Vibulporn Bhandhukravi  Executive Vice President

8. Mr. Somboon Ruangsurakait  Executive Vice President 

9. Mr. Phongsathon Maneepim  Executive Vice President 

10. Mr. Somsak Thienwiwatnukul  Executive Vice President

11. Mr. Poolsak Chansuttikanok  Executive Vice President

12. Mr. Mars Ratanaporn Executive Vice President

13. Mrs. Ruangrong Manyagase Executive Vice President

14. Mrs. Wasana Chuenklinthoop Executive Vice President

ผูบริหารระดับสูง

1. นายกฤษณ เสสะเวช กรรมการผูจัดการใหญ

2. นายสมพร มูลศรีแกว           รองกรรมการผูจดัการใหญ

3. นายสันธิษณ วัฒนกุล รองกรรมการผูจดัการใหญ

4. นายนพรัตน อุนจัตตุรพร รองกรรมการผูจดัการใหญ

5. นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์ รองกรรมการผูจดัการใหญ

6. นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน รองกรรมการผูจดัการใหญ

7. นายวิบูลพร พันธุกระวี ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

8. นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

9. นายพงศธร มณีพิมพ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

10. นายสมศักด์ิ เธียรวิวัฒนนุกูล ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

11. นายพูลศักดิ์ ชาญสุทธิกนก ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

12. นายมรรษ รตนาภรณ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

13. นางเรืองรอง มัณยากาศ ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ

14. นางวาสนา ชื่นกลิ่นธูป ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ
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9. นายพงศธร มณีพิมพ 
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Phongsathon Maneepim
 Executive Vice President

6. นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Somchai Tanurukpairoj
 Senior Executive Vice President

13. นางเรืองรอง มัณยากาศ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mrs. Ruangrong Manyagase
 Executive Vice President

14. นางวาสนา ชื่นกลิ่นธูป
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mrs. Wasana Chuenklinthoop
 Executive Vice President

7. นายวิบูลพร พันธุกระวี
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Vibulporn Bhandhukravi
 Executive Vice President

8. นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ
  ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Soomboon Ruangsurakait
 Executive Vice President

10. นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒนนุกูล
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Somsak Thienwiwatnukul
 Executive Vice President

11. นายพูลศักด์ิ ชาญสุทธิกนก
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Poolsak Chansuttikanok
 Executive Vice President

12. นายมรรษ รตนาภรณ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Mars Ratanaporn
 Executive Vice President

2. นายสมพร มูลศรีแกว
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Somporn Moonsrikaew
 Senior Executive Vice President

1. นายกฤษณ เสสะเวช
 กรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Krit Sesavej
 President

3. นายสันธิษณ วัฒนกุล
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Suntis Wattanakul
 Senior Executive Vice President

4. นายนพรัตน อุนจัตตุรพร
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Nopharat Ounjatturaporn
 Senior Executive Vice President

5. นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์
 รองกรรมการผูจัดการใหญ
 Mr. Choopong Phokhasawadi
 Senior Executive Vice President

1

คณะผูบริหาร
Management Team

18                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป



32 4

75 6

8 9

11 12 1413

19Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

10



โครงสรางองคกร

Organization Chart

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน

Nomination and
Remuneration Committee

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม

The Corporate Governance &
Social Responsibilities

ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
Advisor

สายพัฒนาและจําหนายทรัพย
Loan Restructuring

and Sale Group

สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ
Head Office Loan Restructuring Group

สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค
Regional Loan Restructuring Group

รองกรรมการผูจัดการใหญ
Senior Executive Vice President

รองกรรมการผูจัดการใหญ
Senior Executive Vice President

สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 1
Regional Loan

Restructuring Group 1

สายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาค 2
Regional Loan

Restructuring Group 2

สายพัฒนาสินทรัพย 1
Loan Restructuring

Group 1

สายพัฒนาสินทรัพย 2
Loan Restructuring

Group 2

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ฝายพัฒนาสินทรัพย 1
Loan Restructuring
Department 1

ฝายพัฒนาสินทรัพย 2
Loan Restructuring
Department 2

ฝายพัฒนาสินทรัพย 3
Loan Restructuring
Department 3

ฝายพัฒนาสินทรัพย 4
Loan Restructuring
Department 4

ฝายพัฒนาสินทรัพย 5
Loan Restructuring
Department 5

ฝายพัฒนาสินทรัพย 6
Loan Restructuring
Department 6

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคกลาง
Regional Loan 
Restructuring Department
(Central Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคเหนือตอนลาง
Regional Loan 
Restructuring Department
(Lower Northern Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคใตตอนบน
Regional Loan 
Restructuring Department
(Upper Southern Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคใตตอนลาง
Regional Loan 
Restructuring Department
(Lower Southern Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคเหนือตอนบน
Regional Loan 
Restructuring Department
(Upper Northern Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Regional Loan 
Restructuring Department
(North Eastern Region)

ฝายพัฒนาสินทรัพย
ภาคตะวันออก
Regional Loan 
Restructuring Department
(Eastern Region)

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President
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Internal Audit Department

สายสนับสนุน
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สายจําหนายทรัพย
Sale Management Group

คณะกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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สายสนับสนุนธุรกิจ
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สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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รองกรรมการผูจัดการใหญ
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รองกรรมการผูจัดการใหญ
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รองกรรมการผูจัดการใหญ
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สายจําหนายทรัพย 1
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สายจําหนายทรัพย 2
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สายสนับสนุนธุรกิจ 1
Business Supporting
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สายสนับสนุนธุรกิจ 2
Business Supporting
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สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
Operational Supporting
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สายบริหารเงินและการลงทุน
Financial Management
and Investment Group 

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ฝายจําหนายทรัพย 1
Sale Department 1

ฝายจําหนายทรัพย 2
Sale Department 2

ฝายจําหนายทรัพย 3
Sale Department 3

ฝายจําหนายทรัพย 4
Sale Department 4

ฝายจําหนายทรัพย 5
Sale Department 5

ฝายจําหนายทรัพย 6
Sale Department 6

ฝายการตลาด
Marketing Department

ฝายกฎหมาย
Legal Department

ฝายคดี 1
Litigation Department 1

ฝายคดี 2
Litigation Department 2

ฝายประเมินราคา
Property Appraisal
Department

ฝายปฏิบัติการสินทรัพย
และหลักประกัน
Securities and Collateral
Operations Department

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
Department

ฝายบริหารทั่วไป
General Administration
Department

ฝายทรัพยากรบุคคล
Human Resources
Department

ฝายพัฒนาองคกร
และบริหารความเสี่ยง
Organization Development and
Risk Management Department

ฝายสื่อสารองคกร
Corporate Communication
Department

ฝายบริหารเงินและการลงทุน
Financial Management and
Investment Department

ฝายบัญชีและการเงิน
Accounting and Finance 
Department

ฝายบัญชีลูกหนี้และ
ทรัพยสินรอการขาย
Loan Accounting and
Property Department

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ
Executive

Vice President

ผูชวยกรรมการ
ผูจัดการใหญ (CFO)

Executive Vice President
(CFO)
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 ตลอดป 2559 ในภาพรวมภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมดีขึ้น 
โดยอาจขยายตัวทีร่อยละ 3.3 จากอตัราขยายตวัในป 2558 รอยละ 2.8 
ซึ่งสะทอนจากแรงขับเคลื่อนหลักของการลงทุนภาครัฐ จากมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจระยะสั้นในครึ่งปแรก ซึ่งชวยผลักดันใหภาคเอกชนมี
ความเชื่อมั่นในการลงทุนตามมา ในขณะท่ีครึ่งปหลังภาครัฐไดมีการ
ออกมาตรการตางๆ เพิม่เตมิขึน้ ซึง่ชวยสรางความม่ันใจใหกบัผูบรโิภค
และนกัลงทนุตางๆ จงึเปนตวักระตุนใหภาพรวมของเศรษฐกจิมแีนวโนม
ของการเตบิโตทีเ่รงตวัไดอยางตอเนือ่ง อยางไรกต็ามเศรษฐกจิโลกในป
2559 เปนปจจัยที่ทําใหสถานการณดานเศรษฐกิจไทยตองเผชิญกับ
ความเสี่ยงดานตางประเทศเพิ่มขึ้นจาก Brexit ซึ่งจะสงผลกระทบตอ
ประเทศคูคาของไทย และสงผลกระทบทางออมกับความผันผวนทาง
ดานภาวะการเงินโลกที่ปรับตัวสูงข้ึน กดดันการฟนตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ซึ่งสงผลตอเนื่องมายังเอเชียตามลําดับรวมถึง
ประเทศไทยกไ็ดรบัผลกระทบตามมาดวย ในขณะทีป่จจยัดานบวกตางๆ 
ดงักลาวขางตน ทีส่งผลตอการขยายตวัทางดานเศรษฐกจิไทยกย็งักระตุน
การเติบโตไดไมมากเทาที่ควร จึงทําใหการขยายตัวในป 2559 ปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้นจากป 2558 ไดไมมากเทาไรนัก

ภาวะแวดลอมการดําเนินธุรกิจ
Environments of Business

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในป 2559
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 Thailand’s overall economy in 2016 was on a recovering 
trend expected to grow 3.3%, compared with 2.8% in 2015. 
This was attributable to the government’s investment projects 
and short-term economic stimulus measures in the first half of 
the year, leading to private sector’s confidence and investment. 
In the second half of the year, additional measures were issued 
to boost confidence of consumers and investors, which helped 
fuel continued growth of the overall economy. However, in 2016, 
certain external factors put Thai economy at risk on international 
front, such as the Brexit which directly affected Thailand’s trading 
partners and indirectly heightened global financial volatility. 
This also impeded the revival pace of American and Japanese 
economies and in turn posed impacts on Asia including Thailand. 
Meanwhile, the above positive factors to Thai economic growth 
still could not bolster growth to a greater extent. As such, economic 
expansion in 2016 was only slightly higher than that in 2015.

Economic Conditions in 2016

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในป 2559
และแนวโนมป 2560
Thailand Economic Conditions in 2016 
and Outlook for 2017

ป 2559 
ในภาพรวมภาวะเศรษฐกจิไทย
มีแนวโนมดีขึ้น อาจขยายตัว

In 2016 
Thailand's overall economic 
growth increase with GDP 
expansion of

3.3%
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 ประเมนิวาเศรษฐกจิไทยในป 2560 มแีนวโนมฟนตวัอยางคอยเปน
คอยไป และคาดวานาจะมีการเติบโตไดดีกวาในป 2559 โดยประมาณ
การวานาจะมีการเติบโตไดในระดับรอยละ 2.9 ถึง 3.9 หรือที่อัตรา
การเตบิโตเฉล่ียทีร่อยละ 3.4 ซึง่เปนผลมาจากนโยบายของภาครฐัจะเปน
แรงผลักดันเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในโครงสรางคมนาคมตางๆ 
ทีจ่ะเริม่ดาํเนนิการภายในป 2560 สงผลใหเกิดการลงทุนในธรุกจิตางๆ 
หากแตการสงออกอาจยังอยูในระดับตํ่า สืบเนื่องมาจากปญหาเชิง
โครงสรางดานการสงออกที่ยังไมไดรับการแกไข จึงกดดันใหการผลิต
และการจางงานของอุตสาหกรรมสงออกลดลง จนสงผลใหภาคเอกชน
ชะลอการลงทนุ อยางไรกต็ามมีปจจยัอกีหลายอยางท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกจิไทยในป 2560 อนัเนือ่งมาจากความผันผวนของเศรษฐกิจ
ทั่วโลก อาทิ ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจประเทศจีนและประเทศคูคาตางๆ ประกอบกับ
การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในป 2560 ซึ่งเปนปจจัยที่จะตองมีการติดตาม
อยางใกลชิด เพราะอาจจะสงผลกระทบตอการขยายตัวในป 2560 
ไดเปนอยางดี

 For 2017, Thai economy is predicted to pick up gradually 
and grow at a higher rate than in 2016, i.e. approximately 
2.9%-3.9% or a 3.4% average, driven by the government’s 
economic policy, especially investment in mass transit system 
projects due to be commenced by 2017. This would accordingly 
bring about various business investments. However, faltering 
exports are still evident caused by the unsolved structural 
problems, hence slowing production and employment in 
export-oriented industries and eventually the private sector’s 
investment slowdown. In addition, there are other factors 
that might affect Thai economy in 2017 including the volatility 
of world economy such as the adjustment of the Fed fund 
rate, economic crises in China and other trading partners 
of Thailand, and the upcoming elections in 2017. These 
factors should be closely monitored as they might greatly 
hinder economic expansion in 2017.

แนวโนมของเศรษฐกิจในป 2560 Economic Outlook for 2017
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ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง / Source : Fiscal Policy Office

  รายละเอียด/Indicators ขอมูลเบ้ืองตน/Based data     ขอมูลประมาณการ/Estimated data

   2558/2015 2559/2016 2560/2017

1. อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกจิ / GDP growth rate (%) 2.8 3.3 2.9-3.9

2.  ดานการลงทนุ / Investment   

 2.1 ภาคเอกชน / Private sector (%) -2.0 1.6 1.7

 2.2 ภาครฐั / Government sector (%) 29.8 10.7 6.2

3. ดานการบรโิภค / Consumption   

 3.1 ภาคเอกชน / Private sector (%) 2.1 2.9 3.2

 3.2 ภาครฐั / Government sector (%) 2.2 3.1 2.0

4.  อตัราเงนิเฟอ / Inflation rate -0.9 0.4 2.1

5.  การคาระหวางประเทศ / International trade   

 5.1  การสงออก อตัราการขยายตวั / Export growth rate (%) 0.2 3.2 2.6

 5.2  การนาํเขา อตัราการขยายตวั / Import growth rate (%) -0.4 0.7 3.1

 5.3  ดลุการคา (พนัลานดอลลาร สรอ.) / Balance of trade (Billion USD) 34.6 35.2 32.0

 5.4  ดลุบญัชีเดนิสะพดั (พนัลานดอลลาร สรอ.) / 32.0 34.9 32.8
  Balance of Current account (Billion USD)

             สดัสวนตอ GDP / per GDP ratio (%) 8.1 8.8 7.9

ขอมูลเบ้ืองตน ป 2558
Based data 2015

ขอมูลประมาณการ ป 2559
Estimated data 2016

ขอมูลประมาณการ ป 2560
Estimated data 2017

2.8

3.3

2.9 3.9

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%) / GDP growth rate (%)
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ตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญ 
Key Economic Indicators



คอนโดมิเนียม / Condominium

69,696
หนวย/Units

บานเดี่ยว / Detached House

31,912
หนวย/Units

ทาวนเฮาส / Townhouse

16,344
หนวย/Units

ที่อยูอาศัยจดทะเบียน
ป 2559

In 2016, the number of
registered residence  

ป 2559 ที่อยูอาศัยจดทะเบียน มีจํานวน
In 2016, the number of registered residence unit have

123,383 หนวย/Units

ป 2558 ที่อยูอาศัยจดทะเบียน มีจํานวน
In 2015, the number of registered residence unit have

123,830 หนวย/Units

 ในป 2559 รฐับาลไดเขามามีสวนชวยดวยมาตรการกระตุนอสังหา-
ริมทรัพย ดวยการใชมาตรการลดคาโอนและจดจํานอง ทําใหจํานวน
ยอดโอนในชวงครึ่งปแรกเรงขึ้นกอนหมดมาตรการ สวนอุปทานยังคง
ชะลอตวัลง เนือ่งจากผูประกอบการยังมีความกังวล จงึเนนการเปดขาย
เปนเฟสเพื่อลดความเสี่ยง ประกอบกับอุปสงคที่เริ่มขยายตัว ทําให
รองรับกับอุปทานที่ยังคงคางอยูในตลาด ซึ่งทําใหอุปทานใหมไมมาก
เทาที่ควร อีกทั้งธนาคารพาณิชยระมัดระวังในการใหสินเชื่อที่อยูอาศัย 
เนื่องจากกังวลในคุณภาพสินเชื่อ และหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง 
เพื่อไมใหกอใหเกิดหนี้เสียตามมาในระบบ ภาพรวมของป 2559 ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยขยายตัวไดนอยกวาป 2558 สะทอนมาจากจํานวนที่
อยูอาศัยจดทะเบียนป 2559 มีจํานวน 123,383 หนวย ลดลงจาก
ระยะเวลาเดยีวกนัในป 2558 ทีม่จีาํนวนอยูที ่123,830 หนวย ซึง่มอีตัรา
ลดลงจากปทีผ่านมารอยละ 0.4 ทัง้น้ีทีอ่ยูอาศัยประเภทคอนโดมเินยีม
ยังไดรับการจดทะเบียนมากท่ีสุดจํานวน 69,696 หนวย รองลงมาเปน
บานเดีย่วมจีาํนวน 31,912 หนวย สวนทาวนเฮาสมจีาํนวน 16,344 หนวย 
โดยความตองการคอนโดมิเนียมยังเปนท่ีตองการของตลาดมากที่สุด 
อันเนื่องมาจากสถานที่ตั้งอยู ในทําเลใจกลางเมืองท่ีสามารถเขาถึง
ศนูยกลางธุรกจิไดอยางสะดวก รวมถึงแผนการลงทนุโครงสรางพืน้ฐาน
รถไฟฟาที่มีความคืบหนามากยิ่งข้ึนในป 2559 สรางความสะดวกใน
การอยูอาศัย จงึสามารถดึงดดูกลุมผูอยูอาศัยและนกัลงทนุไดเปนอยางดี

 In 2016, the government launched a real estate stimulus 
measure with reduction of transfer and mortgage registration
fees, resulting in an accelerated increase in transfer volume in 
the first half of the year before the measure. Supply still slowed 
due to entrepreneurs’ prevailing concerns which prompted 
them to launch sales in phases to mitigate risk. The rebounding 
demand could well be fulfilled by the outstanding supply in 
the market, thus failing to encourage large volume of new supply. 
Moreover, commercial banks took greater caution in provision 
of housing loans as they were concerned about loan quality 
and high household debts in order to prevent bad debts. The 
overall real estate expansion in 2016 was less than 2015, 
with the number of registered residential units declining 0.4% 
to 123,383 units from 123,830 units a year earlier. The type 
of residence most registered was condominium accounting 
for 69,696 units, followed by detached houses 31,912 units 
and townhouses 16,344 units. Condominium was in highest 
market demand because of locations in downtown enabling 
easy access to business centers and mass transit projects 
which made considerable progress in 2016 and accordingly 
attracted residents and investors.

ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2559 Real Estate Business Conditions of 2016
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ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2559 และแนวโนมป 2560
Real Estate Business Conditions in 2016 and Outlook for 2017



 แนวโนมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2560 คาดการณวา
สถานการณนาจะมีการฟนตัวไดอยางชาๆ ตามเศรษฐกิจไทยที่ยังคง
ฟนตัวแบบคอยเปนคอยไป สงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได
เปนอยางมาก ประกอบกับสถาบันการเงินก็มีแนวโนมที่จะยังเขมงวด
ในการอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงทิศทางที่ผู ประกอบการอาจจะยังมีการ
ชะลอการเปดขายโครงการใหม โดยใหความสําคัญกับการระบาย
ที่อยูอาศัยคงคางมากกวา อยางไรก็ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูตํ่า รวมถึงภาวะการเมืองท่ีจะมีการเลือกตั้งปลายป 
2560 และการสงเสรมิการขายของผูประกอบการจะเปนตวัชวยใหธรุกจิ
อสังหาริมทรัพยเติบโตขึ้นมาได จากความผันผวนของเศรษฐกิจ 
ผูประกอบการจึงตองมีการปรับกลยุทธการขาย และใหความสําคัญ
กบัการจัดกจิกรรมการตลาด รวมถงึพฒันาอสังหาริมทรพัยใหตอบโจทย
ตามความตองการของกลุมเปาหมาย โดยมแีรงสนบัสนุนทางดานอตัรา
ดอกเบี้ยตํ่า รวมถึงหากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว สงผลใหการ
จางงานเพิม่ขึน้ซึง่จะกอใหเกดิกําลงัซือ้ตามมา และจะเปนปจจยัสนบัสนนุ
ที่จะชวยสงผลใหจํานวนที่อยูอาศัยคงคางลดลง อันจะกอใหเกิดความ
สมดุลระหวางจํานวนที่อยูอาศัยและความตองการซ้ือท่ีอยูอาศัย ซึ่งจะ
มีผลทําใหแนวโนมธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2560 นาจะมีการฟนตัว
ไดมากขึ้นจากปที่ผานมา

 Real estate business is expected to recover at a slow 
pace in line with the country’s gradual economic recovery 
which has impact on consumers’ purchasing decision. Financial 
institutions tend to remain strict on credit approval, while 
entrepreneurs may slow down their launch of new projects 
and focus more on clearing outstanding residential units. 
Nevertheless, the launch of economic stimulus measure, 
low loan interest rate, and political stability with general 
election duly scheduled, as well as sale promotion of 
entrepreneurs will help real estate business grow. Amid the 
economic volatility, entrepreneurs need to adjust their sale 
strategies, give importance to marketing activities, and develop 
their products to better meet demand of their target customers 
with support from low interest rates. In addition, if private 
sector investment expands, employment will follow suit, 
resulting in higher purchasing power and decrease in outstanding 
residential units. This will create balance between demand 
and supply of residential units, and hence higher growth 
prospects than in the previous year.

แนวโนมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2560

Real Estate Business Outlook for 2017
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 ผลการดาํเนนิงานในป 2559 BAM สามารถทาํผลงานไดคอนขาง
ดีทามกลางภาวะเศรษฐกิจท่ีฟนตัวอยางชาๆ โดยมีรายไดจากการ
ปรับโครงสรางหน้ีและจําหนายทรัพยรวมทั้งสิ้น 15,763 ลานบาท 
สงผลใหกําไรสุทธิรวมอยูที่ 4,912 ลานบาท 

 ในขณะที่การขยายธุรกรรมของ BAM ยังสามารถทําผลงานไดดี
อยางตอเนื่อง โดย BAM สามารถรับซื้อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ 
(NPLs) เงนิตนคงคางรวม 23,547.40 ลานบาท และทรพัยสนิรอการขาย
(NPAs) มลูคาราคาประเมินรวม 887.07 ลานบาท จากสถาบันการเงนิ 
ทําให ณ 31 ธันวาคม 2559 มีลูกหน้ีดอยคุณภาพ (NPLs) จํานวน 
76,646 ราย มียอดภาระหนี้รวมทั้งสิ้น 439,722 ลานบาท และมี
ทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) 14,540 รายการ มลูคา 38,982 ลานบาท 

 In 2016, against the backdrop of gradual economic 
recovery, BAM recorded quite satisfactory operating results 
with income from debt restructuring and sales of properties 
of 15,763 million baht, bringing in a net profit of 4,912 
million baht.

 Regarding the increase in asset size, BAM acquired 
23,547.40 million baht worth of outstanding principal of 
NPLs and 887.07 million baht worth of NPAs from financial 
institutions. Consequently, as of December 31, 2016, there 
were 76,646 NPL accounts with an aggregate debt value of 
439,722 million baht and 14,540 NPA accounts amounting 
to 38,982 million baht.

การดําเนินงานของบริษัท
Performance Report
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หนวย : ลานบาท

Unit : Million Baht

NPLs (เงินตนคงคาง) (Outstanding Principal)

NPAs (มูลคาราคาประเมิน) (Appraised Value)

NPLs

NPAs

รวม/Total

NPLs : 23,547.40

NPAs : 887.07

ธ.สแตนดารดชารเตอรด (ไทย)
SC Bank Plc.

96.98

ธ.ทิสโก
Tisco Bank Plc.

23.81

ธ.ธนชาต
Thanachart Bank Plc.

1,146.20

บบส. ทีเอส
TS Asset Management

Limited

706.71

ธ.ไทยพาณิชย
The Siam Commercial

Bank Plc.

9,290.33

1,957.11

ธ.เอสเอ็มอี
SME Development Bank

2,560.40

ธ.กรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhya Plc.

1,469.16

ธ.ทหารไทย
TMB Bank Plc.

153.59

ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายยอย
TCR Bank Plc.

601.75

ธ.แลนด แอนด เฮาส
Land and House

Bank Plc.

3,351.64

ธ.กรุงไทย
Krungthai Bank Plc.

2,189.72

ธ.ซีไอเอ็มบี
CIMB Thai Bank Plc.

195.83

ธ.ธนชาต
Thanachart Bank Plc.

557.96

บบส. ทีเอส
TS Asset Management

Limited

12.01

ธ.ไทยพาณิชย
The Siam Commercial

Bank Plc.

113.91

ธ.กรุงเทพ
Bangkok Bank Plc.

7.36

ธ.กรุงศรีอยุธยา
Bank of Ayudhaya Plc.

การเพิ่มขนาดสินทรัพย ป 2559

Increase of Asset Size in 2016



 BAM ดําเนินธุรกิจโดยการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบัน
การเงินอื่นในประเทศไทย โดยแนวทางปรับโครงสรางหนี้จะเนน
แนวทางการบริหารจัดการในแตละ Port ใหมีความเหมาะสมตามอายุ
การถือครอง มูลคาหลักประกัน และมูลคาการลงทุน นอกจากน้ี BAM 
ยังใหความสําคัญกับการบริหารจัดการตามสถานะลูกหนี้ โดยจะ
ดําเนินการเรงเจรจาหาขอยุติกับลูกหน้ีในสวนที่ยังไมดําเนินคดี ใหมี
ขอยุติโดยเร็วภายในกําหนดเวลา หากไมสามารถหาขอยุติไดจะดําเนิน
คดีเพื่อสรางสภาพบังคับ และเปลี่ยนหลักประกันใหเปนทรัพยสินรอ
การขาย (NPAs) เพ่ือให BAM สามารถนําออกจําหนายเปนเงนิสดตอไป 
ในสวนกระบวนการทางกฎหมาย เมื่อมีคําพิพากษาแลวจะดําเนิน
นโยบายการบังคับคดีทันที เพื่อใหเริ่มกระบวนการขายทอดตลาด
ทรัพยหลักประกันเร็วขึ้น และแมวาจะดําเนินการบังคับคดีแลวก็ตาม 
BAM จะมีการเรงรัดการติดตาม NPLs ที่บังคับคดีเกินกวา 1 ป แตยัง
ไมมกีารประกาศขายทอดตลาด และทีอ่ยูในกระบวนการขายทอดตลาด 
ใหมกีารกาํหนดเวลาทีจ่ะขายทอดตลาดทีช่ดัเจน รวมท้ังดาํเนนินโยบาย
ในการเขาซื้อทรัพยหลักประกันหากไมมีผูเขารวมประมูล เพื่อให BAM 
ไดหลักประกันมาจําหนายไดเองตอไป จากแนวทางดังกลาวถึงแมวา
ภาพรวมเศรษฐกิจจะมกีารฟนไดไมมากเทาไรนกั แตดวยการใชกลยทุธ
เชงิรกุในการประนอมหนีจ้งึทาํให BAM ยงัคงสรางรายไดผลเรยีกเกบ็ทีเ่ปน
เงินสดจากการปรับโครงสรางหน้ีไดในระดับที่สูงถึง 10,278 ลานบาท 

 BAM’s business mainly involves acquiring NPLs from other 
financial institutions and managing them based on the possession 
period, collateral value, and investment value. In addition, BAM 
gives importance to management concerning debtor status 
by negotiating with debtors who are not yet in a legal process 
to reach a conclusion in as short a time as possible, given 
that it’s within the specified period. In case of no conclusion,
a lawsuit will be filed for legal enforcement and collateral
assets will be converted into NPAs which BAM will dispose 
for cash. In view of the legal process, once a final judgement 
is delivered, legal execution will be proceeded immediately to 
rev up a collateral auction process. Even though legal execution 
is carried out, BAM will follow up with NPLs that are in the
legal process more than one year but not yet in the auction 
market, and set a definite auction period for the NPLs that 
are already in the auction market. BAM has a policy to acquire 
the collaterals for which no party makes a bid so that BAM
can further sell the collaterals itself. With the mentioned 
proactive approaches, despite the slowing economy, BAM
managed to generate a total income of 10,278 million baht 
from debt restructuring.

สินทรัพยดอยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

NPls as of December 31, 2016NPls as of December 31, 2016
Port TAMC
3,704
131,848

Port AMC 
1,869
85,455

Port TCRB
304
591

Port KAMC
874
5,983

Port TS
1,101
5,698

Port SCB
13,248
38,086

Port BBC
9,445
34,906

Port TMB
4,751
24,075

Port PAMC
2,302
22,770

Port Citi Bank
804
1,220

Port RAC
49
674

Port TBANK
3,249
5,573

Port RAM
768
4,060

Port SCIB 
275
408

Port BAY
4,158
15,732

Port UOB
679
3,924

Port TNP
16
373

Port FC
50
351

Port BT
1,026
14,345

Port KTB
26
3,352

Port GHB
25,301
13,830

Port CIMB
46
3,061

Port ICBC
14
266

Port SCBT
382
7,567

Port AMC-S
19
101

Port SME
415
6,348

Port STAMC
804
6,108

Port LH
326
1,709

Port TISCO
7
24

Port SMC 
634
1,284

รวมทั้งสิ้น/Total 76,646
 439,722

จํานวนลูกหนี้ (ราย) / Number of Cases
ยอด NPLs (ลานบาท) / NPLs Amount (million baht)

NPls

การปรับโครงสรางหนี้
Dept Restructering

30                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป



Port TAMC  3,704 131,848

Port AMC  1,869 85,455

Port SCB  13,248 38,086

Port BBC  9,445 34,906

Port TMB  4,751 24,075

Port PAMC  2,302 22,770

Port BAY  4,158 15,732

Port BT  1,026 14,345

Port GHB  25,301 13,830

Port SCBT  382 7,567

Port SME  415 6,348

Port STAMC  804 6,108

Port KAMC  874 5,983

Port TS  1,101 5,698

Port TBANK  3,249 5,573

Port RAM  768 4,060

Port UOB  679 3,924

Port KTB  26 3,352

Port CIMB  46 3,061

Port LH  326 1,709

Port SMC  634 1,284

Port Citi Bank 804 1,220

Port RAC  49 674

Port TCRB  304 591

Port SCIB  275 408

Port TNP  16 373

Port FC  50 351

Port ICBC  14 266

Port AMC-S  19 101

Port TISCO  7 24

รวมทั้งสิ้น/Total 76,646 439,722

 Port ราย ภาระหนี้รวม
  Number of Cases NPLs Amount

(หนวย : ลานบาท) / (Unit : Million Baht)
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 BAM มีทรัพยสินรอการขายหลากหลายประเภทกระจายอยู
ทั่วประเทศ เมื่อไดรับโอนทรัพยมาเปนเจาของกรรมสิทธิ์เรียบรอยแลว 
BAM จะสงทีมงานไปดําเนินการสํารวจและประเมินราคาทรัพยสิน
รอการขายอีกครั้ง ในกรณีที่ไมตองมีการปรับปรุงซอมแซมใดๆ BAM 
จะเริ่มกระบวนการขายทรัพยสินรอการขายดังกลาวทันที และยังมี
กระบวนการประเมนิความเหมาะสมในการปรับปรงุหรอืซอมแซมทรพัย 
โดย BAM จะคดัเลือกและปรบัปรงุซอมแซมทรพัยสนิรอการขาย (NPAs) 
ใหมคีวามพรอมเขาอยูอาศยัและมรีปูแบบสวยงามทันสมยัเหมาะสมกบั
ลกัษณะการใชงานตามความตองการของตลาด เพือ่มใิหทรัพยเสือ่มคา 
หรือ NPAs ที่มีศักยภาพ เชน บาน คอนโดมิเนียม ทาวนเฮาส เพื่อให
มีสภาพพรอมอยู และเปนการสรางโอกาสในการแขงขัน ในสวนของ
ทรพัยสนิทีย่งัไมสามารถจาํหนายไดนัน้จะเขาไปบรหิารจดัการและนาํทรพัย
เหลาน้ันออกใหเชาเพ่ือสรางรายไดและลดคาเสียโอกาส นอกจากนี้
ยังมีการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายอยางสมํ่าเสมอเพื่อประเมิน
ความจาํเปนในการบาํรงุรกัษาหรอืพฒันา และเพ่ือรกัษาสิทธใินทรพัยสนิ
รอการขาย ซึ่งเปนการจัดการบริหารทรัพยอยางมืออาชีพ

 BAM has various types of properties for sale nationwide. 
Upon receipt of the transfer of collaterals, BAM will immediately 
assign its appraisal teams to survey and re-assess the conditions 
and value of the properties. In case no repair or renovation 
is needed, the selling process will then be commenced. 
BAM’s management of NPAs also involves reviewing the 
conditions of the properties for appropriate repair or renovation 
to improve and modernize their appearances that meet 
demand of the market and prevent asset depreciation. NPAs 
with potential such as detached houses, condominiums 
and townhouses also need to be well-maintained. These 
management measures will enhance competitiveness of 
the properties. For properties not ready for sale, BAM will 
manage and lease them to generate income and reduce 
opportunity cost. In addition, properties for sale are inspected 
regularly to assess necessity for maintenance or development 
and to retain the right in the properties. Such actions are 
regarded as professional manners.

การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย
Management of Properties for Sale
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ทรัพยสินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Amount of properties for sales as of December 31, 2016

44.46

17.69

11.64

4.61

3.03
2.99

2.83
2.21

2.08

1.89
0.58

0.36 0.13
0.09

5.41

ที่ดินเปลา/
Vacant Lands

บานเดี่ยว/
Detached House

โรงงาน/
Factories

ทาวนเฮาส/
Townhouses

อาคารพาณิชย/
Commercial
Buildings

หองชุดสํานักงาน/
Office Units

อื่นๆ (สิทธิการเชา,
อูซอมรถ, ตลาด, 
ปมนํ้ามัน)/
Others (Leasehold Rights,
Garages, Markets and
Gas Stations)

หลักทรัพย/
Securities

หองชุดอาศัย/
Condominiums

อาคารสํานักงาน/
Office Buildings

Hotel Buildings

Public Service

อพารทเมนท/
Apartments

Public Utilities

สังหาริมทรัพย (เครื่องจักร
และสิทธิสนามกอลฟ)/
Chattel (Machinery and
Golf Course Membership)

 ทรัพยสินรอการขายคงเหลือ จํานวนรายการ ราคาประเมินทรัพยสินรอการขาย สัดสวน

 The Remaining Properties for Sales Number of Items Appraisal Value (Million Baht) %

• ที่ดินเปลา / Vacant Lands 5,852 17,331 44.46

• บานเดี่ยว / Detached House 2,483 6,896 17.69

• โรงงาน / Factories 156 4,539 11.64

• ทาวนเฮาส / Townhouses 2,080 2,107 5.41

• อาคารพาณิชย / Commercial Buildings 513 1,796 4.61

• หองชุดสํานักงาน / Office Units 20 1,182 3.03

• หองชุดอาศัย / Condominiums 2,769 1,165 2.99

• หลักทรัพย / Securities 156 1,105 2.83

• อาคารสํานักงาน /  Office Buildings 36 862 2.21

• อื่นๆ (สิทธิการเชา, อูซอมรถ, ตลาด, ปมนํ้ามัน) / 45 809 2.08
 Others (Leasehold Rights, Garages, 
 Markets and Gas Stations)

• Hotel Building  14 736 1.89

• อพารทเมนท / Apartments 18 227 0.58

• Public Service  13 140 0.36

• สังหาริมทรัพย (เครื่องจักรและสิทธิสมาชิกสนามกอลฟ) / 250 51 0.13
 Chattel (Machinery and Golf Course Membership)

• Public Utilities  135 36 0.09

 รวมทรัพยสินรอการขายคงเหลือ / Total 14,540 38,982 100.00

หนวย : ลานบาท
(Unit : Million Baht)



การจําหนายทรัพยสิน
รอการขาย
Sales Strategies of 

Properties for Sale

 BAM ไดแบงประเภททรัพยสินรอการขายออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง ที่ดินเปลา และ ทรัพยสินเพื่อ
การลงทนุ (เชน โรงงานและโครงการขนาดใหญทีย่งัสรางไมเสรจ็) และ
จัดตั้งทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสําหรับทรัพยสินแตละประเภท ทําให
สามารถระบุและกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายไดดีขึ้น และสามารถขาย
ทรัพยสินรอการขายไดเร็วและไดราคาที่สูงขึ้น อีกท้ังยังมีการขยาย
พนัธมติรกบัสถาบนัการเงนิตางๆ เพิม่ขึน้ เพือ่รวมกันสนับสนนุทางดาน
สินเชื่อแกผู ซื้อและนักลงทุน ซึ่งชวยทําใหมีการบริการที่ครบวงจร 
รวมท้ังการทาํตลาดสาํหรับทรัพยสนิรอการขายผานวิธกีารท่ีหลากหลาย 
และนําการโฆษณาประชาสัมพนัธมาชวยดานการตลาดอีกชองทางหนึง่ 
เพื่อใหลูกคาเปาหมายไดรับรู เกิดความสนใจ และกระตุนการตัดสินใจ
ซื้อทรัพยไดเร็วขึ้น ในขณะเดียวกันยังไดนําเทคโนโลยีใหมๆ เชน 
Website bam.co.th แอพพลิเคชัน่โทรศพัทมอืถอืและสือ่สงัคมออนไลน
ทีม่กีารปรับปรงุใหมคีวามครบถวนของขอมูลทนัสมยั สะดวก และรวดเรว็
ในการใชงานยิง่ขึน้มาใชในการทาํการตลาดสําหรบัทรพัยสนิรอการขาย 
นอกจากนีย้งัจดักจิกรรมแสดงสนิคาและจดับธูในงานตางๆ ทัว่ประเทศไทย
มากกวา 100 ครั้งตอป เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายได
มากที่สุด ตลอดจนการจัดประมูลทรัพยเพื่อการลงทุนเพื่อแสดงถึง
ความโปรงใสของ BAM เอง ซึง่จากกลยุทธตางๆ ดงักลาวสามารถทาํให 
BAM มีรายไดจากการจําหนายทรัพยรวมทั้งสิ้น 5,485 ลานบาท

 BAM has classified properties for sale into four main 
types: horizontal buildings, vertical buildings, vacant lands, 
and properties for investment (such as factories and large 
development projects under construction). A specialized 
team for each asset type is assigned, making it possible to 
identify and target customers better and to sell the properties 
faster and at higher prices. The Company has expanded its 
partnerships with financial institutions to provide credit 
support for both buyers and investors on a comprehensive 
basis. Various marketing approaches, including public relations 
and advertising, have been employed to draw attention and 
accelerate decision making of the target groups. BAM also 
utilizes new technologies such as website: www.bam.co.th, 
mobile application, and online social media with up-to-date 
data for ease of use to help boost sales. BAM has organized 
more than 100 marketing activities and exhibition booths 
nationwide each year to reach out to the target groups as 
much as possible. It has also occasionally conducted auctions 
for investment properties to exhibit the transparency of its 
operation. All in all, BAM has earned proceeds from sales 
of properties for sale totaling 5,485 million baht.
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การพัฒนาบุคลากร
Personnel Development

 สํานักงาน
Offices

พนักงาน
Employees1,208 26

ณ 31 ธันวาคม 2559 / As at 31 December 2016

 BAM ถือวาการพัฒนาบุคลากรเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญ จึง
มุงมัน่เสริมสรางความรูและทกัษะใหพนักงานสามารถปฏิบตังิานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือกาวสูองคกรที่มีการพัฒนาและปรับใชเทคโนโลยี
ดจิติอลอยางเหมาะสมและทนัตอภาวะแวดลอมท่ีมกีารเปลีย่นแปลงไป
อยางรวดเร็ว รวมทั้งสรางโอกาสความกาวหนาในสายอาชีพ โดยการ
วางแผนในการสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพในทุกๆ ดาน เชน การจัด
อบรมสัมมนา และใหทุนการศึกษา เพื่อยกระดับ BAM ใหเทียบเทา
มาตรฐานชัน้นําทัว่ไป ทัง้นี ้BAM ไดมกีารวางแผนการสืบทอดตาํแหนง 
(Succession Planning) เพือ่กําหนดและพฒันาพนักงานใหมคีวามพรอม
ในการเขามาบรหิารงานในฐานะผูบรหิารในอนาคต โดย BAM ไดกาํหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรตาม HR Master Plan อาทิเชน  
 • ระบบสมรรถนะขององคกร
 • การจดัทาํแผนพฒันาบคุลากรรายบคุคล (IDP) ใหกบัพนกังาน
  ในทุกระดับ
 • การจัดทําการประเมินผลงานตาม KPI 
 นอกจากนั้น BAM ยังไดดําเนินการโครงการจัดการองคความรู
ภายในองคกร (Knowledge Management: KM) ในสวนของกระบวนการ
ทางธรุกจิ (Core Business) เพ่ือใหมกีารถายทอดความรูและประสบการณ
อยางตอเนื่อง เปนการตอยอดความรูเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึง
การสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคาเพื่อใหสอดคลองกับ
กลยุทธลูกคาเปนศูนยกลางดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมี
การเปดใจยอมรับในความเปลี่ยนแปลงและสามารถทํางานรวมกันได 
ซึ่งจะชวยเปล่ียนความคิดทัศนคติที่ดีและขยายมุมมองในการทํางาน
ไดกวางขวางมากยิ่งข้ึน

 BAM regards personnel as a major driving force of the 
organization. The Company is, thus, determined to enhance 
knowledge and skills of its employees to ensure efficient 
operation and pave way for the Company to be an organization 
with appropriate use of digital technology, adaptability to 
the rapidly changing environment and career advancement 
opportunities. Various development plans and programs have 
been worked out and provided through training courses and 
scholarships aiming at upgrading BAM to high-level standards. 
BAM has also put in place a succession plan to prepare its 
personnel for management positions in the future. Its HR 
Master Plan for personnel development is as follows:
 • Competency evaluation
 • Individual Development Plan (IDP) for staff at all
  levels
 • KPI-based performance evaluation 
 In addition, BAM has carried out a knowledge management 
(KM) project for its core business to ensure ongoing transfer 
of knowledge and experience for more effective working 
process. BAM also encourages its employees to realize 
the importance of customer satisfaction in line with the 
customer-centric strategy, aiming to instill in them awareness 
and values of embracing changes and team-working. This 
would help foster positive attitudes and broaden perspectives 
among staff in the workplace.
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BAM กับความรับผิดชอบที่มีตอสังคม
Corporate Social Responsibility

  ตลอดเวลา 19 ปที่ผานมา BAM เปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการ
บรหิารจดัการสินทรพัยดอยคณุภาพของประเทศ ชวยฟนฟธูรุกจิอสงัหารมิทรพัย 
ชวยเหลอืลกูหนี ้และผูซือ้อสงัหารมิทรัพย โดยมเีจตนารมณในการดาํเนนิธุรกจิ
ตามหลกัธรรมาภิบาล ภายใตหลกัจรยิธรรม คณุธรรม ควบคูไปกบัการแสดง
ความรับผดิชอบตอสงัคมสวนรวม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
ซึ่งในป 2559 BAM ยังคงดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อยางตอเนื่อง
ครอบคลุมแผนงาน CSR 4 ดานหลัก อันไดแก

1) ดานการศึกษา 
2) ดานชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนในสังคม
3) ดานชวยเหลือแกผูดอยโอกาส  
4) ดานกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน 

  บรษิทัไดจดัทาํกจิกรรมเพ่ือประโยชนตอสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอม
อยางตอเน่ือง โดยสรุปดังนี้

• “โครงการมอบทุนการศึกษา BAM” ตอเนื่องเปนปที่ 9 ทั้งในระดับชั้น
 ประถมศกึษาปที ่1-6 และระดบัปริญญาตร ีรวมมอบทุนการศกึษาไปแลว 
 9,010 ทุน เปนเงินรวมกวา 27 ลานบาท
• สนับสนุนอุปกรณกีฬา หนังสือแบบเรียน 2 ภาษา สื่อการเรียนการสอน
 อื่นๆ และปรับปรุงภูมิทัศนในสถานศึกษาใหมีสภาพแวดลอมที่ดี
• “โครงการประกวดออกแบบสถาปตยกรรมภายในอาคารชุดพักอาศัย” 
 ครัง้ที ่1 (BAM Interior Design Contest #1) โดยรวมกบัคณะสถาปตยกรรม
 ศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เพือ่เปนเวทีใหนสิติทีม่คีวามรูความสามารถ
 ดานสถาปตยกรรมไดแสดงออกซ่ึงความสามารถและความคดิสรางสรรค 
• “โครงการเติมฝน ปนนํ้าใจ กับ BAM” ปที่ 9 สงตอความชวยเหลือ
 ไปยังผูเดือดรอนในสังคมหลากหลายอาชีพไปแลวกวา 300 ราย
• “โครงการมอบอุปกรณและครุภัณฑทางการแพทย” ใหกับโรงพยาบาล
 ที่ขาดแคลนในทุกภูมิภาค 

  Over the past 19 years, BAM has been the government’s 
mechanism for managing the country’s distressed assets, reviving 
real estate industry, and rendering assistance to debtors and
real estate buyers under corporate governance, code of conduct 
and business ethics in parallel with corporate social responsibility 
(CSR). In 2016, BAM pursued its CSR activities in four main areas
including:

1) Education
2) Assistance to people in hardship
3) Assistance to the disadvantaged
4) Activities for charities and public benefits

  The activities continuingly carried out for the society, 
community, and environment can be summarized as below:

• “BAM Scholarship Project,” a project undertaken for the 9th consecutive 
 year for primary education levels 1-6 and bachelor’s degrees with 
 9,010 scholarships worth over 27 million baht granted so far.
• Provision of sports gears, bilingual textbooks, and other education
 media, as well as improvement of landscape in educational
 institutions.
• “BAM Interior Design Contest #1” in cooperation with Faculty
 of Architecture, Chulalongkorn University, to allow students
 with architectural knowledge and competencies to demonstrate
 their talents and creativity.
• “The 9th Hand Your Help with Your Heart by BAM” project
 which has offered support and assistance to more than 300
 people in hardship in various careers.
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• BAM สานฝนเด็กดอยโอกาส จัดกิจกรรม “เปดโลกแหงการเรียนรู สูใต
 ทองทะเล” พานองๆ จากมูลนิธิสรางสรรคเด็กไปทัศนศึกษา ณ Sea
 Life Bangkok Ocean World พาชมโลกใตทองทะเล
• สนับสนุนของรางวัลใน “กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ” ใหกับโรงเรียนและ
 ศูนยเยาวชนตางๆ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• สนบัสนนุกจิกรรมของผูพกิารเพ่ือเติมความสขุใหแกผูขาดโอกาสในสงัคม
• กิจกรรม CSR ภายใตชื่องาน “CA Rally for CSR” สุขใจ ไดบุญ
 โดยรวมกนัปลกูตนไมนานาพนัธุทีโ่ครงการปาวงัจันทร จ.ระยอง และนาํรายได
 หลังหักคาใชจายมอบใหมูลนิธิคามิลเลียนโซเชียล เซ็นเตอร จ.ระยอง
• กิจกรรม “CSR ปนนํ้าใจ พานองอนุรักษอันดามัน” พาเด็กพิเศษจาก
 โรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล (ศึกษาพิเศษ) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต รวมกิจกรรม
 ปลอยพนัธุปลาและปลกูหญาทะเลบรเิวณชายฝงภเูกต็ พรอมมอบเครือ่งวดั
 ความเปนกรดดางใหกับศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงภูเก็ต 
• กิจกรรมปลูกปาตนนํ้าแมถาง จ.แพร รวมกับภาครัฐและประชาชน
• มอบชุดเครื่องปนไฟพรอมอุปกรณใหกับหนวยจัดการตนนํ้าแมตะมาน 
 กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
• เปนเจาภาพงานกฐนิ BAM ประจาํป 2559 ณ วดัธารอุทมุพร (วดัคลองเดือ่) 
 อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา โดยรวบรวมเงินกองกฐนิไดจาํนวน 1,165,742 บาท
• สนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศิลปะการแสดงและวงดนตรี Orchestra
 สําหรับเยาวชนภาคเหนือ ประจําป 2559 ของมูลนิธิวงดุริยางคเยาวชน
 เชยีงใหม และการจัดประกวดวงดนตรีลกูทุงเยาวชน กาดสวนแกวลกูทุง 
 ครั้งที่ 2 ประจําป 2559 
• สนับสนุนการจัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ
 พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จัดโดย
 มลูนธิคิึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภฯ
• สนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาเพื่อการกุศลตางๆ ไดแก กอลฟ โบวลิ่ง
 บาสเก็ตบอล เปนตน

• “Medical Appliances Support” project for hospitals in need
 in all regions.
• BAM helped make disadvantaged children’s dreams come true by
 organizing “Bringing Children to the Underwater World” activity, 
 thereby children from Foundation for the Better Life of Children
 were taken to join a field trip at Sea Life Bangkok Ocean World to 
 learn about the underwater world.
• Supports of gifts for “National Children’s Day” activities of schools 
 and youth centers in Bangkok and Greater Bangkok.
• Supports for activities that aim to bring happiness to the disabled
 who are the disadvantaged in the society.
• “CA Rally for CSR” activity, thereby various species of trees were planted 
 at Wangchan Forest Project and the proceeds from which after
 expenses were donated to Camillian Social Center, Rayong province.
• “CSR Andaman Preservation” activity, in which special children
 from Phuket Panyanukul School, Thalang subdistrict, Phuket
 province released fish and planted sea grass on Phuket coast,
 and PH meters were provided to Phuket Coastal Fisheries Research
 and Development Center.
• Mae Thang Watershed Forest Planting activity in Phrae province
 in cooperation with the local people and public agencies.
• Provision of electric generator and equipment to Mae Taman 
 Watershed Management Unit, The National Park, Wildlife and Plant 
 Conservation Department, Chiang Dao district, Chiang Mai province.
• Hosting of 2016 Kathin ceremony at Wat Than Uthumporn (Wat
 Khlong Duea), Pak Chong district, Nakhon Ratchasima province,
 with merit-making fund raised at 1,165,742 baht.
• Support for acting and orchestra activity for youths in the northern
 region for 2016 of The Chiang Mai Youth Philharmonic Band Symphony 
 Orchestra Foundation, and Kad Suan Kaew Thai Country Music
 Youth Band Competition #2 for 2016.
• Support for Khon Show in honor of Her Majesty the Queen on
 the occasion of Her Majesty’s 84th Birthday Anniversary organized 
 by the 80th Kukrit Foundation under the Royal Patronage of HRH
 Princess Maha Chakri Sirindhorn.
• Support for charitable sports competition events, e.g. golf, 
 bowling, basketball, etc.
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การกํากับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง
Good Corporate Governance and Risk Management
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การกํากับดูแลกิจการที่ดี

 บริษทับรหิารสนิทรพัย กรงุเทพพาณิชย จาํกัด (มหาชน) (BAM) 
ตระหนักดีวากระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี คือปจจัยสําคัญของ
การเตบิโตทางธรุกจิอยางตอเนือ่ง มัน่คง และยัง่ยนื จงึไดใหความสําคัญ
และมุงมั่นตลอดมาที่จะสรางมาตรฐานการจัดการที่ดี เพื่อสรางความ
นาเชือ่ถอืและกอประโยชนใหกบัผูทีเ่กีย่วของ เชน ผูถอืหุน ผูกาํกบัดแูล
สถาบันการเงิน ลูกหนี้ ลูกคา พันธมิตร Supplier และรัฐบาล รวมถึง
สาธารณชน เปนตน โดยไดมีการกําหนดโครงสรางของบริษัทที่มีกลไก
การตรวจสอบและถวงดุลอํานาจ มีการแบงอํานาจหนาที่ระหวาง
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ อยางชัดเจน ใหความเปนอิสระ
ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแตละคณะ มีการเปดเผยขอมูล
อยางโปรงใส อีกทั้งยังใหความสําคัญกับกรอบการควบคุมภายในที่
สอดคลองกบัระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิวาดวยการกาํหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และใหความสําคัญกับการ
สงเสรมิพนกังานทกุระดบั ยดึมัน่และตระหนกัในหลกัของการกํากบัดแูล
กิจการที่ดีอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย

Good Corporate Governance

 Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited (BAM) is well aware that good corporate governance 
is one of the key factors to sustainable business growth. 
Therefore, it has always been giving priority and determined 
to establish good management standard in order to build 
credibility and bring benefits to the stakeholders, comprising 
shareholders, regulators, financial institutions, debtors,
customers, business alliances, suppliers, the government, and 
the general public. BAM has also developed the management 
structure that employs the check and balance mechanism, 
clear segregation of duties between the Board of Directors and 
the Management, independence in the performance of duties 
of the Board of Directors and each committee, transparent 
disclosure of information, and internal control framework 
pursuant to the State Audit Commission’s Regulation on 
Internal Control Standard, 2001 (B.E. 2544). The Company 
encourages its employees to observe and apply the good 
governance principles consisting of:
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  ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ (Accountability) 
  ความสํานึกในหนาท่ีดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
  ที่เพียงพอ (Responsibility)
  การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละประเภทอยางเทาเทียม
  (Equitable Treatment)
  การดําเนินงานและการเปดเผยขอมูลมีความโปรงใส ซึ่ง
  สามารถตรวจสอบได (Transparency)
  การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว
  (Value Creation)
  การสงเสริมการปฏิบัติอันเปนเลิศ และมีจริยธรรมที่ดีในการ
  ประกอบธุรกิจ (Business Ethics)
  การมสีาํนกึในความรบัผดิชอบตอสงัคม (Social Awareness)

 บรษิทั มคีูมอืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสงัคม 
คูมอืจรรยาบรรณทางธรุกจิ และมีการกาํหนดนโยบายทีเ่กีย่วของ ไดแก 
นโยบายในการควบคุมและปองกันการใชประโยชนจากขอมูลภายใน 
นโยบายในการปองกันและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ นโยบาย
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน นโยบายการทํารายการ
ระหวางกนั และนโยบายการลงทนุของบรษิทักรณีบรษิทัยอยและ/หรอื
บรษิทัรวม ซึง่เปนเคร่ืองมอืสาํคญัในการขบัเคลือ่นองคกรใหมโีครงสราง
และระบบการบรหิารจดัการทีส่ะทอนไดถงึความรบัผดิชอบในการปฏิบตัิ
หนาที่ของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน ในการเปนคนดี คนเกง 
ตลอดจนการปฏบิตัหินาทีด่วยความซือ่สตัย สจุรติ โปรงใส และมคีวามเปน
อิสระในการตัดสินใจโดยคํานึงถึงประโยชนของผูถือหุน องคกร ลูกคา 
และผูมสีวนไดเสียเปนสาํคญั ทัง้นี ้BAM มหีลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่ี 
เปนไปตามมาตรฐานสากลของการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ ีหรอืเทยีบเทากบั
มาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย 
(ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (กลต.)
 
 ในป 2559 BAM ไดกาํหนดแนวทางปฏิบตัเิกีย่วกับ “การรบัของ
ขวญั ของกาํนลั หรอืประโยชนอืน่ใด” และ “การเคารพสทิธมินษุยชน” 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติ อันจะมีสวน
ทําให BAM เปนองคกรที่ดีและสงผลในการรักษาขีดความสามารถ
ดานการแขงขันและการสรางผลสําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืน

  Accountability
  Responsibility
  Equitable Treatment
  Transparency
  Value Creation
  Business Ethics
  Social Awareness

 BAM puts in place corporate governance and corporate 
social responsibility manual and business ethics manual, 
and institutes related policies including insider trading 
prevention policy, anti-corruption policy, prevention of 
conflict of interest policy, related party transaction policy, 
and investment policy for its associated and/or subsidiary 
companies. These are key tools for BAM to develop its
operational structure and management system that reflect 
accountability, honesty, integrity, transparency and 
independence in the performance of duties and decision 
making of directors, executives and staff in the best interests 
of the shareholders, organization, customers, and other 
stakeholders. Its corporate governance principles are in line 
with those of international standards and those of the 
Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and 
Exchange Commission (SEC).

  In 2016, BAM established procedures regarding 
receipt of gifts, gratuities, or other benefits, and those 
regarding respect of human rights for clear implementation 
of relevant policies and to ensure that BAM is an enterprise 
with competitiveness and competence toward consistent 
and sustainable achievements.
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การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดให
ความสําคัญในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเปนองคประกอบหลักของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมุงเนนการบริหารความเส่ียงที่สอดคลอง
กบัแนวทางและหลกัเกณฑการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมกับลกัษณะ
ธรุกจิของบรษิทั เพ่ือใหธรุกจิเตบิโตและสรางผลตอบแทนอยางตอเนือ่ง
และมัน่คงในระยะยาว บรษิทัไดดาํเนนิการบรหิารความเสีย่งครอบคลมุ
ความเสีย่งทีส่าํคญัทัง้ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเสีย่งดานปฏบิตักิาร 
ความเสี่ยงดานการเงิน ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ และ
ความเสี่ยงดานอื่นๆ

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee : RMC) ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ีมีความรูและประสบการณเพื่อทําหนาที่
กาํหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง ทบทวนความเหมาะสมและเสนอแนะ
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดโครงสรางใน
การกํากับดูแลความเสี่ยงดานตางๆ เพื่อใหความเสี่ยงแตละดานมีการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีกระบวนการ
พิจารณาตัดสินใจที่โปรงใส ทั้งน้ีบริษัทมีหนวยงานบริหารความเส่ียงที่
ทําหนาที่พัฒนาเครื่องมือและดําเนินการตามนโยบาย กลยุทธและวิธี
ปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงภายในบริษัทที่เหมาะสม

Risk Management

 Bangkok Commercial Asset Management Public Company 
Limited (BAM) attaches importance to risk management as 
it is a main component of good corporate governance. BAM 
focuses on managing risks in accordance with the guidelines 
and directions designated for its nature of business in order 
to grow the business and create consistent and concrete 
returns in the long term. Its risk management covers all 
significant perspectives including strategic, operational, 
financial, and compliance risks, etc.

 The Board of Directors has appointed a Risk Management 
Committee (RMC) consisting of qualified members with 
expertise and experience to take charge of formulating risk 
management policy, review and recommend appropriate 
risk management policy and framework, and mapping out 
risk governance structure to ensure efficiency, effectiveness 
and transparency in risk assessment and decision making. 
The Company also has a risk management team tasked 
with developing risk management tools and executing risk 
policies, strategies and procedures.
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 บริษทัมกีระบวนการในการบรหิารความเสีย่งเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนด ซึ่งประกอบดวยการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การจัดการความเส่ียง การกํากับและติดตาม/รายงาน โดยมุงเนนใหมี
การเฝาระวงั เตรยีมการปองกนั หรอืรบัมือกบัเหตกุารณไมแนนอนตางๆ 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ อนัจะสงผลกระทบตอความสาํเรจ็ในการบรรลเุปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคกร โดยใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวน
สําคัญในการสรางโอกาสและสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกรอยางยั่งยืน 
ขณะเดียวกันบริษัทใหความสําคัญในการเผยแพรและสรางการรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหกับบุคลากรของบริษัททุกระดับ
อยางตอเนื่อง และปลูกฝงใหการบริหารความเสี่ยงเปนสวนหนึ่งของ
การดําเนินงานตามปกติ

 สําหรับในป 2559 บริษัทไดดําเนินการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสี่ยงองคกร (ERM) ตามแผนแมบทดานการบริหารความเสี่ยง 
โดยการทบทวนเกณฑการประเมินผลกระทบดานการเงิน เพื่อให
สอดคลองกบัสถานะทางการเงนิของบรษิทั กาํหนดดชันีชีว้ดัความเส่ียง
องคกรรายปจจยัเสีย่ง (KRI) การวเิคราะหความเสีย่งองคกรและพฒันา
กรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงดานคุณภาพสินทรัพย (Asset 
Quality) รวมถึงการจัดเก็บขอมูลความเสี่ยงเพื่อพัฒนาฐานขอมูล
ความเสี่ยง (Risk Database) อยางตอเนื่อง

 นอกจากนีบ้รษิทัยงัไดใหความสาํคญักบัการบรหิารความตอเนือ่ง
ทางธรุกิจ (Business Continuity Management : BCM) เพิม่เตมิจาก
ปทีผ่านมา โดยบรษิทัไดขยายขอบเขตการทดสอบแผนรองรบัการดาํเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) นอกเหนือ
จากสํานักงานใหญ โดยจัดใหครอบคลุมถึงสํานักงานภูมิภาคและสาขา
ของบริษัททั่วประเทศดวย ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินที่อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท เพื่อใหลูกคาและผูเกี่ยวของ
สามารถมั่นใจไดวาบริษัทยังคงดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

 BAM has in place a standard risk management process 
covering risk identification, assessment, management, monitoring 
and reporting, with focus on taking caution, prevention and 
preparation to deal with potential risk events that may impede 
its achievement of targets and objectives. Risk management 
is integrated as an essential part in bringing opportunities 
and value added to the organization on a sustainable basis. 
In addition, BAM is steadfast in disseminating risk management 
knowledge to employees at all levels to develop their 
awareness of risk management and incorporate it as part 
of their normal business operation.
 
 In 2016, BAM developed the enterprise risk management 
(ERM) system according to Risk Management Master Plan by 
reviewing financial impact assessment criteria to suit the 
Company’s financial status, determining key risk indicators 
(KRIs), analyzing enterprise risks, developing asset quality 
risk management framework, and keeping risk data for 
development of risk database on a consistent basis.
  
 Moreover, BAM paid attention to business continuity 
management (BCM) continuingly from the previous year by 
expanding the scope of business continuity plan (BCP) to 
cover not only the headquarters but also regional offices 
and branches across the country. This aims for the Company 
to be well equipped to cope with emergency situations 
that may adversely affect its business operation and to 
ensure that it can efficiently continue its business operation 
uninterruptedly.



 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตงตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิทางดานการบัญชีและการเงิน กฎหมาย และการบริหารองคกร ประกอบดวย 
นายอนนต สิริแสงทักษิณ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายมนัส สุขสวัสดิ์ และศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา เปนกรรมการตรวจสอบ 
ตอมานายมนัส สุขสวัสดิ์ พนจากตําแหนงเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 และคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งนางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า ดํารงตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2560 ในระหวางป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 16 คร้ัง ดังนี้

     จํานวนคร้ังที่เขาประชุม
 1. นายอนนต สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 16/16
 2. นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 10/10
 3.  ศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา กรรมการตรวจสอบ 16/16
  โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

 ในป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยในการประชุมมีการหารือรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวของ และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส ประจํางวดครึ่งป และประจําป โดยสอบทานงบการเงินกอนและหลังการสอบทาน
  หรือการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ความเห็นของผูสอบบัญชีตอรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการท่ีสําคัญ 
  การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่
  สําคัญ เพ่ือใหมั่นใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองครบถวน เชื่อถือได และเปนไปตามหลักการบัญชีที่
  รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นชอบคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท การประชุมรวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท 
  โดยไมมีฝายบริหารเพื่อหารือถึงประเด็นท่ีเปนสาระสําคัญในการจัดทํารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงปญหา
  และอุปสรรคตางๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูการปรับปรุงแกไข 
 2. การสอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการกาํกบัดแูลทีด่ ีและระบบการบรหิารความเสีย่ง
  โดยสอบทานรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการ
  และกระบวนการปฏิบัติงานดานตางๆ รวมถึงการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน ตลอดจนใหความเห็น
  หรือขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่รัดกุมและปองกันความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมี
  ระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลท่ีดี และระบบการบริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุน
  การดําเนินงานของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญสรุปไดดังนี้
  2.1 การใหความสาํคญักับประเดน็ขอสงัเกตเดยีวกนัทีเ่กดิซํา้จากการตรวจสอบสํานักงานภูมภิาค ซึง่ถอืเปนจดุออนของกระบวนการ
   ปฏิบัติงานที่ควรดําเนินการปรับปรุงแกไขเรงดวน โดยฝายจัดการไดกําหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงแกไขแลว
  2.2 การใหความสําคัญในการจัดทําทะเบียนคุมการปฏิบัติงานที่สําคัญที่มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน โดยใชระบบเทคโนโลยี
   สารสนเทศ สําหรับการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันทั้งในสํานักงานใหญและภูมิภาค
  2.3 การเสนอแนะใหควบคมุตดิตามและสงคนืเอกสารสําคัญทีค่รบกาํหนดสงคนืภายในระยะเวลาทีก่าํหนด รวมทัง้กาํหนดมาตรการ
   ในการสอบทานใหมั่นใจวาเอกสารสําคัญที่ขอเบิกไปดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่ยังมิไดสงคืนเปนระยะเวลานานแลว ยังคงมี
   เอกสารอยูจริง
  2.4 การเสนอแนะใหกําหนดมาตรการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรัดกุม เพื่อใหการปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดให
   ลูกคาแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับลูกคามีความถูกตองครบถวน
  2.5 การพจิารณาและใหความเหน็เก่ียวกับรายการระหวางกนัของบรษิทักบับคุคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยยดึหลกัความสมเหตสุมผล
   และคํานึงถงึประโยชนของผูมสีวนไดเสยีของบรษิทั รวมทัง้การเปดเผยขอมลูอยางเพยีงพอเพือ่ใหมัน่ใจวาบรษิทัมีการปฏบิตังิาน
   ที่สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และนโยบายการทํารายการระหวางกัน

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
Report of the Audit Committee
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 The Audit Committee of Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited was appointed by the Board 
of Directors to be composed of three members who are specialized in accounting, finance, law and organizational management, 
namely Mr. Anon Sirisaengtaksin as Chairman of the Audit Committee, Mr. Manus Suksawasdi and Prof. Dr. Pornchai Chunhachinda 
as the Audit Committee Members. Mr. Manus Suksawasdi vacated the position on August 8, 2016. The Board of Directors then 
appointed Miss Piangpanor Boonklam as the Audit Committee Member, effective from February 3, 2017. In 2016, the Audit 
Committee held a total of 16 meetings as below: 

     Total number of meeting attendance
 1. Mr. Anon Sirisaengtaksin Chairman of the Audit Committee 16/16
 2.  Mr. Manus Suksawasdi  Member of the Audit Committee 10/10
 3.  Prof. Dr. Pornchai Chunhachinda   Member of the Audit Committee 16/16
  Director of Internal Audit Department acted as Secretary to the Audit Committee

 In 2016, the Audit Committee performed duties as assigned by the Board of Directors and according to the Charter of 
the Audit Committee. At the meetings held, the Committee members discussed relevant matters with the Management, the 
internal auditors and the external auditor, and reported the result of the operation to the Board of Directors on a quarterly basis, 
the salient points of which were as follows: 
 1. Financial report review: Quarterly, half-year and year-end financial reports were reviewed before and after the review or
  audit work by the auditor, the opinions of the auditor on the financial reports, important accounting policies and estimates,
  disclosure of information accompanying financial statements, compliance with financial reporting standards, and analysis
  of key financial ratios. This was to ensure that the Company’s financial reports had been completely and accurately prepared
  with reliability and in accordance with the generally accepted accounting principles. The Committee also discussed and
  concurred remuneration for the auditor and had meetings with the auditor without the Management’s attendance to 
  discuss certain significant issues concerning the preparation of the financial reports, internal control system, and 
  problems or obstacles in business operation so that rectification and improvement could be made. 
 2.  Review of efficiency and effectiveness of the internal control, corporate governance and risk management processes:
  The Committee reviewed internal control report as required by the State Audit Commission and result of management and 
  operational reviews, monitored progress of operational rectification and improvement, and gave opinion as well as recommendation
  for effective internal control and risk management to prevent any possible risk and damage. This was to ensure that the
  Company would have appropriate and sufficient internal control, corporate governance and risk management processes
  to support the Company’s operation to meet the objectives and targets set forth with efficiency. Details were as below:
  2.1 Priority was given to the repetitive issues of observations raised by regional office audit. This was regarded as an
   operational weakness which must be remedied urgently. Corrective measures and guidelines were accordingly
   worked out by the Management.
  2.2  Importance was given to preparation of standardized IT-based control register of main work operation of the same
   nature in both headquarters and regional offices.
  2.3  The Company was recommended to have control, monitoring and return of important documents by the due dates, and
   set measures for a review of which to prove the existence of the important documents not yet returned for a long time.
  2.4  The Company was recommended to impose clear and comprehensive measures to ensure that the know your 
   customer (KYC) and customer due diligence (CDD) operations are accurate and complete.
  2.5  Consideration and opinion was given on the Company's related party transactions with persons
   that may have conflict of interest based on reasonableness of the transactions and with due
   regard to the interests of all stakeholders, as well as proper disclosure of information to ensure
   that its operations comply with the rules, procedures and policies on related party transactions. 

43Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016



  2.6 การสอบทานการรายงานผลการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท โดยฝายกฎหมาย เปนประจํา
   ทุกไตรมาส ซึ่งมีการปฏิบัติงานสวนใหญเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
  2.7 การพิจารณาความเส่ียงหรอืจุดออนดานการควบคมุภายในของกระบวนการธรุกจิทีส่าํคัญของบรษิทั ซึง่อาจสงผลตอสมรรถนะ
   ขององคกรในอนาคต โดยขอใหฝายจัดการเขารวมประชุมเพื่อนําเสนอแผนงานและกําหนดระยะเวลาการดําเนินการปรับปรุง
   แกไขประเด็นความเสี่ยงดังกลาว
  2.8 การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยการติดตามรายงานความคืบหนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประจําป
   2559 เปนรายไตรมาส รวมทั้งการประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอมูล
   ระหวางกันเพื่อใชประโยชนในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการผานการรายงาน Loss Data และการประสานงานเกี่ยวกับ
   ระยะเวลาการจัดสงแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป เพื่อใชในการวางแผนการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 3. การกํากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายใน
  พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจําปของฝายตรวจสอบภายใน ซึ่ง
  มุงเนนใหครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สําคัญในแตละกระบวนการปฏิบัติงาน (Risk-Based Approach) และชวยสนับสนุนใหบริษัท
  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนดานอัตรากําลัง การพัฒนาความรูความสามารถของ
  บคุลากร ความเปนอสิระ และความม่ันใจในคณุภาพของงานตรวจสอบภายใน เพือ่ใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากล
  และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยไดจัดสงพนักงานเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพื่อเสริมสรางความรูใหกับพนักงาน และเปน
  การเตรียมความพรอมเพือ่รองรับการเปนบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย รวมทัง้เตรยีมแผนงานและงบประมาณ
  เพ่ือจัดสงพนักงานเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และสนับสนุนใหเขารับการ
  ทดสอบเพื่อรับใบอนุญาตวิชาชีพตอไป
 4. การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  ซึ่งยังคงมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมินตนเอง
  (Self-Assessment) ทัง้ในรปูคณะกรรมการและรายบคุคล เพือ่ใหมัน่ใจวาการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบมปีระสทิธภิาพ
  และบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 5. การใหความสาํคญัในสวนของการเตรยีมความพรอมสาํหรบัการเขาจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย โดยสอบทาน
  และใหความเห็นชอบในเรื่องตอไปนี้
  5.1 การพิจารณาการเตรียมความพรอมของบริษัท สําหรับการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินใหสอดคลองกับ
   มาตรฐานการบญัชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีบ่งัคับใชอยูในปจจบุนัและทีม่กีารปรบัปรุงใหม การเตรยีมความพรอม
   งานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และงานดานการกาํกบัดแูล (Compliance) รวมทัง้ความคืบหนาการสรรหาผูสอบบญัชภีายนอก
   ที่จะมาปฏิบัติงานตอเนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเมื่อบริษัทสิ้นสุดสภาพความเปนรัฐวิสาหกิจ
  5.2 การพิจารณาแนวทางดําเนินการทางบัญชีตามผลการศึกษาของบริษัท อีวาย คอรปอเรท เซอรวิสเซส และผลกระทบทางบัญชี
   ในเบื้องตน

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ และโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตขอกําหนดใน
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีกระบวนการจัดทํา
และเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเช่ือถือได มีระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการบริหารความเสี่ยงที่ดี
พอสมควร และโดยทั่วไปมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท

                                                                                                         (นายอนนต สิริแสงทักษิณ)
                                                                                                                              ประธานกรรมการตรวจสอบ
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  2.6  The compliance report of the Company’s operation prepared by Legal Department was reviewed on a quarterly
   basis, and most of the operation was found compliant with the relevant rules and regulations. 
  2.7 Consideration was made on internal control risks or weaknesses of the Company’s core business process which may
   affect its future operational performance with the Management requested to attend the meeting to propose
   corrective and improvement plans and timeframe for such risk issues.
  2.8 The Company’s risk management system was reviewed by following up report on risk management progress for 2016
   on a quarterly basis and having joint meeting with Risk Management Committee to share information for the benefit
   of risk management operation through loss data report and to coordinate on submission timeframe of annual risk
   management plan for further use in efficient internal audit planning.
 3. Monitoring and review of the adequacy of internal audit system: This was undertaken by reviewing the Charter of
  Internal Audit Department, considering and approving the annual audit plan, long-term audit plan and annual budget with
  focus on a risk-based approach, supporting the Company’s efficient achievement of the objectives and goals, providing
  support in relation to workforce, knowledge and competency development, independence and quality assurance of
  internal audit operation to ensure that it is in line with international standards and has greater efficiency. Over the past
  years, BAM staff participated in various training programs to develop their skills and prepare for listing of the Company on
  the Stock Exchange of Thailand, as well as preparing operational and budget plan to support BAM staff’s attendance of
  internal auditor certification training program held by the Institute of Internal Auditors of Thailand (CPIAT) and further
  encourage them to acquire professional license. 
 4. Maintaining of the Audit Committee’s operation standard: The Charter of the Audit Committee was reviewed and
  found to remain appropriate and up-to-date. Evaluation of the Committee’s performance was undertaken through
  self-assessment, on both committee and individual basis, to ensure the Committee’s operation efficiency and attainment
  of the objectives stipulated in the Charter of the Audit Committee.
 5. Priority given to the Company’s preparation for being listed on the Stock Exchange of Thailand: The Committee
  reviewed and concurred the following matters:  
  5.1 The Company’s preparation in respect of accounting record and financial report according to the accounting
   standards and financial reporting standards applicable at present and as to be amended, IT system preparation, and
   preparation of compliance operation, as well as progress on selection of external auditor to continue audit work
   undertaken by Office of the Auditor General Thailand upon the end of the Company’s state enterprise status.
  5.2 Accounting treatment guidelines in accordance with the result of study by EY Corporate Services Limited and
   preliminary accounting impacts.

 The Audit Committee has performed its duties with prudence, independence and transparency in accordance with corporate
governance principles and subject to the Charter of the Audit Committee approved by the Board of Directors. The Audit Committee is
of the opinion that the Company has in place an appropriate and reliable process of preparing and disclosing information in the
financial reports, and fairly good internal control, corporate governance and risk management systems. Its operational performance is in
general compliant with the laws, rules and regulations applicable to its business operation.

                                                                                                               (Mr. Anon Sirisaengtaksin)
                                                                                                                       Chairman of the Audit Committee
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 เนือ่งจากบรษิทับรหิารสนิทรพัย กรงุเทพพาณชิย จาํกดั (มหาชน) เปนหนวยงานรบัตรวจของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ตามพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. 2552 มาตรา 4 ดังนั้นสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจึงมีหนาที่ตองตรวจสอบตาม
มาตรา 39(2) ของพระราชบัญญัติดังกลาว โดยไดกําหนดคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีและคาธรรมเนียมสอบทานขอมูลทางการเงินรวมเปนเงิน
จํานวน 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนบาทถวน) โดยไมรวมคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
 1. คาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปนเงิน 600,000 บาท
 2. คาธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เปนเงิน 250,000 บาท
 3. คาธรรมเนียมตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดหกเดือน  เปนเงิน 600,000 บาท
  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
 4. คาธรรมเนียมสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เปนเงิน 250,000 บาท
       
     รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 1,700,000 บาท

 Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited (BAM) has been audited by the Office of the 
Auditor General of Thailand, pursuant to Article 4, the State Audit Act under the Constitution of the Kingdom of Thailand, 
B.E. 2552 (2009). According to Article 39(2) of the Act, the Office of the Auditor General of Thailand shall have the duty to 
audit and review the financial reports with the audit/review fee totaling 1,700,000 baht (one million seven hundred thousand 
baht), excluding other relevant expenses, as detailed below: 
 1.  Fee for audit of financial statements for the year ended December 31, 2016  Total of 600,000 baht 
 2.  Fee for review of financial statements quarter 1 ended March 31, 2016 Total of 250,000 baht
 3.  Fee for audit of financial statements for 6-month period ended June 30, 2016 Total of 600,000 baht 
 4.  Fee for review of financial statements quarter 3 ended September 30, 2016 Total of 250,000 baht
       
                     Grand Total  1,700,000 baht

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
Remuneration of the Auditor
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ขอมูลอื่นๆ
Other Information

ดร.ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล
ประธานกรรมการ

การศึกษา : 
- ปริญญาเอก Statistics University of Michigan สหรัฐอเมริกา
- ปรญิญาโท Computer, Information and Control Engineering 
 University of Michigan สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี Computer and Communication Science  
 University of Michigan สหรัฐอเมริกา

ตําแหนงงานอื่น :
- กรรมการ คณะอนกุรรมการพฒันาศนูยขอมลูกลาง (Data Center)/ 
 สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน  
 และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.)
- กรรมการ คณะอนุกรรมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ/สถาบัน
 คุมครองเงินฝาก
- กรรมการ คณะอนุกรรมการดานพัฒนาระบบงาน/สํานักงาน
 คณะกรรมการกาํกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั (คปภ.)
- กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบบรษิทั เนชัน่แนล ไอทเีอม็เอกซ 
 จํากัด (NITMX) 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ COMANCHE  
 International Public Company Limited

ประสบการณ :
- ที่ปรึกษาผูวาการ ดานเทคโนโลยีขอสนเทศและระบบการชําระเงิน  
 ธนาคารแหงประเทศไทย
- ผูชวยผูวาการ สายระบบขอสนเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแหง
 ประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการคอมพิวเตอร ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน  
 ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรรมการ คณะกรรมการ บริษัทไปรษณียไทย จํากัด
- กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กระทรวง
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- กรรมการ สภาสถาบนัผูทรงคณุวุฒ ิสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
 เจาคุณทหารลาดกระบัง

Dr.Chim  Tantiyaswasdikul
Chairman

Education : 
- Ph.D. : Statistics, University of Michigan, USA
- Master Degree : Computer, Information and Control,  
 University of Michigan, USA
- Bachelor Degree : Computer and Communication Science, 
 University of Michigan, USA

Other Position :
- Data Center Subcommittee, National Broadcasting and  
 Telecommunication Commission : NBTC
- Information Technology Sub-Committee, Deposit  
 Protection Agency : DPA
- System Development Subcommittee : Insurance 
 Supervision and Development Agency
- Audit Committee : National ITMX 
- Independent Board Member and Chairman of Audit  
 Committee : Comanche Group

Experience :
- Special Advisor to Governor, Information Technology  
 and Payment Systems, Bank of Thailand
- Assistant Governor, Information Technology and   
 Payment Systems, Bank of Thailand
- Member, Banknote Management Committee, Bank of  
 Thailand
- Member, Computer Steering Committee, Bank of Thailand
- Member and Secretary, Payment Systems Committee,  
 Bank of Thailand
- Member, Board of Directors, Thailand Post Company Limited
- Member, Electronic Transactions Commission, Ministry of
 Information and Communication Technology
- Distinguished Member of KMITL Council/King Mongkut’s  
 Institute of Technology Ladkrabang

ประวัติคณะกรรมการบริษัท Board of Directors' Profile
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นางทองอุไร  ลิ้มปติ   
รองประธานกรรมการ

การศึกษา : 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin,  
 Madison, USA
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานอื่น :
- ประธานกรรมการ บรษิทัไอราแฟคตอริง่ จาํกดั
- กรรมการในคณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการ   
 เกีย่วกบัการสงเสริมการบรหิารบานเมอืงทีด่ี
- กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการธุรกรรมทางอเีลก็โทรนกิส  
 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม
- ประธานคณะอนกุรรมการกาํกบัธุรกรรมทางอเีลก็โทรนิกส   
 กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม
- ประธานสหกรณออมทรพัย ธนาคารแหงประเทศไทย
- กรรมการในคณะกรรมการลงทนุ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม
- กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการเงนิและทรพัยสนิ   
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
- ทีป่รกึษาสาํนกังานพฒันาธรุกรรมทางอเีลก็โทรนกิส

ประสบการณ :
- รองผูวาการ ดานเสถียรภาพสถาบันการเงิน    
 ธนาคารแหงประเทศไทย

Mrs.Tongurai  Limpiti
Vice Chairman

Education : 
- MBA, University of Wisconsin, Madison, USA 
- Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University 

Other Position :
- Chairman, AIRA Factoring Company Limited 
- Subcommittee on Civil System Development for 
 Promotion of Good Public Management
- Distinguished Director on Electronics Transaction 
 Committee, Ministry of Digital Economy and Society
- Chairperson on Electronics Transaction Subcommittee,  
 Ministry of Digital Economy and Society
- President of Cooperatives, Bank of Thailand
- Member of Investment Committee, Chiangmai University
- Member of Financial Policy and Asset Committee,  
 Srinakarinwirot University
- Advisor, Electronic Transactions Development Agency

Experience :
- Deputy Governor, Financial Institutions Stability, 
 Bank of Thailand
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นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย  
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร

การศึกษา : 
- ปริญญาโททางกฎหมาย Temple University, USA 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Mini MBA จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานอื่น : 
- กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการ
 บรหิาร กรรมการกํากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอสังคม
 และสิ่งแวดลอม และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
 ธนาคารอาคารสงเคราะห 
- กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท  
 แมนเนจเมนท จํากัด

ประสบการณ : 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 บริษัทหลักทรัพย อารเอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอรวิสเซส จํากัด
- ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ
 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด
- กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย
- กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย  
 กรุงเทพพาณิชย จํากัด
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
- รองผูอํานวยการสํานักกฎหมาย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

Mr.Bunyong Visatemongkolchai 
Director and Chairman of the
Executive Board

Education :
- Master of Law, Temple University, USA.
- Bachelor of Law, Thammasat University
- Mini MBA, Chulalongkorn University

Other Position : 
- Independent Director, Chairman of Risk Management  
 Committee, Executive Director, Member of Good  
 Corporate Governance & Corporate Social Responsibility  
 Committee and Member of Nominating and Remuneration
 Committee, Government Housing Bank
- Director and Managing Director, TFD Real estate 
 Management Co.,Ltd.

Experience : 
- Independent Director and Member of Audit Committee  
 Member, RHB OSK Securities (Thailand) PCL.
- Director, Thai Factory Development Public Company Limited
- Director, Total Industrial Services Co.,Ltd.
- Asset Management Specialist, Bangkok Commercial Asset
 Management Co.,Ltd.
- Board of Directors, Thai Asset Management Corporation
- President and Director, Bangkok Commercial Asset  
 Management Co.,Ltd.
- Executive Vice President, Asset Management Corporation
- Deputy Vice President of Law office, Kasikorn Bank  
 Public Co., Ltd.



นายอนนต  สิริแสงทักษิณ  
กรรมการ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

การศึกษา :
- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์   
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรีวิทยาศาสตร (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร Project Investment Appraisal and 
 Management and Global Leadership Harvard University  
 สหรัฐอเมริกา

ตําแหนงงานอื่น :
- ประธานกรรมการ บริษัท PTT Chemical International Private 
 Limited
- กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที  
 โกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน)
- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บานปู  
 จํากัด (มหาชน)
- กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
 ลาดกระบัง

ประสบการณ :
- ประธานกรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific  
 ROH) Limited
- ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด  
 (มหาชน)
- ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ปตท. 
 สํารวจ และผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- ประธานบริหารความเสี่ยงกลุม ปตท. 
- รองกรรมการผูจัดการใหญ กลยุทธและพัฒนาองคกร บริษัท ปตท.  
 จํากัด (มหาชน)
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ จัดหาและจําหนายกาซ   
 กลุมธุรกิจกาซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Mr.Anon  Sirisaengtaksin  
Director, Chairman of the Audit Committee 
and Chairman of the Nomination and 
Remuneration Committee

Education :
- Honorary Doctor of Public Administration, Bangkok  
 Thonburi University
- M.B.A., Thammasat University
- B.Sc. (Geology), Chulalongkorn University
- Certificate in Project Investment Appraisal and 
 Management and Certificate in Global Leadership, 
 Harvard University, U.S.A.

Other position :
- Chairman, PTT Chemical International Private Limited
- Director / Chairman of the Risk Management Committee,
 PTT Global Chemical Public Company Limited
- Director / Member of the Corporate Governance and  
 Nomination Committee, Banpu Public Company Limited
- Member of the Council of King Mongkut’s Institution of  
 Technology Ladkrabung

Experience :
- Chairman, PTT Chemical International (Asia Pacific ROH)  
 Limited
- Chief Executive Officer, PTT Global Chemical Public  
 Company Limited
- President & Chief Executive Officer, PTT Exploration and  
 Production Public Company Limited
- President of Listed Company Association of Thailand
- Chairman of Risk Management Committee, PTT Group 
- Senior Executive Vice President, Corporate Strategy and  
 Development, PTT Public Company Limited
- Executive Vice President, Natural Gas Supply and Trading, 
 Gas Business Group, PTT Public Company Limited 
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นายสมพันธ  เอี่ยมรุงโรจน  
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

การศึกษา :
- Master of Management, Kellogg’s School of 
 Management, Northwestern University, USA 
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณ :
- รองกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา  
 แหงประเทศไทย
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา 
 แหงประเทศไทย
- กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด  
 จํากัด
- ผูจัดการทั่วไป บริษัท โมเดิรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน)
- ผูอํานวยการฝายคอมพิวเตอร ธนาคารกสิกรไทย
- รองผูอํานวยการฝายจัดองคกรและระบบ ธนาคารกสิกรไทย
- รองผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย สาขา London, U.K.
- Vice president, Thai Farmers Finance & Investment Ltd.,  
 Hong Kong 
- รองผูจัดการสาขา สํานักเสือปา ธนาคารกสิกรไทย

Mr.Somphan  Eamrungroj 
Director and Chairman of the Risk 
Management Committee

Education :
- Master of Management, MIS and finance majors Kellogg’s 
 School of Management, Northwestern University, USA
- Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University

Experience :
- Senior Executive Vice President, Export-Import Bank of  
 Thailand
- Executive Vice President, Export-Import Bank of Thailand
- Deputy Managing Director and Director, United Securities
 Public Co., Ltd.
- General Manager, Modernform Group Public Co., Ltd.
- First Vice President, Computer Department, 
 KASIKORNBANK Public Co., Ltd.
- Vice President Organization & System Department,
 KASIKORNBANK Public Co., Ltd.
- Deputy Branch Manager, KASIKORNBANK Public Co., Ltd., 
 London Branch, U.K.
- Vice President, Thai Farmers Finance & Investment Ltd.,  
 Hong Kong
- Deputy Manager, KASIKORNBANK Public Co., Ltd., 
 Suapa Main Branch
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นางสาวศิริพร  เอี่ยมรุงโรจน  
กรรมการและประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม

การศึกษา :
- ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประสบการณ :
- กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย สุขุมวิท จํากัด
- ผูอํานวยการอาวุโส ฝายจัดการกองทุน
- ผูจัดการ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- ผูอํานวยการ สํานักบริหารทรัพยสินและหนี้

Miss Siriporn  Eamrungroj 
Director and Chairman of the Corporate 
Governance & Social Responsibilities 
Committee

Education :
- Master of Business Administration, Thammasat University
- Bachelor of Law, Thammasat University
- Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University 

Experience :
- Director, Sukhumvit Asset Management Co.,Ltd.
- Senior Director, FIDF Management Department, Bank of  
 Thailand
- Manager, Financial Institutions Development Fund, Bank  
 of Thailand
- Director, Property and Debt Management Office, Bank of  
 Thailand



ศาสตราจารย ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 
กรรมการ

การศึกษา :
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน Florida International University  
 สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาการเงิน Florida International University  
 สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงงานอื่น :
- ศาสตราจารยประจําภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตรและ
 การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
- คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเขาถือหลักทรัพยเพื่อครอบงาํกิจการ
 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
- ประธานกรรมการ บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท   
 กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด  (มหาชน)      

ประสบการณ :
- รองคณบดีฝายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดานวางระบบ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยพาณิช 
 นิวยอรคไลฟประกันภัย จํากัด (มหาชน)   
- ทีป่รกึษากิตตมิศกัดิ ์คณะกรรมาธิการการเงนิ การคลงั การธนาคาร 
 และสถาบันการเงิน สํานักกรรมาธิการ 1 สภาผูแทนราษฎร
- ผูตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท คูเปอรสแอนดไลยแบรนด  
 (ประเทศไทย) จํากัด

Professor Dr.Pornchai  Chunhachinda
Director

Education :
- Ph.D. (Finance), Florida International University, USA
- M.S. (Finance), Florida International University, USA
- Master of Business Administration, Thammasat University
- Bachelor of Accounting, Chulalongkorn University

Other Position :
- Professor in Finance, Thammasat Business School,  
 Thammasat University
- Associate Fellow: Business Administration The Royal Society 
- Subcommittee on Takeover, Securities and Exchange  
 Commission 
- Chairman Phol Dhanya Public Company Limited                  
- Independent Director/Chairman of Audit Committee,  
 Krungthai Panich Insurance Public Company Limited

Experience :
- Associate Dean for Graduate Studies, Thammasat  
 Business School, Thammasat University
- Accounting System Committee, Federation of Accounting 
 Professions 
- Independent Director/Chairman of Audit Committee,  
 Siam Commercial New York Life Insurance Public  
 Company Limited
- Honorable Advisor, Standing Committee on Monetary  
 Affairs, Finance, Banking and Financial Institutions, 
 The House of Representatives
- Senior Auditor, Coopers and Lybrand (Thai) Company  
 Limited
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นางสาวชุณหจิต  สังขใหม
กรรมการ

การศึกษา :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงิน)   
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงงานอื่น :
- ที่ปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง   

ประสบการณ :
- รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
- ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
- ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

Miss Chunhachit  Sungmai 
Director

Education :
- Master of Business Administration, Chulalongkorn  
 University
- Bachelor of Economics, Thammasat University

Other Position :
- Advisor of Fiscal and Financial System Development

Experience :
- Deputy Director-General 
- Director of the Office of Public Procurement Management
- Director of Information Technology Center

นายกฤษณ  เสสะเวช
กรรมการ

การศึกษา :
- ปริญญาโท M.A. (Management) Catholic University USA

ประสบการณ :
- รองกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทบริหารสินทรัพย 
 กรุงเทพพาณิชย จํากัด
- ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ บริษัทบริหารสินทรัพย   
 กรุงเทพพาณิชย จํากัด
- ผูชวยกรรมการผูจัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
- ผูอํานวยการฝายธุรกิจหลักทรัพย บล. เอกธํารง
- ผูชวยผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 

Mr. Krit  Sesavej
Director

Education :
- M.A. (Management) Catholic University USA

Experience :
- Senior Executive Vice President, BAM
- Executive Vice President, BAM
- Executive Vice President, Asset Management 
 Corporation
- Vice President, Securities Business, Securities One Plc.
- Assistant Manager, Business Development, 
 Kasikorn Bank Plc. 
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นายพงศธร  มณีพิมพ    
เลขานุการคณะกรรมการ

การศึกษา :
- เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ประสบการณ :
- ผูอํานวยการ ฝายโครงการพิเศษ
- ผูอํานวยการ ฝายกฎหมาย
- ผูชวยผูอํานวยการ ฝายกฎหมาย     
 บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน
- ผูชวยหัวหนาสวนสํานักกฎหมาย บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

Mr. Phongsathon Maneepim   
Secretary

Education :
- Barrister-at-Law, Institute of Legal Education Thai Bar  
 Association
- LL.B., Thammasat University 

Experience :
- Vice President, Special Project Department
- Vice President, Legal Department
- Assistant Director, Legal Department, Asset 
 Management Corporation
- Assistant to Head of Section, Legal Office, Kasikorn  
 Bank Plc. 
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คําอธิบายผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน

 จากการปรับปรุงนโยบายทางบัญชีใหมสําหรับรองรับการเขา
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย สงผลใหการดาํเนนิงาน
ของบริษัทในป 2559 สามารถสรางผลกําไรสุทธิไดเปนจํานวน 4,912 
ลานบาท เมือ่เปรยีบเทยีบกบัป 2558 ซึง่มีกาํไรสทุธอิยูที ่6,675 ลานบาท 
ทําใหกําไรในป 2559 ปรับลดลงเมื่อเทียบกับป 2558 เปนจํานวน 
1,763 ลานบาท คดิเปนรอยละ 26.41 โดยผลกาํไรท่ี BAM สามารถทาํได
นั้นมาจากการวางกลยุทธในการหารายไดทั้งสวนที่เปนธุรกรรมหลัก
และการบริหารเงินที่เหมาะสมเพ่ือใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการ
ดําเนินการดังกลาวทําให BAM สามารถมีรายไดจากดอกเบี้ยคิดเปน
จาํนวน 1,413 ลานบาท ในขณะท่ีรายไดทีม่ใิชดอกเบีย้จะมีจาํนวนอยูที่ 
7,382 ลานบาท โดยรายไดที่มิใชดอกเบ้ียหลักๆ จะประกอบไปดวย 
กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ จํานวน 4,213 ลานบาท และ
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 2,386 ลานบาท ในขณะที่
คาใชจายทางดานดอกเบี้ยจะอยูที่ 1,244 ลานบาท เนื่องจาก BAM 
มีการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและการออกหุนกูเพื่อเสริม
สภาพคลองในการขยายธรุกจิเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดย BAM ไดดาํเนนิ
กลยุทธการลงทุนในปริมาณท่ีเหมาะสมและทําการบริหารจัดการ
สินทรัพยที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหการดําเนินงานยังเปนไป
ตามแผนงานที่วางไว

 ในขณะเดียวจากการปรับปรุงนโยบายทางการบัญชีใหม ไดทํา
ให BAM มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง ทั้งน้ีหากพิจารณาฐานะทาง
การเงินจะเห็นวา สินทรัพยรวม 93,653 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้น 
7,937 ลานบาท จากป 2558 อนัเปนการสรางความมัน่คงและเขมแขง็
ใหกับบริษัท จนสงผลใหสวนของผูถือหุนมีคาเพิ่มข้ึนเปน 40,523  
ลานบาท หรือสูงขึ้นเปนจํานวน 998 ลานบาท จากป 2558 

Description of Operating Results and Financial Status

 Due to the revision of its accounting policy to 
accommodate its listing on the Stock Exchange of Thailand, 
in 2016, BAM posted a net profit of 4,912 million baht, 
compared with 2015 net profit of 6,675 million baht. This 
represented a net profit drop of 1,763 million baht or 26.41% 
year-on-year. BAM’s profitable operation was attributable 
to its implementation of the strategy of generating income 
from both main transactions and appropriate financial 
management to bring about additional income. As a result, 
BAM recorded interest income of 1,413 million baht and 
non-interest income of 7,382 million baht which came mainly 
from gain on investment in receivables worth 4,213 million 
baht and gain on sales of foreclosed properties worth 2,386 
million baht. Meanwhile, interest expenses accounted for 
1,244 million baht due to the increase in borrowing from 
financial institutions and issuance of debentures to enhance 
its liquidity for ongoing business expansion. In this regard, 
BAM has pursued its investment strategy in an appropriate 
manner and efficiently managed assets acquired to ensure 
business operation as targeted.
 
 With the revised accounting policy, BAM recorded a 
strong financial position in 2016. Its total assets accounted 
for 93,653 million baht, a growth of 7,937 million baht 
year-on-year. This enabled BAM to maintain a strong and 
stable growth, with an increase in shareholders’ equity to 
40,523 million baht, a growth of 998 million baht from a 
year earlier.

งบการเงิน
Financial Statements
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83,734 (ลานบาท) (Million Baht)

2559/2016

85,716 (ลานบาท) (Million Baht)
2558/2015

93,653 (ลานบาท) (Million Baht)

2557/2014

 
รายละเอียด/Description

 ป 2559/2016 ป 2558/2015 ป 2557/2014         เพิ่ม / (ลด) รอยละ

  (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)       %increase/(decrease)

  (Million Baht) (Million Baht) (Million Baht) ป 2559/2016 ป 2558/2015

งบแสดงฐานะการเงิน / Statement of Financial Position     

สินทรัพยรวม / Total assets 93,653 85,716 83,734 9.26 2.37

หนี้สินรวม / Total liabilities 53,130 46,191 47,001 15.02 (1.72)

สวนของผูถือหุนรวม / Total shareholders' equlity 40,523 39,525 36,733 2.52 7.60

งบกําไรขาดทุน / Income Statement     

รายไดดอกเบี้ย / Interest Income 1,413 1,592 1,165 (11.24) 36.65

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย / Non-interest Income 7,382 8,559 8,961 (13.75) (4.49)

รายไดรวม / Total Income 8,795 10,151 10,126 (13.36) 0.25

คาใชจายดอกเบี้ย / Interest Expenses 1,244 1,006 747 23.66 34.67

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย / Non-interest Expenses 2,350 2,236 2,330 5.10 (4.03)

คาใชจายดําเนินงานอื่น / Other Operating Expenses 289 234 633 23.50 (63.03)

คาใชจายรวม / Total Expenses 3,883 3,476 3,710 11.71 (6.31)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Profit (Loss) 4,912 6,675 6,416 (26.41) 4.04

93 653 (ลานบา

สินทรัพยรวม / Total assets



ความเห็น

 สาํนกังานการตรวจเงินแผนดนิไดตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทับรหิารสนิทรพัย กรงุเทพพาณชิย จาํกดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดวย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเห็นวา งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑในการแสดงความเห็น

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดินไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีความเปนอิสระจากบริษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผนดินที่กําหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน

และขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การตรวจสอบงบการเงิน และสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน

การตรวจเงินแผนดินและขอกําหนดจรรยาบรรณเหลานี้ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเช่ือวาหลักฐาน การสอบบัญชีที่สํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ขอมูลและเหตุการณที่เนน

 โดยไมเปนเงื่อนไขในการแสดงความเห็นตองบการเงิน สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ดังตอไปนี้

 1) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงิน

ใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ การรับรูกําไรจากการขายผอนชําระ และการนําทรัพยหลักประกันของลูกหน้ีไปขายทอดตลาดโดยมีบุคคล

ภายนอกประมูลซื้อ

 2) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 7 ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับเงินชดเชยจากผูขายจากการยกเลิกสัญญา

สวนแบงกําไรขาดทุน จากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ทรัพยสินรอการขายท่ีรับซื้อ/รับโอนมาจากสถาบันการเงินอื่น เงินรับชําระหนี้

จากลูกหนี้รอตัดบัญชี คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ การรับรู รายการทรัพยสินรอการขาย และลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ 

พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ ผูถือหุนบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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Opinion

 We, the Office of the Auditor General of Thailand, have audited the financial statements of Bangkok Commercial 

Asset Management Plc., comprised of the statement of financial position as at 31 December 2016, the statement of 

comprehensive income, the statement of changes in shareholders’ equity, and the statement of cash flows for the year 

then ended, together with notes to the financial statements and a summary of significant accounting policies.

 In the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion, the financial statements referred to above present 

fairly, in all material respects, the financial position of Bangkok Commercial Asset Management Plc. (“the Company”) as at 

31 December 2016, the financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with financial 

reporting standards.

Basis for opinion 

 The Office of the Auditor General of Thailand has conducted an audit in accordance with Thai Standards on 

Auditing. The Office of the Auditor General of Thailand’s responsibility under those standards is described in “the Auditor’s 

Responsibility for the Audit of the Financial Statements” section of this report. The Office of the Auditor General of 

Thailand is independent from the audited company in accordance with the State Audit Standards set forth by the State 

Audit Commission and the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King’s 

Code of Ethics for Professional Accountants that are relevant to the audit of the financial statements. The Office of the 

Auditor General of Thailand has also fulfilled other ethical responsibilities in line with these State Audit Standards and 

Code of Ethics. The Office of the Auditor General of Thailand believes that the audit evidence that the Office of the Auditor 

General of Thailand has obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Information and events in focus

 Without qualifying our opinion on the financial statements, the Office of the Auditor General of Thailand would 

like to draw attention to the notes to financial statements as below:

 1) Note to financial statements no. 6: accumulated amount from a change in the accounting policy regarding 

recognition of interest income from investment in receivables, recognition of profits from installment sale, and auction 

of debtors’ properties to outside parties.

 2) Note to financial statement no. 7: accumulated amount from correction of errors in compensation from 

sellers as resulted from termination of profit/loss sharing agreement from asset management, properties foreclosed that 

were bought/transferred from other financial institutions, settlement of deferred receivables, allowance for doubtful 

accounts and doubtful accounts, recognition of income from properties foreclosed and Bangkok Commerce Plc. receivables.

Report of the Auditor
To Shareholders of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd.
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ขอมูลอื่น 

 ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ขอมูลอื่นประกอบดวย ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจําป แตไมรวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผูสอบบัญชีที่อยูในรายงานประจําปนั้น ซึ่งผูบริหารคาดวารายงานประจําปจะถูกจัดเตรียมใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูสอบบัญชนีี้ 

 ความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมได

ใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่นนั้น 

 ความรับผดิชอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอานและพิจารณาวาขอมลูอ่ืน

มคีวามขดัแยงทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกับความรูทีไ่ดรบัจากการตรวจสอบของสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ หรอืปรากฏวาขอมลูอืน่

มีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม

 เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดอานรายงานประจําป หากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองสื่อสารเรื่องดังกลาวกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน

 ผูบรหิารมหีนาทีรั่บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงนิเหลานีโ้ดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบรหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของบรษิทัในการดาํเนนิงานตอเนือ่ง เปดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกับ

การดําเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสมและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความต้ังใจที่จะเลิก

บริษัทหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได

 ผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

 การตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของ

ผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินอยูดวย ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมได

เปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ

ที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผล

วารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใช

งบการเงินเหลานี้

 ในการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตามมาตรฐานการสอบบัญชี สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใชดุลยพินิจและ

การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน รวมถึง 
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Other information 

 The Management is responsible for other information which comprises information in the annual report, but 

does not include the Company’s financial statements and the auditor’s report appearing in the annual report. The 

Management expects that the annual report will be provided to the Office of the Auditor General of Thailand after the 

date of this auditor’s report.

 The Office of the Auditor General of Thailand’s opinion on the Company’s financial statements does not cover 

other information, and the Office of the Auditor General of Thailand will not express any form of assurance on such other 

information.

 The Office of the Auditor General of Thailand’s responsibility in relation to the audit of the Company’s financial 

statements is to read and determine whether such other information is materially inconsistent with the financial statements 

or the knowledge obtained from the Office of the Auditor General of Thailand’s audit, or otherwise appears to be materially 

misstated.

 When the Office of the Auditor General of Thailand reads the annual report, if the Office of the Auditor General 

of Thailand concludes that there is a material misstatement therein, the Office of the Auditor General of Thailand shall 

communicate the matter to those in charge of governance.  

Responsibilities of the Management and those in charge of governance for the financial statements

 The Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in 

accordance with Thai Financial Reporting Standards and for such internal control as the Management deems is necessary 

to enable the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 In preparing the financial statements, the Management is responsible for assessing the ability of the Company 

to continue as a going concern, disclosing matters related to going concern, as deemed fit, and using the going concern 

basis of accounting unless the Management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or is unable 

to continue as a going concern.

 Those in charge of governance are responsible for overseeing the financial reporting process of the Company.

The Auditor’s responsibility for the audit of the financial statements

 The Office of the Auditor General of Thailand’s objectives are to obtain reasonable assurance about whether 

the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue 

an auditor’s report that includes the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion. Reasonable assurance 

refers to a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on 

Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 

considered material if they could be reasonably expected to influence, individually or wholly, the economic decisions of 

users taken on the basis of these financial statements.

 As part of the Office of the Auditor General of Thailand’s audit in accordance with Thai Standards on Auditing, 

the Office of the Auditor General of Thailand exercises professional judgment and maintains professional skepticism 

throughout the audit. The Office of the Auditor General of Thailand also:
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(นางจิตรา  เมฆาพงศพันธุ)
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบการเงินที่ 3

(นางผกามาศ  มังกรพันธุ)
ผูอํานวยการกลุม

 

ั ั

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
วันที่ 21 เมษายน 2560

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสําคัญในงบการเงนิ ไมวาจะเกดิจากการทจุรติ

  หรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐาน

  การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ความเสี่ยง

  ที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด

  เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู ร วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล

  การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

  สถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท 

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผย

  ขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบริหาร

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบ

  บัญชีที่ไดรับ สรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัย

  อยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของบริษัทในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดขอสรุปวา

  มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ สํานักงานการตรวจเงินแผนดินตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงาน

  การตรวจเงินแผนดินถึงการเปดเผยที่เกี่ยวของในงบการเงินหรือถาการเปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของสํานักงาน

  การตรวจเงินแผนดินจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับ

  จนถึงวันท่ีในรายงานของผูสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคต

  อาจเปนเหตุใหบริษัทตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่อง

 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงินแสดงรายการและ

  เหตุการณในรูปแบบที่ทําใหมีการนําเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควร

 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่

ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งสํานักงานการตรวจ

เงินแผนดินไดพบในระหวางการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
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The Office of the Auditor General of Thailand
21 April 2017

 • Identifies and assesses the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud

  or error, designs and performs audit procedures responsive to those risks, and obtains audit evidence that is

  sufficient and appropriate to provide a basis for the Office of the Auditor General of Thailand’s opinion. The

  risk of not detecting any material misstatement resulting from fraud is higher than the one resulting from

  error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omission, misrepresentation, or override of internal

  control.

 • Obtains an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that

  suit the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal

  control of the Company.

   • Evaluates the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

  and related disclosures made by the Management.

 • Concludes the appropriateness of the going concern basis of accounting used by the Management and,

  based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists in relation to events or

  conditions that may cast significant doubt on the ability of the Company to continue as a going concern. If

  the Office of the Auditor General of Thailand concludes that a material uncertainty exists, the Office of the

  Auditor General of Thailand is required to draw attention in the auditor’s report to the related disclosures in

  the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify the Office of the Auditor General

  of Thailand’s opinion. The Office of the Auditor General of Thailand’s conclusions are based on the audit

  evidence obtained up to the date of the auditor’s report. However, future events or conditions may cause

  the Company to cease to continue as a going concern.

 • Evaluates the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclo

  sures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner

  that achieves fair presentation.

 The Office of the Auditor General of Thailand communicates with those in charge of governance regarding the

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal

control that the Office of the Auditor General of Thailand identifies during the audit.

Mrs. Chitra Mekapongpanh
(Mrs. Chitra Mekapongpanh)

Director of Financial Audit Office No.3

Mrs. Pakhamas Mangkornpan
(Mrs. Pakhamas Mangkornpan)

Director of Audit Group



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

64                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

หนวย : บาท
     หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
     (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)   
          สินทรัพย
เงินสด   9.1 3,258,387.90 3,442,455.75 3,601,838.96
เงินฝากสถาบันการเงิน  9.2 1,607,506,020.56 1,611,241,390.58 5,815,398,808.65
เงินลงทุนในหลักทรัพย  9.3 985,714,266.44 985,787,354.66 1,084,209,121.59
 หัก คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน   (641,320,620.70) (672,222,796.72) (517,896,527.72)
 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุน   (198,156,037.98) (193,335,096.01) (66,895,580.80)
  เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ   146,237,607.76 120,229,461.93 499,417,013.07
เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี  9.4 77,975,099,636.93 71,157,215,178.35 63,249,562,543.85
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (8,088,169,972.66) (8,180,807,383.27) (8,282,490,834.54)
  เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ   69,886,929,664.27 62,976,407,795.08 54,967,071,709.31
ลูกหนี้ขายผอนชำระ 9.5 2,398,940,806.13 3,054,115,627.74 3,016,386,284.46
 หัก กำไรขั้นตนลูกหนี้ผอนชำระรอตัดบัญชี   (836,929,885.49) (1,168,099,659.00) (1,454,707,657.43)
  ลูกหนี้ขายผอนชำระ - สุทธิ   1,562,010,920.64 1,886,015,968.74 1,561,678,627.03
ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ  9.6 15,082,187,925.21 14,069,610,862.99 13,737,140,928.26
ลูกหนี้กรมบังคับคดี - สุทธิ  9.7 3,026,041,211.99 2,614,823,110.01 2,415,595,592.60
รายไดคางรับสวนแบงกำไรจาก บสท.   -   -  2,784,394,260.03
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ  9.8 1,377,126,735.71 1,396,903,215.35 1,404,649,602.87
ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน)  -   -  4,718,252,735.48
 หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -   -   (4,718,252,735.48)
  ลูกหน้ีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จำกัด (มหาชน) - สุทธิ   -   -   -
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ  9.9 11,899,195.05 11,221,626.78 5,619,489.40
สินทรัพยอื่น  9.10 950,094,207.42 1,026,838,847.86 539,510,863.60
รวมสินทรัพย   93,653,291,876.51 85,716,734,735.07  83,734,078,733.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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Unit: Baht
     Note       31 December 2016   31 December 2015     1 January 2015
     (Revised)      (Revised)     
          Assets
Cash   9.1 3,258,387.90 3,442,455.75 3,601,838.96
Cash deposits at financial institutions  9.2 1,607,506,020.56 1,611,241,390.58 5,815,398,808.65
Investment in securities  9.3 985,714,266.44 985,787,354.66 1,084,209,121.59
  Less   Allowance for impairment of investment   (641,320,620.70) (672,222,796.72) (517,896,527.72)
  Less   Allowance for revaluation of investment   (198,156,037.98) (193,335,096.01) (66,895,580.80)
   Investment in securities - net   146,237,607.76 120,229,461.93 499,417,013.07 
Credit for purchase of receivables  9.4 77,975,099,636.93 71,157,215,178.35 63,249,562,543.85
  Less   Allowance for doubtful accounts   (8,088,169,972.66) (8,180,807,383.27) (8,282,490,834.54)
   Credit for purchase of receivables - net   69,886,929,664.27 62,976,407,795.08 54,967,071,709.31
Installment sale receivables  9.5 2,398,940,806.13 3,054,115,627.74 3,016,386,284.46
  Less   Deferred gross margin from installment sale receivables  (836,929,885.49) (1,168,099,659.00) (1,454,707,657.43)
   Installment sale receivables - net   1,562,010,920.64 1,886,015,968.74 1,561,678,627.03
Properties foreclosed - net  9.6 15,082,187,925.21 14,069,610,862.99 13,737,140,928.26
Legal Execution Department's debtors - net   3,026,041,211.99 2,614,823,110.01 2,415,595,592.60
Accrued profit from Thai Asset Management Corporation 9.7 -  -  2,784,394,260.03
Property, plant, and equipment - net  9.8 1,377,126,735.71 1,396,903,215.35 1,404,649,602.87
Bangkok Commerce Plc. receviables    -  -  4,718,252,735.48
  Less Allowance for doubtful accounts  -   -  (4,718,252,735.48)
  Bangkok Commerce Plc. receivables - net  -  -  -
Intangible assets - net  9.9 11,899,195.05 11,221,626.78 5,619,489.40
Other assets  9.10 950,094,207.42 1,026,838,847.86 539,510,863.60
Total assets   93,653,291,876.51 85,716,734,735.07 83,734,078,733.78
 Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements.



66                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท
      หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558
      (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)   

           หนี้สินและสวนของเจาของ
 หนี้สิน     
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม  9.12 50,345,696,102.75 42,062,954,691.61 43,764,475,976.03
  ดอกเบี้ยคางจาย  9.13 140,084,840.91 120,592,475.97 106,510,696.06
  ประมาณการหนี้สิน  9.14 726,187,489.00 612,007,478.00 563,970,379.00
  หนี้สินอื่น  9.15 1,918,640,342.51 3,395,765,653.84 2,565,632,054.26
 รวมหนี้สิน    53,130,608,775.17 46,191,320,299.42 47,000,589,105.35
 สวนของเจาของ 
  ทุนเรือนหุน  9.16
  ทุนจดทะเบียน 
   1 มกราคม 2558 หุนสามัญ 547,000,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท   13,675,000,000.00 
   31 ธันวาคม 2558 หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225,000,000.00 16,225,000,000.00
  ทุนที่ออกและชำระแลว 
   1 มกราคม 2558 หุนสามัญ 547,000,000 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท    13,675,000,000.00
   31 ธันวาคม 2558 หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675,000,000.00 13,675,000,000.00
  องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ  9.3.4 (198,156,037.98) (193,335,096.01) (66,895,580.80)
  กำไรสะสม 
  จัดสรรแลว 
    สำรองตามกฎหมาย   1,622,500,000.00 1,367,500,000.00 1,367,500,000.00
    สำรองอื่น   -    -     876,608,231.58
  ยังไมไดจัดสรร   25,423,339,139.32 24,676,249,531.66 20,881,276,977.65
 รวมสวนของเจาของ   40,522,683,101.34 39,525,414,435.65 36,733,489,628.43
 รวมหนี้สินและสวนของเจาของ  93,653,291,876.51 85,716,734,735.07 83,734,078,733.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

(นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายกฤษณ  เสสะเวช)
กรรมการผูจัดการใหญ
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Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 
Statement of Financial Position (Cont.)
As at 31 December 2016

Unit: Baht
      Note        31 December 2016   31 December 2015    1 January 2015
      (Revised)       (Revised)      
            Liabilities and shareholders' equity
 Liabilities 
  Debt issued and borrowing  9.12 50,345,696,102.75 42,062,954,691.61 43,764,475,976.03
  Accrued interest payable  9.13 140,084,840.91 120,592,475.97 106,510,696.06
  Provisions  9.14 726,187,489.00 612,007,478.00 563,970,379.00
  Other liabilities  9.15 1,918,640,342.51 3,395,765,653.84 2,565,632,054.26
 Total liabilities   53,130,608,775.17 46,191,320,299.42 47,000,589,105.35
 Shareholders' equity 
  Share capital  9.16
   Authorized share capital 
   1 January 2015, 547,000,000 common shares, par value 25 baht each   13,675,000,000.00
   31 December 2015, 3,245,000,000 common shares, par value 5 Baht each 16,225,000,000.00 16,225,000,000.00
   Issued and paid-up share capital 
   1 January 2015, 547,000,000 common shares, par value 25 Baht each   13,675,000,000.00
   31 December 2015, 2,735,000,000 common shares, par value 5 baht each 13,675,000,000.00 13,675,000,000.00
  Other components of shareholders' equity  9.3.4 (198,156,037.98) (193,335,096.01) (66,895,580.80)
  Retained earnings 
   Appropriated 
    Legal reserve   1,622,500,000.00 1,367,500,000.00 1,367,500,000.00
    Other reserves   -         -         876,608,231.58
   Unappropriated   25,423,339,139.32 24,676,249,531.66 20,881,276,977.65
 Total shareholders' equity   40,522,683,101.34 39,525,414,435.65 36,733,489,628.43
 Total liabilities and shareholders' equity   93,653,291,876.51 85,716,734,735.07 83,734,078,733.78

Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements. 

(Mr. Bunyong Visatemongkolchai)
 Chairman of Executive Board

(Mr. Krit Sesavej)
President



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท

      2559  2558
      (ปรับปรุงใหม)
รายไดดอกเบี้ย
 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  1,232,301,291.52 1,208,960,342.38
 เงินลงทุนในหลักทรัพย  12,598,434.76 13,158,023.92
 เงินฝากสถาบันการเงิน  10,360,916.10 61,202,730.86
 ลูกหนี้ขายผอนชำระ  148,631,262.65 295,029,072.86
 อื่น ๆ  9,370,524.62 13,942,781.21
 รวมรายไดดอกเบี้ย  1,413,262,429.65 1,592,292,951.23
คาใชจายดอกเบี้ย
 ดอกเบี้ยและสวนลดจายตั๋วสัญญาใชเงิน  367,445,796.54 432,459,592.55
 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม  563,076,103.09 413,758,942.77
 ดอกเบี้ยหุนกู  313,631,482.21 159,379,679.75
 รวมคาใชจายดอกเบี้ย  1,244,153,381.84 1,005,598,215.07
รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  169,109,047.81 586,694,736.16
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ  28,616,367.80 123,157,640.15
กำไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี  4,213,446,201.98 5,124,451,962.38
กำไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,385,950,442.04 2,790,709,700.07
กำไรจากการขายผอนชำระ  584,105,726.40 408,428,149.18
รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ 
 รายไดจากเงินปนผล  78,793,965.05 36,998,421.38
 รายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ   90,676,824.14 74,753,722.82
 รวมรายไดจากการดำเนินงานอื่น ๆ  169,470,789.19 111,752,144.20
รวมรายไดจากการดำเนินงาน  7,550,698,575.22 9,145,194,332.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

68                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป



Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2016

Unit: Baht

      2016  2015
      (Revised)
Interest income
 Investment in receivables  1,232,301,291.52 1,208,960,342.38
 Investment in securities  12,598,434.76 13,158,023.92
 Deposits at financial institutions  10,360,916.10 61,202,730.86
 Installment sale receivables  148,631,262.65 295,029,072.86
 Others  9,370,524.62 13,942,781.21
 Total interest income  1,413,262,429.65 1,592,292,951.23
Interest expenses
 Interest and discount on promissory notes  367,445,796.54 432,459,592.55
 Interest paid on loans  563,076,103.09 413,758,942.77
 Interest on debentures  313,631,482.21 159,379,679.75
 Total interest expenses  1,244,153,381.84 1,005,598,215.07
Interest income - net  169,109,047.81 586,694,736.16
Gain on investment in securities - net  28,616,367.80 123,157,640.15
Gain on investment in receivables  4,213,446,201.98 5,124,451,962.38
Gain on sale of foreclosed properties  2,385,950,442.04 2,790,709,700.07
Gain on installment sales  584,105,726.40 408,428,149.18
Other operating income 
 Dividend income  78,793,965.05 36,998,421.38
 Other operating income  90,676,824.14 74,753,722.82
 Total other operating income  169,470,789.19 111,752,144.20
Total operating income  7,550,698,575.22 9,145,194,332.14.

Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements. 
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70                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท
   หมายเหตุ 2559  2558
      (ปรับปรุงใหม)
คาใชจายในการดำเนินงานอื่น
 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน  1,473,565,331.18 1,674,037,929.67
 คาตอบแทนกรรมการ  12,181,774.19 12,390,000.00
 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ  302,477,074.68 295,382,659.30
 คาภาษีอากร  455,345,676.00 363,844,969.93
 ขาดทุน (กลับรายการ) จากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย  106,060,550.03 (109,393,480.22)
 คาใชจายอื่น  255,571,011.89 197,049,357.19
 รวมคาใชจายในการดำเนินงานอื่น  2,605,201,417.97 2,433,311,435.87
หนี้สงสัยจะสูญ  21,070,868.05 21,177,441.22
กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได  4,924,426,289.20 6,690,705,455.05
คาใชจายภาษีเงินได 9.21 12,243,216.54 15,545,132.62
กำไรสุทธิ   4,912,183,072.66 6,675,160,322.43
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลังเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน 
 ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  (4,820,941.97) (126,439,515.21)
 ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 9.14.1    (67,418,465.00)  -
 รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (72,239,406.97) (126,439,515.21)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม  4,839,943,665.69 6,548,720,807.22
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 9.22  1.80 2.44
    (มูลคาหุนละ 5 บาท) (มูลคาหุนละ 5 บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

(นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายกฤษณ  เสสะเวช)
กรรมการผูจัดการใหญ
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Unit: Baht
   Note 2016  2015
      (Revised)
Other operating expenses 
 Employee expenses   1,473,565,331.18 1,674,037,929.67
 Directors' remuneration  12,181,774.19 12,390,000.00
 Premises and equipment expenses  302,477,074.68 295,382,659.30
 Taxes and duties  455,345,676.00 363,844,969.93
 Impairment loss on properties foreclosed (reversal)  106,060,550.03 (109,393,480.22)
 Other expenses  255,571,011.89 197,049,357.19
 Total other operating expenses  2,605,201,417.97 2,433,311,435.87
Doubtful accounts  21,070,868.05 21,177,441.22
Operating profit before income tax expenses  4,924,426,289.20 6,690,705,455.05
Income tax expenses 9.21 12,243,216.54 15,545,132.62
Net profit  4,912,183,072.66 6,675,160,322.43
Other comprehensive income (expenses)
Items that may be reclassified to profit or loss
 Loss on remeasurement of available-for-sale investment  (4,820,941.97) (126,439,515.21)
 Loss on actuarial estimates 9.14.1 (67,418,465.00) -   
 Total other comprehensive income (expenses)  (72,239,406.97) (126,439,515.21)
Total comprehensive income  4,839,943,665.69 6,548,720,807.22
Basic earnings per share 9.22  1.80 2.44
           (Par value of 5 Baht each) (Par value of 5 Baht each) 

Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements.

Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Statement of Comprehensive Income
For the Year Ended 31 December 2016

 (Mr. Bunyong Visatemongkolchai)
Chairman of Executive Board

(Mr. Krit Sesavej)
President
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท
      2559  2558
      (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 กำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินได  4,924,426,289.20 6,690,705,455.05
 รายการปรับกระทบกำไรจากการดำเนินงานกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
 จากกิจกรรมดำเนินงาน
  คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี   165,789,619.15 174,269,217.46
  รายไดคางรับลดลง  (35,873,010.34) (171,803.90)
  รายไดรับลวงหนาเพิ่มขึ้น  3,415,569.70 3,470,187.07
  คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)  (218,797,237.06) 4,279,384.75
  ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยจากบัญชี  26,534.49 5,858,185.36
  ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น  46,761,546.00 48,037,099.00
  กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร  (18,108,230.81) (7,561,199.01)
  กำไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชำระ  (1,784,742.77) (9,662,793.64)
  หนี้สงสัยจะสูญ  21,070,868.05 21,177,441.22
  (กลับรายการ)ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย 106,060,550.03 (109,393,480.22)
  คาใชจายที่เกิดจากบัญชีลูกหนี้ใชสิทธิซื้อคืนแบบผอนชำระเพิ่มขึ้น(ลดลง) 5,222,572.33 (4,099,611.52)
  (กลับรายการ)ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย (28,616,367.80) 6,948.85
    4,969,593,960.17 6,816,915,030.47
  รายไดดอกเบี้ยสุทธิ  (169,109,047.81) (586,694,736.16)
  รายไดเงินปนผลสุทธิ  (78,793,965.05) (36,998,421.38)
  เงินสดรับดอกเบี้ย  1,411,936,307.13 1,597,949,071.39
  เงินสดรับเงินปนผล  78,793,965.05 36,998,421.38
  เงินสดจายดอกเบี้ย  (1,224,661,016.90) (852,818,382.78)
  เงินสดจายภาษีเงินได  (9,780,772.75) (19,382,148.24)
 กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน 4,977,979,429.84 6,955,968,834.68
 สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง
  เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  3,856,466,210.36 5,065,705,982.36
  ลูกหนี้ขายผอนชำระ  553,761,240.80 (709,923,580.33)
  ทรัพยสินรอการขาย  1,690,848,388.29 1,973,396,019.01
  สินทรัพยอื่น  (1,257,691,862.53) (152,093,496.14)
 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
  หนี้สนิอื่น  (994,886,755.71) (267,549,981.44)
 เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน  8,826,476,651.05 12,865,503,778.14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Statement of Cash Flows
For the Year Ended 31 December 2016

Unit: Baht
      2016  2015
      (Revised)
Cash flows from operating activities
 Operating profit before income tax expenses  4,924,426,289.20 6,690,705,455.05
 Items to reconcole operating profit before income tax expenses
 to cash received (paid) from operating activities
  Depreciation and amortization  165,789,619.15 174,269,217.46
  Decrease in accrued revenue  (35,873,010.34) (171,803.90)
  Increase in deferred revenue  3,415,569.70 3,470,187.07
  Increase (Decrease) in accrued expenses  (218,797,237.06) 4,279,384.75
  Loss from write-off of assets  26,534.49 5,858,185.36
  Increase in provisions  46,761,546.00 48,037,099.00
  Gain on fixed asset sales  (18,108,230.81) (7,561,199.01)
  Gain on repossession of property under installment sales (1,784,742.77) (9,662,793.64)
  Dountful accounts  21,070,868.05 21,177,441.22
  Impairment loss on properties foreclosed (reversal) 106,060,550.03 (109,393,480.22)
  Increase (Decrease) in installment sale repurchase  5,222,572.33 (4,099,611.52)
  Impairment loss on investment in securities (reversal) (28,616,367.80) 6,948.85
    4,969,593,960.17 6,816,915,030.47
  Net interest income  (169,109,047.81) (586,694,736.16)
  Net dividend income  (78,793,965.05) (36,998,421.38)
  Cash received from interest income  1,411,936,307.13 1,597,949,071.39
  Cash received from dividend income  78,793,965.05 36,998,421.38
  Cash paid on interest  (1,224,661,016.90) (852,818,382.78)
  Cash paid on income tax  (9,780,772.75) (19,382,148.24)
 Profit from operation before changes in operating assets and liabilities 4,977,979,429.84 6,955,968,834.68
 (Increase) Decrease in operating assets 
  Credit for purchase of receivables  3,856,466,210.36 5,065,705,982.36
  Installment sale receivables  553,761,240.80 (709,923,580.33)
  Properties foreclosed  1,690,848,388.29 1,973,396,019.01
  Other assets  (1,257,691,862.53) (152,093,496.14)
 Increase (Decrease) in operating liabilities
  Other liabilities  (994,886,755.71) (267,549,981.44)
 Net cash provided from operating activities  8,826,476,651.05 12,865,503,778.14

Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements.
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559

หนวย : บาท

      2559  2558
      (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
  เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ  (123,808,696.04) (148,964,276.39)
  เงินสดจายซื้อตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด  (3,617,261,698.11) (3,667,549,538.60)
  เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน  (5,212,335.00) (2,828,472.80)
  เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน  (5,411,336,638.00) (7,409,262,868.19)
  เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  (2,212,720.00) (1,116,160.00)
  เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร   18,108,439.81 7,561,286.01
  เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด  3,618,980,963.00 3,667,549,538.60
  เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  -     123,170,000.00
  เงินสดรับจากตั๋วครบกำหนด  -    172,302,387.00
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน  (5,522,742,684.34) (7,259,138,104.37)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร  50,979,711,600.39 31,096,899,572.39
  เงินสดรับจากการออกหุนกู  6,400,000,000.00 5,700,000,000.00
  เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้  (56,844,296,862.60) (42,845,129,927.28)
  เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน  (3,842,675,000.00) (3,756,796,000.00)
 เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (3,307,260,262.21) (9,805,026,354.89)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ  (3,526,295.50) (4,198,660,681.12)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด  1,609,887,148.46 5,808,547,829.58
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด  1,606,360,852.96 1,609,887,148.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Statement of Cash Flows (Cont.)
For the Year Ended 31 December 2016

Unit: Baht

      2016  2015
      (Revised)
Cash flows from investing activities
  Cash paid on purchase of property, plant, and equipment (123,808,696.04) (148,964,276.39)
  Cash paid on purchase of held-to-maturity debt securities (3,617,261,698.11) (3,667,549,538.60)
  Cash paid on purchase of intangible assets  (5,212,335.00) (2,828,472.80)
  Cash paid on properties transferred from financial instutitions (5,411,336,638.00) (7,409,262,868.19)
  Cash paid on purchase of investment in available-for-sale securities (2,212,720.00) (1,116,160.00)
  Cash received from sales of fixed assets  18,108,439.81 7,561,286.01
  Cash received from held-to-maturity securities  3,618,980,963.00 3,667,549,538.60
  Cash received from sales of investment in available-for-sale securities -     123,170,000.00
  Cash received from matured notes  -    172,302,387.00
 Net cash used in investing activities  (5,522,742,684.34) (7,259,138,104.37)
Cash flows from financing activities
  Cash received from bank loans  50,979,711,600.39 31,096,899,572.39
  Cash received from debenture issuance  6,400,000,000.00 5,700,000,000.00
  Cash paid on repayment of loans and debt securities (56,844,296,862.60) (42,845,129,927.28)
  Cash paid on dividend payment to shareholders  (3,842,675,000.00) (3,756,796,000.00)
 Net cash used in financing activities  (3,307,260,262.21) (9,805,026,354.89)
Net (decrease) in cash and cash equivalents  (3,526,295.50) (4,198,660,681.12)
Cash and cash equivalents at beginning of year  1,609,887,148.46 5,808,547,829.58
Cash and cash equivalents at end of year  1,606,360,852.96 1,609,887,148.46

Notes to Financial Statements form an integral part of these Financial Statements.
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78                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

1. ความเปนมา

 บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.” หรือ “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟนฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวง

การคลงั ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวันที ่14 สงิหาคม 2541 โดยบรษิทั กรงุเทพฯ พาณชิยการ จาํกดั (มหาชน) (เดมิชือ่ ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยการ 

จํากัด (มหาชน)) มีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนอัตรารอยละ 96.53 

 เมือ่วนัที ่7 มกราคม 2542 บสก. ไดจดทะเบยีนเปนบรษิทัจาํกดั ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย โดยมีบรษิทั กรงุเทพฯ พาณชิยการ 

จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนอัตรารอยละ 99.99 และเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2542 ไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย ตามพระราชกําหนด

บรษิทับรหิารสนิทรพัย พ.ศ. 2541 โดยมวีตัถปุระสงคการจดัตัง้เพือ่บรหิารสินทรพัยดอยคณุภาพของ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณชิยการ จาํกัด (มหาชน)

 เมือ่วนัที ่29 มนีาคม 2545 บรษิทัฯไดจดทะเบยีนเพิม่วตัถปุระสงคในการดาํเนนิการบรหิารสนิทรพัยดอยคุณภาพและเปนตวัแทนเรยีกเกบ็

และรับชําระหนี้ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาสินทรัพย เอกสารการโอน

สนิทรพัยหรอืเอกสารตางๆ พรอมท้ังรายละเอยีดในสวนท่ีเกีย่วของทัง้หมด 

 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2546 เจาพนักงานพิทักษทรัพยมีหมายแจงคําส่ังที่ 1338/2546 มีผลทําใหบริษัทกรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด 

(มหาชน) จะตองนําหุนทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด จํานวน 546,999,993 หุน มูลคาหุนละ 25 บาท ซึ่งมีมูลคา

ตามบัญชีเปนเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนใหแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทําใหกองทุนเพื่อการฟนฟูและ

พัฒนาระบบสถาบันการเงินเปนผูถือหุนโดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

 

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน โดยใชชื่อวา บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) โดยมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูเลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการรับซื้อหรือรับโอน

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) เพื่อนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนีจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวชิาชพีบญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถอืปฏบิตัติามมาตรฐาน

 การรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะและการแสดงรายการตามขอกําหนดของประกาศธนาคารแหงประเทศไทย

 (“ธปท.”)  ที ่สนส. 22/2558 เรือ่ง การจดัทาํและการประกาศงบการเงินของบรษิทัเงนิทนุและบรษิทัเครดติฟองซเิอร ลงวนัที ่4  ธนัวาคม 2558

 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินท่ีเปนฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อหาความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษา

 แตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหมรวมถึงแนวปฏิบัติ

 ทางบัญชีที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 ฉบับที่เกี่ยวของ

บริษัทบรหิารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
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1. Background
 Under the financial institutions development plan devised by the Ministry of Finance pursuant to the Cabinet’s 
resolution dated 14 August 1998, Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. (“BAM” or “the Company”) was 
established by Bangkok Commerce Plc. (formerly known as Bangkok Bank of Commerce Plc.) while 96.53% of shares of 
Bangkok Commerce Plc. are owned by the Financial Institutions Development Fund (“FIDF”).

 On 7 January 1999, BAM was registered as a limited company pursuant to the Civil and Commercial Code, with Bangkok 
Commerce Plc. owning 99.99% of its shares. On 28 January 1999, it was registered as an asset management company 
under the Emergency Decree on Asset Management Company B.E. 2541 with the main objective to manage non-performing 
assets of Bangkok Bank of Commerce Plc.

 On 29 March 2002, the Company added more of its objectives in respect of management of non-performing assets 
and being an agent for debt collection pursuant to the Emergency Decree on Thai Asset Management Corporation B.E. 
2544, including custody and management of assets, transfer documents or other documents and all relevant matters.

 On 4 February 2003, the official receiver issued a warrant of order no. 1338/2546 which required Bangkok 
Commerce Plc. to transfer to FIDF all shares in BAM, totaling 546,999,993 shares with a par value of 25 baht per share at 
the total book value of 13,674,999,825 baht, thereby leading FIDF to become a direct shareholder of the Company.

 On 25 December 2015, BAM registered a transformation into a public company in the name of Bangkok Commercial 
Asset Management Public Company Limited, headquartered at No. 99 Surasak Road, Silom, Bang Rak, Bangkok, to operate 
the business of purchasing or receiving transfer of non-performing loans (NPLs) and non-performing assets (NPAs) for 
management or for further disposal or transfer.

2. Basis for Preparation of Financial Statements
2.1 These financial statements are prepared in accordance with Thai generally accepted accounting principles under the
 Accounting Profession Act B.E. 2547 and the financial reporting standards for publicly accountable entities, and are
 presented in conformity with the Bank of Thailand (“BOT”) Notification No. SorNorSor. 22/2558 dated 4 December 2015
 regarding preparation and announcement of financial statements of finance and credit foncier companies.

 An English language version of the financial statements has been prepared based on the Thai version of the
 financial statements. Where there is any conflict in either the substance or the interpretation between the two
 languages, the Thai language financial statements shall prevail.

 The financial statements have been prepared based on historical cost unless stated otherwise in accounting policies.

3. New Financial Reporting Standards
3.1 Financial reporting standards taken effect in current year
 In the current year, the Company has adopted the revised (2015) and new financial reporting standards as well as

Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
Notes to Financial Statement
For the Year Ended 31 December 2016
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 กับธุรกรรมของบริษัทฯ มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียม

 กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติ

 ทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

 งบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

 ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคับใชสาํหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2560

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 ระหวางประเทศโดยสวนใหญ เปนการปรับปรุงถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน ดังนี้

   มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญช ีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด  1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชนของพนักงาน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูล 1 มกราคม 2560

   เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2560 

 ฉบบัที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเมื่อออกจากงาน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา 1 มกราคม 2560 

 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง 1 มกราคม 2560 

 ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) การรายงานทางการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 36 (ปรับปรงุ 2559) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2560
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 accounting practice guidelines issued by the Federation of Accounting Professions (FAP) and enforceable to financial
 statements of the accounting periods beginning on or after 1 January 2016 in relation to the Company’s transactions.
 These financial reporting standards have been revised or prepared with the content to be on a par with those of
 international financial reporting standards, mostly involving modification of wording and terminology, interpretation, and 
 giving standard accounting practice guidelines to users. Adoption of these financial reporting standards has no material  
 effect on the Company’s financial statements.

3.2 Financial reporting standards to take effect in future
 In the current year, the Federation of Accounting Professions has announced several financial reporting standards and
 interpretations of financial reporting standards (revised 2016) that have become effective for financial statements of the
 accounting periods beginning on or after 1 January 2017. These financial reporting standards have been revised or prepared
 with the content to be on a par with those of international financial reporting standards, mostly involving modification of
 wording and terminology, interpretation, and giving standard accounting practice guidelines to users, as follows:

   Thai Accounting Standards Effective Date
 TAS 1 (Revised 2016) Presentation of Financial Statements 1 January 2017
 TAS 2 (Revised 2016) Inventories 1 January 2017
 TAS 7 (Revised 2016) Statement of Cash Flows 1 January 2017
 TAS 8 (Revised 2016) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 1 January 2017
 TAS 10 (Revised 2016) Events after the Reporting Period 1 January 2017
 TAS 11 (Revised 2016) Construction Contracts 1 January 2017
 TAS 12 (Revised 2016) Income Taxes 1 January 2017
 TAS 16 (Revised 2016) Property, Plant and Equipment 1 January 2017
 TAS 17 (Revised 2016) Leases 1 January 2017
 TAS 18 (Revised 2016) Revenue 1 January 2017
 TAS 19 (Revised 2016) Employee Benefits 1 January 2017
 TAS 20 (Revised 2016) Accounting for Government Grants and 1 January 2017
   Disclosure of Government Assistance
 TAS 21 (Revised 2016) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 1 January 2017
 TAS 23 (Revised 2016) Borrowing Costs 1 January 2017
 TAS 24 (Revised 2016) Related Party Disclosures 1 January 2017 
 TAS 26 (Revised 2016) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 1 January 2017
 TAS 27 (Revised 2016) Separate Financial Statements 1 January 2017
 TAS 28 (Revised 2016) Investment in Associates and Joint Ventures   1 January 2017 
 TAS 29 (Revised 2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 1 January 2017 
 TAS 33 (Revised 2016) Earnings per Share 1 January 2017
 TAS 34 (Revised 2016) Interim Financial Reporting 1 January 2017
 TAS 36 (Revised 2016) Impairment of Assets 1 January 2017
 TAS 37 (Revised 2016) Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets 1 January 2017
 TAS 38 (Revised 2016) Intangible Assets 1 January 2017
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   มาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) เกษตรกรรม 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 1 มกราคม 2560

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2560 

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) การรวมการงาน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียในกิจการอื่น 1 มกราคม 2560 

 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) การวัดมูลคายุติธรรม 1 มกราคม 2560

   การตีความมาตรฐานการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจง 1 มกราคม 2560

   กับกิจกรรมดําเนินงาน

 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเชาดําเนินงาน สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถือหุน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 1 มกราคม 2560 

 ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไมมีตัวตน - ตนทุนเว็บไซต 1 มกราคม 2560

   การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 1 มกราคม 2560

   และหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน

 ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและ 1 มกราคม 2560

   การปรับปรุงสภาพแวดลอม

 ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) 1 มกราคม 2560

    เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอรุนแรง
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   Contingent Assets Effective Date

 TAS 40 (Revised 2016) Investment Property 1 January 2017

 TAS 41 (Revised 2016) Agriculture 1 January 2017

 TAS 104 (Revised 2016) Accounting for Troubled Debt Restructuring 1 January 2017

 TAS 105 (Revised 2016) Accounting for Investments in Debt and Equity Securities 1 January 2017

 TAS 107 (Revised 2016) Financial Instruments Disclosure and Presentation 1 January 2017

   Thai Financial Reporting Standards Effective Date

 TAS 2 (Revised 2016) Share-based Payment 1 January 2017

 TAS 3 (Revised 2016) Business Combinations 1 January 2017

 TAS 4 (Revised 2016) Insurance Contract 1 January 2017

 TAS 5 (Revised 2016) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 1 January 2017

 TAS 6 (Revised 2016) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 1 January 2017

 TAS 8 (Revised 2016) Operating Segment 1 January 2017 

 TAS 10 (Revised 2016) Consolidated Financial Statements 1 January 2017

 TAS 11 (Revised 2016) Joint Arrangements 1 January 2017

 TAS 12 (Revised 2016) Disclosure of Interests in Other Entities 1 January 2017 

 TAS 13 (Revised 2016) Fair Value Measurement 1 January 2017

   Interpretation of Thai Accounting Standards  Effective Date

 TAS 10 (Revised 2016) Government Assistance – No Specific Relation 1 January 2017

   to Operating Activities 

 TAS 15 (Revised 2016) Operating Leases – Incentives 1 January 2017

 TAS 25 (Revised 2016) Income Taxes – Changes in the Tax Status of An Entity or Its Shareholders 1 January 2017

 TAS 27 (Revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions Involving  1 January 2017

   the Legal Form of a Lease

 TAS 29 (Revised 2016) Service Concession Arrangements: Disclosures 1 January 2017

 TAS 31 (Revised 2016) Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services 1 January 2017 

 TAS 32 (Revised 2016) Intangible Assets – Website Costs 1 January 2017

   Interpretation of Thai Financial Reporting Standards Effective Date

 TAS 1 (Revised 2016) Changes in Existing Decommissioning,  1 January 2017

   Restoration, and Similar Liabilities

 TAS 4 (Revised 2016) Determining whether an Arrangement Contains a Lease 1 January 2017

 TAS 5 (Revised 2016) Rights to Interests Arising from Decommissioning, 1 January 2017

   Restoration and Environmental Rehabilitation Funds

 TAS 7  (Revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (Revised 2016):  1 January 2017

    Financial Reporting in Hyperinflationary Economies
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    การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช

 ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) ขอจํากัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน ขอกําหนดเงินทุนขั้นตํ่า 1 มกราคม 2560

    และปฏิสัมพันธของรายการเหลานี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี 

    ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน

 ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) สัญญาสําหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสําหรับเหมืองผิวดิน 1 มกราคม 2560

 ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) เงินที่นําสงรัฐ 1 มกราคม 2560

    แนวปฏิบัติทางการบัญชี วันที่มีผลบังคับใช

 แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการตัดรายการสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 1 มกราคม 2560

 ฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฎิบัติทางการบัญชี จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

4.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1 การรับรูรายได  

 ก) รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

  บริษัทฯ รับรูรายไดดอกเบ้ียจากลูกหน้ีดอยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงินอื่นเมื่อไดรับชําระเงินจากลูกหน้ี 

  โดยแบงเปน 2 กรณี ดังนี้ 

  ในกรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพที่ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 

  บริษัทฯ จะรับรูรายไดดอกเบ้ียเมื่อไดรับชําระเงินจากลูกหนี้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง โดยคํานวณหาอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง

  จากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหน้ีแตละรายโดยอางอิงจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีหรือสัญญา

  ประนอมหนี ้ในกรณทีีส่ญัญากําหนดใหมกีารตโีอนทรพัยชาํระหนี ้บรษิทัฯ จะใชประมาณการมลูคาทรพัยสนิทีจ่ะนาํมาตโีอนทรพัย

  หกัหนีม้าเปนประมาณการกระแสเงินสดรบั เพือ่ใชในการคํานวณหาอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจรงิ อยางไรกต็ามหากสัญญาปรบัโครงสราง

  หนีก้าํหนดใหมกีารนาํทรพัยหลกัประกันขายทอดตลาด บรษิทัฯ จะไมนาํประมาณการเงนิรบัดงักลาวมาเปนสวนหนึง่ของประมาณ

  การเงนิสดรบั เนือ่งจากมีความไมแนนอนในมูลคา ทีค่าดวาจะไดรบัชาํระ 

  ณ วนัรบัชาํระเงนิจากลกูหนี ้บรษิทัฯ จะรบัรูรายไดดอกเบีย้ โดยคาํนวณตามระยะเวลาคางชาํระตัง้แตวนัทีท่าํสัญญาปรับโครงสราง

  หนี้หรือประนอมหนี้ หรือวันที่รับชําระเงินลาสุด จนถึงวันที่ไดรับชําระเงินงวดสุดทาย โดยใชอัตราผลตอบแทนที่คํานวณไดขางตน

  โดยจะรับรูรายไดดอกเบี้ยรับในจํานวนท่ีไมสูงกวาจํานวนเงินที่ไดรับชําระจากลูกหน้ี เงินรับสวนที่เหลือหลังจากการรับรูรายได

  ดอกเบี้ย จะบันทึกหักตนทุนของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
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    Interpretation of Thai Financial Reporting Standards Effective Date

 TAS 10  (Revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment 1 January 2017

 TAS 12  (Revised 2016) Service Concession Arrangements 1 January 2017

 TAS 13  (Revised 2016) Customer Loyalty Program 1 January 2017

 TAS 14  (Revised 2016) The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding  1 January 2017

    Requirements and Their Interaction for TAS 19: 

    Employee Benefits

 TAS 15  (Revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate 1 January 2017

 TAS 17  (Revised 2016) Distribution of Non-Cash Assets to Owners 1 January 2017

 TAS 18  (Revised 2016) Transfer of Assets from Customers 1 January 2017

 TAS 20  (Revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 1 January 2017

 TAS 21  (Revised 2016) Remittance to National Income 1 January 2017

    Accounting Practice Guidelines Effective Date

 Accounting practice guidelines on derecognition of financial assets and liabilities  1 January 2017

 BAM Management has considered the impact from adoption of the accounting standards, the financial reporting standards,
 and the interpretations of the accouting standards and the financial reporting standards, as well as the accounting practice 
 guidelines, and is of the opinion that there will be no material effect thereof on the Company’s financial statements.

4.  Significant Accounting Policies
4.1 Recognition of income
 a) Interest income from credit from purchase of receivables
  The Company recognizes interest income from non-performing loans (NPLs) acquired or transferred from other
  financial institutions when debt payments are made by debtors, devided into two cases below:

  Case of NPLs with debt restructuring or compromising contracts
  The Company recognizes interest income when paid by debtors by the effective interest approach where the effective
  interest rate is calculated from cash flow projected to be paid from each acquired receivable based on debt restructuring
  or compromising contracts. In case the contract requires asset transfer for debt settlement, the Company will use the
  estimated value of the transferred asset for debt settlement as the projected cash flow for calculation of the effective
  interest rate. However, if the debt restructuring contract requires auction of the collateral asset, the Company will not use
  the estimated value from the auction as part of the cash flow projection due to uncertainty of the value to be received.

  On the date of receipt of the debtor’s payment, the Company will recognize interest income with calculation made on
  the overdue period from the date of execution of the debt restructuring or compromising contracts, or the date of the
  latest receipt of payment, until the date of receipt of the last payment, based on the yield rate calculated above. 
  Recognition of interest income will not be in the amount exceeding the amount of payment received from the debtor,
  with the difference thereof after the recognition of interest income will be deducted from the cost of credit from 
  purchase of receivables.
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  ในกรณีลูกหนี้ดอยคุณภาพที่ไมมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้  

  เงนิทีไ่ดรบัชาํระหน้ีจากลกูหน้ีไมวากรณีใดๆ (เงนิสดรบัชาํระหนีจ้ากลกูหนี ้หรอืรบัชาํระจากเงนิรบัจากการขายทอดตลาดหลกัประกนั) 

  จะนําไปลดเงินตนทั้งจํานวน ผลตางของเงินที่ไดรับมามากกวาตนทุนของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จะแสดงเปนกําไรจากการ

  รับชําระหนี้จากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยบริษัทจะรับรูรายการดังนี้

  •  กรณีรับชําระเงินสดจากลูกหน้ี ที่ไมใชเงินรับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน กรณีผูอื่น (บุคคลภายนอก) ประมูลซื้อได

     จะบันทึกรับรูรายการ ณ วันรับชําระเงิน

  •  กรณีเงินรับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน กรณีมีผูอื่น (บุคคลภายนอก) ประมูลซื้อได จะรับรูรายการทันทีที่ไมมีผูโตแยง

      การขาย และมีการชําระเงินที่กรมบังคับคดีแลว ทั้งน้ีไมเกิน 105 วัน

  นอกจากนี้ ในกรณีลูกหน้ีที่บริษัทฯ ไดรับโอนทรัพยสินมาจากการขายทอดตลาด หลักประกันของลูกหนี้หรือจากการตีโอนทรัพย

  ชาํระหนี ้มลูคาทรพัยสนิท่ีตโีอนมาจะบนัทึกหกัตนทนุเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้และในกรณทีีม่ลูคาทรพัยสนิทีต่โีอนมาสงูกวา

  ยอดเงนิใหสนิเชือ่จากการซ้ือลกูหน้ีคงคางจะแสดงเปนสวนปรบัมลูคาทรพัยสนิรอการขายเพือ่ใหมลูคาทรพัยสนิทีบ่นัทกึในงบการเงนิ

  ไมเกินกวาตนทุนของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยบริษัทจะบันทึกรับรูรายการในวันที่รับโอนทรัพยสิน

 ข)  รายไดดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน

  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน บันทึกเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง

 ค) รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

  คาธรรมเนียมและบริการถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

 ง) รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน

  ดอกเบีย้รับถอืเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคาํนงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแ่ทจรงิ เงนิปนผลรบัถอืเปนรายไดเม่ือมสีทิธใินการรบัเงนิปนผล

 จ) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่เกิดรายการ

4.2 การรับรูคาใชจาย

 ก)  ดอกเบี้ยจาย

  ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ย

  จายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

 ข) คาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
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  Case of NPLs without debt restructuring or compromising contracts
  Debt payment received from each debtor in whatsoever case (cash receivied from debtor’s debt settlemtn or payment
  received from auction of the collateral asset) will be entirely deducted from principal debt. Difference arising from the
  amount received exceeding the cost of credit from purchase of receivables will be presented as gain on credit from
  purchase of receivables. The Company will recognize this item as below:

  •  In case of receipt of cash from the debtor, not from auction of the collateral asset in which an outside party has
     won the auction, income recognition will be made on the date of receipt of such cash payment.

  •  In case of receipt of payment from auction of the collateral asset in which an outside party has won the auction,
     income recognition will be made as soon as no objection of the transaction is made by any party and payment
     has been made at Legal Execution Department, which must be no later than 105 days.

  In addition, in case of debtor where the Company has received transfer of asset from auction of the collateral or from
  transfer of asset for debt settlement, the value of the asset transferred will be deducted from the cost of credit from
  purchase of receivables. Also, in case the value of the transferred asset exceeds the amount of outstanding credit from
  purchase of receivables, it will be presented as revaluation of properties foreclosed so that the value of the asset
  recorded in the financial statements would not exceed the cost of credit from purchase of receivables. Income
  recognition will be made on the date of receipt of the transferred asset.

 b)  Interest income from deposits at financial institutions
  Interest income from deposits at financial institutions is recognized on an accrual basis taking into account
  the effective yield rate.

 c) Fee and service income
  Fee and service income is recognized on an accrual basis.

 d) Interest and dividend income from investment 
  Interest income is recognized on an accrual basis taking into account the effective yield rate. Dividend income 
  is recognized upon having the right to receipt of dividend.

 e) Gain (loss) on investment
  Gain (loss) on investment is recognized as income or expense on the transaction date.

4.2 Recognition of expenses
 a)  Interest payable
  Interest payable is recognized as an expense on an accrual basis. In case interest is included in notes payable,
  the interest will be recognized as deferred interest payable and amortized as expense by the effective
  interest rate method throughout the tenor of the notes.

 b) Other expenses are recognized on an accrual basis.
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4.3 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

 ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่รับซ้ือหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงินอื่นแตละรายจะถูกบันทึกดวยราคาทุนท่ีรับซื้อหรือรับโอนบวกคาใชจายท่ี

 เกดิขึน้จากการรบัซือ้หรอืรบัโอนลกูหน้ีดอยคณุภาพ และจะจดัประเภทเปนเงนิใหสนิเชือ่จากการซ้ือลูกหน้ีทัง้จาํนวน เงนิใหสนิเชือ่จากการ

 ซื้อลูกหนี้แสดงสุทธิจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี) หน้ีสงสัยจะสูญรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จอื่น

4.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 

 บริษัทฯ ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้โดยนําหลักเกณฑการจัดชั้น และการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน

 ตามหนังสือธนาคารแหงประเทศไทยท่ี สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มาปรับใชใหสอดคลองกับธุรกรรมของบริษัทฯ โดย

 หลกัเกณฑในการจัดชัน้หน้ีสวนใหญอางองิจากระยะเวลาคางชําระเปนสาํคญั และปรบัปรงุเพิม่ดวยจาํนวนเงนิเพิม่เตมิทีค่าดวาจะเรยีกเกบ็

 จากลูกหนี้ไมได โดยการวิเคราะหและประเมินฐานะของลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลคาหลักประกันประกอบ

 คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางป และในกรณีที่มีคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลดลงจะโอนกลับรายการที่เคย

 บันทึกไว ซึ่งหลักเกณฑในการจัดชั้นเปนดังนี้

 หนี้จัดชั้น ระยะเวลาคางชําระ เกณฑการกันสํารองเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

 ชั้นที่ 1 ปกติ 0 - 30 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยมูลคาที่สูงสุดระหวาง

    1) รอยละ 100 ของสวนตางระหวางเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ีที่สูงกวามูลคา

    อยางใดอยางหน่ึงที่ตํ่าสุด (90% ของมูลคาหลักประกันหรือมูลคาจํานอง หรือ

    ภาระหน้ีเกณฑสิทธิ หรือ

    2)  สวนตางระหวางเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ที่สูงกวากระแสเงินสดจากการ

    ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดมูลคาปจจุบัน โดยอางอิง

    อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนอัตราคิดลด

 ชั้นที่ 2 กลาวถึง 31 - 90 วัน ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยมูลคาที่สูงสุดระหวาง 

 เปนพเิศษ  1)  รอยละ 100 ของสวนตางระหวางเงนิใหสนิเชือ่จากการซือ้ลกูหนีท้ีส่งูกวามลูคา

    อยางใดอยางหน่ึงที่ตํ่าสุด (90% ของมูลคาหลักประกันหรือมูลคาจํานอง หรือ

    ภาระหนี้เกณฑสิทธิ หรือ

    2)  สวนตางระหวางเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ที่สูงกวากระแสเงินสดจากการ

    ปรับปรุงโครงสรางหนี้ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดมูลคาปจจุบัน โดยอางอิง

    อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนอัตราคิดลด

 ชัน้ที ่3 ตํา่กวา 91 - 180 วนั ตัง้คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดวยมลูคาทีส่งูสดุระหวางรอยละ 100 ของสวนตางระหวาง

 มาตรฐาน  เงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาอยางใดอยางหนึ่งที่ตํ่าสุด (มูลคา

    ปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกัน (คิดลด

    ตามระยะเวลาและสถานะของลูกหนี้) หรือมูลจํานอง หรือภาระหนี้เกณฑสิทธิ)

 ชั้นที่ 4 สงสัย 181 วัน - 12 เดือน 

 ชั้นที่ 5 สงสัยจะสูญ เกิน 12 เดือน
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4.3 Credit from purchase of receivables
 NPLs acquired or transferred from each financial institution are recorded at acquisition cost or transfer cost plus expenses
 incurred from the acquisition or transfer of such NPLs, and will be entirely itemized as credit from purchase of receivables.
 Credit from purchase of receivables is presented in a net amount after allowance for doubtful accounts (if any), and doubtful  
 accounts recognized on the part of profit or loss in the statements of income and other comprehensive income.

4.4 Allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables
 The Company has estimated the allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables by adopting the
 Regulations on Assets Classification and Provision of Financial Institutions according to the Notification of the Bank of Thailand no.
 SorNorSor. 5/2559 dated 10 June 2016, where applicable to the Company’s transactions. Under the said regulations, debts are
 mainly classified by the overdue period and adjusted with additional amount of payment expected to be non-collectible from
 the debtors based on the analysis and assessment of the status of debtors as experienced in the consideration of risk and
 collateral value. The additional amount of allowance for doubtful accounts is recognized as expenses during the year. In case of
 decrease in the value of doubtful accounts, the amount earlier recognized will be reversed. Classification criteria are as below:

 Classification Overdue period Basis of allowance for doubtful accounts

 Class 1 Normal 0 - 30 days Allowance for doubtful accounts is set at the highest value derived

   from any of the following:
   1) 100% of the difference between credit from purchase of receivables
    and the lowest of values (90% of collateral value or mortgage value or
    debt on an accrual basis), or
   2)  The difference between credit from purchase of receivables and cash
    flow from debt restructuring expected to be received in the future,
    discounted to present value by using the interest rate under the debt
    restructuring agreement as the discount rate.

 Class 2 Special  31 - 90 days Allowance for doubtful accounts is set at the highest value derived
 Mention  from any of the following:
   1) 100% of the difference between credit from purchase of receivables 
    and the lowest of values (90% of collateral value or mortgage
    value or debt on an accrual basis), or
   2)  The difference between credit from purchase of receivables and
    cash flow from debt restructuring expected to be received in the
    future, discounted to present value by using the interest rate
    under the debt restructuring agreement as the discount rate.

 Class 3  91 - 180 days Allowance for doubtful accounts is set at the highest value between 100%
 Substandard  of the difference between credit from purchase of receivables and the
 Class 4 Doubtful 181 days - 12 months lowest of values (present value of cash flow expected to be received from
 Class 5 Doubtful over 12 months disposal of collaterals (discounted according to debtor ageing and status)
 of Loss  or mortgage value or debt on accrual basis).
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 สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีซื้อมาใหมจะจัดช้ันเปนหนี้สงสัยจะสูญ (ชั้นที่ 5) ทั้งหมด เนื่องจากลูกหนี้ที่ซื้อมาเปนหน้ีดอยคุณภาพจาก

 สถาบันการเงินเดิม และบริษัทฯ ยังไมไดมีการดําเนินการใดๆ กับลูกหนี้ และหากตอมาไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้ 

 บริษทัฯ จะปรบัการจดัชัน้ของลูกหน้ีใหม โดยลกูหน้ีทีถ่กูจัดชัน้เปนสงสัยจะสูญ (ชัน้ที ่5) หรอืสงสัย (ชัน้ที ่4) ใหจดัชัน้เปนตํา่กวามาตรฐาน 

 (ชั้นที่ 3) และหากลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีใหม ติดตอกันไมนอยกวา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชําระเงินแลวแต

 ระยะเวลาใดจะนานกวา จะจัดชั้นเปนลูกหนี้จัดชั้นปกติ (ชั้นที่ 1)

4.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนในความตองการของตลาดท่ีจัดประเภทเปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม  

 การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกในสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

 เบ็ดเสร็จอื่น และโอนไปยังองคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของและจะรับรูในสวนของกําไร

 หรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ ตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหน้ีตาม

 อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดโดยบริษัทฯ ไมมีอํานาจในการควบคุมทั้งโดยทางตรงและทางออมถือเปนเงิน

 ลงทุนทั่วไป แสดงดวยราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจะรับรูเปนคาใชจาย

 ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทําการสุดทายของงวด สวนมูลคา

 ยุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดอื่น หรืออัตราผลตอบแทน

 ของพันธบัตรรัฐบาลปรับดวยคาความเสี่ยงที่เหมาะสมแลวแตกรณี

 บริษทัฯ จะบนัทกึขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของหลักทรพัยเผือ่ขาย เงนิลงทนุในตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกําหนด และเงนิลงทนุท่ัวไป

 ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือ

 ขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในกรณีที่มีการจําหนายเงินลงทุนเพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการคํานวณตนทุน

 สําหรับเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก

 กรณีเปนเงินลงทุนที่ไดมาจากการปรับโครงสรางหน้ี หรือตีโอนทรัพยชําระหนี้ บริษัทฯ จะบันทึกตนทุนของเงินลงทุนดวยมูลคายุติธรรม

 แตไมเกินกวายอดเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีคงคางตามบัญชี ในกรณีที่บริษัทฯ ถือหุนเกินกวารอยละ 20 หรือรอยละ 50 แตบริษัทฯ 

 ไมมีอิทธิพลหรืออํานาจควบคุมในบริษัทดังกลาว บริษัทฯ จะยังคงจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเปนเงินลงทุนทั่วไป และไมแสดง

 เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอย
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 All newly acquired NPLs are classified as doubtful of loss (Class 5) as they are formerly NPLs of financial institutions and
 the Company has not taken any action with such NPLs. After executing debt restructuring contracts with the debtors,
 the Company will reclassify them. Those classified as doubtful of loss (Class 5) or doubtful (Class 4) will be upgraded to
 substandard (Class 3). If they are able to comply with the debt restructuring contract for at least three consecutive
 months or three consecutive installments, whichever is longer, they will be upgraded to normal (Class 1).

4.5 Investment in securities
 Investment in all kinds of debt securities and marketable equity securities which are classified as available-for-sale
 securities is presented at fair value. Any change in the fair value of such securities is separately presented in other
 comprehensive income in the statements of income and other comprehensive income, and transferred to other
 components of shareholders’ equity in the statement of changes in shareholders’ equity. It will be recognized as profit
 or loss in the statement of income upon disposal of the investment.

 Investment in held-to-maturity securities is presented at cost value. The Company writes off surplus/deficit of debt
 securities value based on the effective interest rate. This written-off/recognized amount will be presented as
 adjusted interest receivable.

 Investment in non-marketable equity securities in which the Company does not have control power, directly and indirectly,
 is regarded as general investment and presented at cost net of allowance for impairment of investments (if any). Loss from
 impairment of investments is recognized as expense in the statements of income and other comprehensive income.

 Fair value of marketable securities is calculated based on the final quoted price on the last business day of the fiscal period.  
 Meanwhile, fair value of debt securities is calculated based on the yield rate announced by the Thai Bond Market Association
 or other markets, or the yield rate of the government bond adjusted with appropriate risk value as the case may be.

 The Company will recognize impairment loss (if any) of available-for-sale securities, investment in held-to-maturity securities,
 and general investment in the part of profit or loss in the statement of income or other comprehensive income. 

 In the disposal of investment, the difference between net consideration received and book value of investment will be recorded
 in the part of profit or loss in the statement of comprehensive income. In case where only partial disposal of investment is made,
 book value per unit to be used in calculating the cost of disposed investment is figured out on a weighted average basis.

 In case of investment acquired from debt restructuring or transfer of assets for debt payment, the Company will recognize 
 the cost of investment at fair value but not exceeding the book value of outstanding credit from purchase of receivables.
 In case the Company holds shares more than 20% or 50% but does not have control power in such entity, the Company
 will classify the investment in such entity as general investment and it will not be presented as investment in associated  
 or subsidiary company.
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4.6  การปรับโครงสรางหนี้

 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหน้ีที่บริษัทฯ ยินยอมผอนปรนเงื่อนไขในการชําระหนี้ บริษัทฯ คํานวณมูลคายุติธรรมของลูกหน้ีหลังปรับ

 โครงสรางหนี้โดยคํานวณจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อตามสัญญา

 ปรับโครงสรางหนี ้ณ วนัปรบัโครงสรางหน้ี ผลตางระหวางมลูคายตุธิรรมของหน้ีทีค่าํนวณไดทีต่ํา่กวายอดหน้ีคงคางตามบญัชเีดมิ จะบนัทึก

 เปนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

 ในปที่มีการปรับโครงสรางหนี้และจะทบทวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวโดยใชมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับตาม

 ระยะเวลาที่เหลืออยู และปรับปรุงกับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ

 ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาโดยการรับโอนสินทรัพยหรือสวนไดเสีย บริษัทฯ บันทึกสินทรัพยหรือสวนไดเสียท่ีรับโอน

 มาเปนตนทนุของสนิทรพัยดวยมูลคายตุธิรรมของสนิทรัพย (ซึง่อางองิตามราคาประเมินของผูประเมนิภายในหรอืผูประเมินอสิระภายนอก) 

 แตไมเกินเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงเหลือตามบัญชี

 ขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้โดยการยินยอมลดเงินตนคงคางตามบัญชีจะรับรูเปนขาดทุนในสวนของกําไรหรือขาดทุนเม่ือมีการปรับ

 โครงสรางหนี้

4.7 ทรัพยสินรอการขาย

 ทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ ประกอบดวย ทรัพยสินที่ไดจากการรับซื้อ/รับโอนจากบริษัทบริหารสินทรัพยและสถาบันการเงิน

 ทรัพยสินที่ไดรับจากการโอนทรัพยของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้และทรัพยสินที่ไดรับจากการประมูลทรัพยของลูกหนี้เพื่อชําระหนี้

 ทรัพยสินรอการขายที่ไดจากการรับซื้อ/รับโอนจากบริษัทบริหารสินทรัพยและสถาบันการเงิน แสดงดวยราคารับโอน (ตนทุนท่ีรับซื้อ) 

 รวมคาใชจายในการโอนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น

 ทรัพยสินรอการขายที่ไดรับจากการโอนทรัพยของลูกหนี้และทรัพยสินรอการขายที่ไดรับจากการประมูลทรัพยของลูกหนี้เพ่ือชําระหนี้

 แสดงตามราคาทุน (ตามราคาท่ีรับโอนทรัพยของลูกหนี้ หรือ ราคาที่ประมูลซื้อ หรือราคาที่จายซื้อ (แตไมเกินกวาราคาตามบัญชีของเงิน

 ใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีที่คงคาง ณ วันที่ไดทรัพยสินมา) รวมคาใชจายในการโอนเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินนั้น หรือมูลคาที่คาดวาจะได

 รับคืนแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมินลาสุด หักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย

 กําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขายจะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 อื่นเมื่อมีการจําหนาย ผลขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

4.8 ลูกหนี้ขายผอนชําระ

 ลูกหนี้ขายผอนชําระเกิดจากการขายทรัพยสินรอการขายโดยการใหผอนชําระ โดยบริษัทฯ จะบันทึกสวนตางระหวางราคาขายและตนทุน

 ของทรัพยสินรอการขายเปนกําไรขั้นตนจากการขายผอนชําระรอตัดบัญชี และจะเริ่มรับรูเปนกําไรจากการขายผอนชําระเมื่อยอดรวมของ

 เงนิสดรบัชาํระจากลูกหน้ีสงูกวาตนทุนของทรัพยสนิรอการขาย ทัง้น้ี กาํไรทีร่บัรูจะไมเกนิกวายอดรวมของเงินสดทีไ่ดรบัชาํระสูงกวาตนทนุ

 ของทรัพยสินรอการขาย



93Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

4.6  Debt restructuing
 In case of debt restructuring in which the Company gives relaxation on debt payment conditions, the Company
 calculates fair value of post-restructuring debt based on the present value of cash flow expected to be received in the
 future discounted by loan interest rate according to the debt restructuring contract on the debt restructuring date.
 The difference between the fair value so calculated which is lower and the previous outstanding amount of the
 debt will be recognized as allowance for doubtful accounts and regarded as an expense in full amount in the profit
 or loss in the statement of income or other comprehensive income in the debt restructuring year. Such allowance
 for doubtful accounts will be reviewed using the present value of cash flow expected to be received in the remaining
 period and adjusted with doubtful accounts.

 In case of debt restructuring with acceptance of transfer of asset or equity, the Company records the asset or equity so
 transferred as the cost of asset at the fair value (with reference to the appraisal price worked out by the internal appraiser or
 an external independent appraiser) but not exceeding the book value of outstanding credit from purchase of receivables.

 Loss from debt restructuring due to reduction of the book value of outstanding principal is recognized as loss in the
 part of profit or loss when there is a debt restructuring.

4.7 Properties foreclosed
 Properties foreclosed include properties received from acquisition/transfer from asset management companies and
 financial institutions, asset transfer by debtors for debt settlement, and auction of debtors’ assets for debt settlement.

 Properties foreclosed received from acquisition/transfer from asset management companies and financial institutions
 are presented at transfer price (acquisition cost) together with transfer expenses for such asset acquisition.

 Properties foreclosed acquired from asset transfers by debtors and properties foreclosed acquired from auction of debtors’
 assets for debt settlement are presented at cost (based on transfer price from debtors or auction price or purchase price but
 not exceeding the book value of outstanding credit from purchase of receivables on the asset acquisition date) together with
 transfer expenses for such asset acquisition, or the value expected to be recovered, whichever is lower. The value expected
 to be recovered is based on the latest appraisal price deducted by selling expense estimates.

 Profit or loss from disposal of properties foreclosed is recognized in the part of profit or loss in the statements of income and
 other comprehensive income when there is a disposal. Impairment loss is recognized as expense in the part of profit or loss.

4.8 Installment sale receivables
 Installment sale receivables arise from selling properties foreclosed on an installment payment basis. The Company
 records the difference between the selling price and the cost of properties foreclosed as deferred gross margin from
 installment sale and will recognizes it as income when the aggregate amount of cash received from the debtor exceeds
 the cost of properties foreclosed. The profit recognized will not exceed the aggregate amount of cash received which is
 higher than the cost of properties foreclosed.
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4.9 ลูกหนี้กรมบังคับคดี

 เกิดจากการประมูลซื้อหลักประกันของลูกหนี้จากกรมบังคับคดี แบงเปน 2 กรณี ดังนี้

 1. กรณีบุคคลภายนอกเปนผูประมูลซื้อ

  กรณทีีม่กีารนําทรพัยหลกัประกนัของลูกหน้ีไปขายทอดตลาด และมีบคุคลภายนอกประมูลซือ้จะบนัทกึรายการดงักลาวเปนลกูหนี้

  กรมบังคับคดีในวันที่มีการเคาะขายถาผูซื้อไดชําระเงินใหแกกรมบังคับคดี และพนระยะโตแยงการขาย (ไมเกินกวา 105 วัน) และ

  ทรพัยหลกัประกันนัน้ไดจดจาํนองลําดบัที ่1 เทานัน้ โดยบรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการคาใชจายในการดาํเนนิการทีจ่ะถกูเรยีกเกบ็

  จากกรมบงัคบัคด ีในอตัรารอยละ 7 ของราคาประมลู ประมาณการคาใชจายขายทอดตลาดแสดงเปนรายการหกัจากลูกหนีก้รมบงัคบัคดี

 2. กรณบีรษิทัฯ เปนผูประมลูซ้ือแบบบคุคลภายนอก

  กรณีที่บริษัทฯ เปนผูประมูลซ้ือทรัพยหลักประกันของลูกหนี้และชําระเงินใหกับกรมบังคับคดีไปแลวจะบันทึกรับรูเปนลูกหน้ี

  กรมบังคับคดีดวยราคาที่ประมูลซื้อหักดวยคาธรรมเนียมในการซื้อรอยละ 3.5 ของราคาประมูล

4.10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ - สทุธิ

 อาคารและอปุกรณแสดงดวยราคาทุนหลงัหกัคาเส่ือมราคาสะสม และคาเผือ่การดอยคา (ถาม)ี คาเสือ่มราคาคาํนวณโดยวิธเีสนตรงตามอายุการให

 ประโยชนโดยประมาณของสนิทรพัยแตละประเภทดงัน้ี

  วธิคีาํนวณคาเสือ่มราคา อตัรารอยละ

 อาคาร เสนตรง 5

 สวนปรับปรงุอาคาร เสนตรงแบบรายวัน 10 - 15

 อปุกรณ เสนตรง 20

 รถยนต เสนตรง 20

 คอมพวิเตอร เสนตรง 33.33

 อุปกรณ ประกอบดวย เฟอรนิเจอร เครื่องตกแตง และอุปกรณสาํนักงาน 

 วิธีการคิดคาเส่ือมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือ จะมีการทบทวนอยางนอยทุกสิ้นรอบปบัญชี และปรับปรุง

 ตามความเหมาะสม

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน บริษัทฯ ไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับงานระหวางทํา

 อาคารและอุปกรณจะถูกตัดออกจากบัญชีเม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือ

 การจําหนาย ผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย (ผลตางระหวางส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดรับจากการจําหนายสินทรัพยกับมูลคา

 ตามบัญชีของสินทรัพยนั้น) จะรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 สินทรัพยไมมีตัวตน

 สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงดวยราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อ

 การดอยคา (ถามี)
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4.9 Legal Execution Department’s debtors
 This item arises from purchase at auction of collateral assets of debtors from Legal Execution Department. There
 are two cases as below:
 1. In case an outside party wins the auction
  In case a collateral asset is put up for auction and an outside party wins the auction, such item will be recorded as
  Legal Execution Department’s debtor on the auction date when the buyer has made payment to Legal Execution
  Department and the up to 105 days period allowed for raising objection has come to an end provided that such
  collateral asset is under first mortgage only. The Company will record the estimated operating expense to be 
  collected by Legal Execution Department at the rate of 7% of the auction price. The estimated auction
  expense is presented as a deduction item from Legal Execution Department’s debtors.
 
 2. In case the Company wins the auction like an outside party
  In case the Company is the buyer of the collateral asset of a debtor and made payment to Legal Execution
  Department, this item will be recognized as Legal Execution Department’s debtor at the auction price less
  purchase fee of 3.5% of the auction price.

4.10 Property, plant, and equipment – Net
 Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for asset impairment
 (if any). Depreciation is calculated by the straight-line method over the estimated useful life of each asset as follows:

  Depreciation calculation method Percentage
 Building Straight-line 5
 Building improvement Daily straight-line 10 - 15
 Equipment Straight-line 20
 Car Straight-line 20
 Computer Straight-line 33.33

 Equipment consists of furnitures, decorations, and office equipment.

 The calculation methods for depreciation, useful life and residual value of the assets are reviewed at least at the
 end of every accounting year and are adjusted as deemed appropriate.

 Depreciation is taken into account in the calculation of operating results. The Company does not calculate depreciation
 for work in process.

 Building and equipment will be written off upon disposal thereof or no economic benefits expected from the use
 or disposal thereof in future. Profit or loss from asset disposal (difference between net consideration received from
 disposal of the asset and book value thereof) will be recognized in the part of profit or loss in the statements of
 income and other comprehensive income.
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  บริษัทฯ ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะ

 ประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นอาจเกิดการดอยคา บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย

 และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายและคาเผื่อการดอยคารับรูเปนคาใชจาย

 ในสวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป และไมมีการตัดจําหนายงานระหวางทํา

4.12  การดอยคาของสินทรัพย

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินวามีขอบงชี้ซึ่งแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ ดอยคาลงหรือไมและหากมีขอบงชี้ของ

 การดอยคา บรษิทัฯ จะประเมนิการดอยคาของสินทรพัยและรบัรูขาดทนุจากการดอยคาเมือ่มลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสินทรัพยมมีลูคา

 ตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ี มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของ

 สินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 บริษทัฯ จะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกาํไรหรอืขาดทนุในงบกาํไรขาดทนุและกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่หากในการประเมนิ

 การดอยคาของสินทรัพยมีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในปกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯ

 จะประมาณมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคนืของสินทรพัยนัน้ และจะกลับรายการผลขาดทนุจากการดอยคาของสินทรพัยทีร่บัรูในปกอนกต็อเมือ่

 มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคา

 ตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปน หากกิจการ

 ไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในปกอนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย

 โดยรับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที

4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไมวาจะเปน

 โดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม ซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปน

 สาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

4.14 ภาษีเงินไดนิติบุคคล

 ตามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร วาดวยการยกเวนรษัฎากร (ฉบบัที ่362) พ.ศ. 2542 กาํหนดใหบรษิทับรหิารสนิทรพัย 

 กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับซื้อหรือ

 รับโอนจากสถาบันการเงิน

4.15 ผลประโยชนของพนักงาน

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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4.11 Intangible assets
 Intangible assets, comprising computer software, are stated at cost less accumulated amortization and allowance for impairment (if any).

 The Company amortizes intangible assets with limited useful life systematically throughout the useful life period of such
 assets, and evaluates impairment of such assets when there is any indication of impairment thereof. The Company will review
 the amortization period and method of intangible assets at least every year-end. Amortization and allowance for impairment
 are recognized as expense in the part of profit or loss in the statements of income and other comprehensive income.

 Intangible assets with limited useful life have a useful life of approximately five years and there is no amortization of work in process.

4.12 Impairment of assets
 On the last day of each reporting period, the Company will assess whether there is any indication of impairment of its assets.
 If there is any indication thereof, the Company will figure out the impairment and recognize impairment loss when the asset
 value expected to be recovered is lower than the asset book value. In this regard, the asset value expected to be recovered
 refers to the asset fair value less asset selling cost or asset usage value, whichever is higher.

 The Company will recognize impairment loss in the part of profit or loss in the statements of income and other
 comprehensive income. In the assessment of asset impairment, if there is any indication that impairment loss recognized
 in the previous year has decreased or no longer existed, the Company will figure out the value expected to be recovered
 of such assets and will reverse impairment loss recognized in the previous year provided that there is a change in the
 projection to determine the value expected to be recovered after the latest recognition of impairment loss. The
 increase in the asset book value as resulted from such reversal of impairment loss must not exceed the justifiable book
 value. In case of no recognition of impairment loss in the previous years, the Company will immediately reverse and
 recognize impairment loss in the part of profit or loss.

4.13 Related party transactions
 Related party of the Company means a person or business that has control power over the Company, or is controlled
 by the Company, directly or indirectly, or is under the same control as the Company.

 In addition, related party also includes a person or business possessing the voting right, directly or indirectly, which
 has significant influence on the Company, its key management, directors or employees who have controlling power
 in the  Company’s operation. 

4.14 Corporate income tax
 The Royal Decree issued by virtue of the Revenue Code regarding Tax Exemption (No. 362) B.E. 2542 provides that
 Bangkok Commercial Asset Management Plc. shall be exempted from corporate income taxes for net profit earned
 from management of non-performing assets acquired or transferred from financial institutions.

4.15 Employee benefits
 Short-term benefits 
 The Company recognizes salaries, wages, bonuses and social security fund contributions as expenses when they actually occur.
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบใหเปน

 รายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก

 เปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

 บริษัทฯ มีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงาน

 อืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯ ถอืวาเงนิชดเชยดงักลาวเปนโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน นอกจากน้ันบรษิทัฯ จดัใหมโีครงการ

 ผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแกวันลาที่สามารถยกไปไดเกินกวา 1 ป

 บริษัทฯ คํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่นของพนักงาน โดย

 ใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาว

 ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน

 หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และผลกําไรหรือขาดทุนสําหรับโครงการผลประโยชนระยะยาวอื่น

 ของพนักงานจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุน

4.16 การประมาณการหนี้สิน

 บริษัทฯ รับรูประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทฯ มีภาระหน้ีสินอันเปนผลสืบเนื่องจากเหตุการณในอดีต และมีความ

 เปนไปไดคอนขางแนวาบรษิทัฯ จะสญูเสยีประโยชนเชิงเศรษฐกจิในการจายชาํระภาระหนีส้นิดงักลาว และบรษิทัฯ สามารถประมาณมลูคา

 ภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน ไดแก ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน

 หลังออกจากงาน คาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองตามกฎหมายและประมาณการหนี้สินอื่น

 บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่นและเปนประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทฯ

 จะทบทวนประมาณการหน้ีสินอยางสมํ่าเสมอ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโดยการเพ่ิมหรือลดคาใชจายจากการ

 ดําเนินงานอื่น

4.17 การวัดมูลคายุติธรรม  

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหน้ีสินใหผูอื่นโดยรายการดังกลาว

 เปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯ ใชราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมี

 สภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวย

 มลูคายตุธิรรม ยกเวนในกรณีทีไ่มมตีลาดทีม่สีภาพคลองสําหรบัสินทรพัยหรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไมสามารถหาราคาเสนอซือ้ขาย

 ในตลาดทีม่สีภาพคลองได บรษิทัฯ จะประมาณมูลคายตุธิรรมโดยใชเทคนคิการประเมินมลูคาท่ีเหมาะสมกบัแตละสถานการณ และพยายาม

 ใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด 
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 Post-employment benefits 
 Provident fund project
 The Company and employees have jointly set up a provident fund consisting of money contributions made by the
 employees and the Company on a monthly basis. Provident fund assets are separated from those of the Company.
 The portion contributed by the Company to the provident fund is recorded as an expense in the accounting period
 when the transaction occurs. 

 Post-employment benefit project
 The Company is liable to pay compensation to employees upon their employment termination according to the labor
 law and other staff benefit programs. They are regarded as post-employment benefits for the employees. Moreover,
 other long-term employee benefits are made available, such as annual leave days that can be carried forward to the
 following year, etc.
 
 The Company calculates liability under such post-employment benefits and other long-term employee benefit projects
 by the projected unit credit method. Assessment of contingent liability is undertaken by an independent expert on an
 actuarial basis. 

 Actuarial gains and losses in relation to post-employment benefits are recognized immediately in other comprehensive
 income, and gains and losses in relation to other long-term benefit projects are recognized immediately in the
 statement of income.

4.16 Provisions
 Provisions are recognized in the statement of inancial position when the Company incurs debt as a result of past
 events and with possibility to lose economic benefits from payment of such debt as well as based on its reliable
 assessment of such obligation. Provisions that are recognized in the statement of inancial position include provisions 
 for post-employment benefits, possible damages from prosecution, and other provisions.

 Provisions are recorded as other operating expenses and as provisions in the statement of financial position. The Company
 reviews provisions regularly and records changes in provisions by increasing or decreasing other operating expenses.

4.17 Fair value measurement
 Fair value means the price expected to be received from the sale of assets or the price to be paid for transfer of assets
 to other parties. The transaction occurs under normal circumstances between the buyer and the seller (market
 participants) on the date of fair value measurement. The Company uses the quoted price in the market with liquidity for
 fair value measurement of assets and liabilities which are required by relevant financial reporting standards to be
 measured at fair value except in case where the market has no liquidity for assets or liabilities of the same nature or no
 quoted price in the market with liquidity can be identified, the Company will then work out the fair value by using the
 valuation approaches considered suitable under the circumstances, and try to use noticeable information in relation to
 the assets or liabilities to be measured as much as possible.



100                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

 ลาํดบัชัน้ของมลูคายตุธิรรมทีใ่ชวดัมลูคาและเปดเผยมลูคายตุธิรรมของสนิทรพัยและหนีส้นิในงบการเงิน แบงออกเปน 3 ระดบัตามประเภท

 ของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง

 ระดับ 2  ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม

 ระดับ 3  ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพย

 และหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา

5. การใชดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความ

 ไมแนนอนเสมอ การใชดุลพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงใน

 หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ผลทีเ่กิดข้ึนจรงิอาจแตกตางไปจากจาํนวนทีป่ระมาณการไว การใชดลุพนิจิและการประมาณการทีส่าํคญัมดีงันี้

5.1 การรับรูรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

 บริษัทฯ ใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงในการคํานวณรายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สําหรับลูกหนี้ที่ไดมีการทําสัญญาปรับ

 โครงสรางหนี ้ในการคาํนวณหาอตัราดอกเบ้ียทีแ่ทจรงิ ฝายบรหิารตองใชดลุพนิจิในการพิจารณาปจจยัตางๆ เชน ประมาณการกระแสเงินสด

 ที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหน้ีแตละรายโดยอางอิงจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหน้ี ตนทุนของลูกหนี้ที่บริษัทฯ จายซื้อ

 ความสามารถของลูกหน้ีในการปฎิบัติตามแผนการปรับโครงสรางหนี้หรือการประนอมหนี้ เวลาที่บริษัทฯ จะไดรับชําระหนี้ และสภาพ

 เศรษฐกิจโดยรวม เปนตน ในการเปลี่ยนแปลงประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับดวยสาเหตุตางๆ เชน ลูกหนี้ไมสามารถจาย

 ชําระหนี้ไดตามสัญญา ลูกหน้ีขอทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม หรือ บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เน่ืองจากลูกหน้ี

 ไมสามารถปฎิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได จะมีผลกระทบตอการรับรูรายไดของบริษัทฯ ในระหวางงวด

5.2  การรับรูและการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สนิ

 ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารตองใชดุลพินิจในการพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอน

 ความเสีย่งและผลประโยชนในสนิทรพัยและหนีส้นิดงักลาวแลวหรอืไม โดยใชดลุพนิจิบนพืน้ฐานของขอมูลทีด่ท่ีีสดุทีร่บัรูไดในสภาวะปจจบุนั 

5.3  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

 คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของเงินใหสนิเชือ่จากการซ้ือลกูหนีเ้กดิจากการปรบัมลูคาของเงนิใหสนิเชือ่จากการซ้ือลกูหนีจ้ากความเส่ียงดานเครดติ

 ที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอางอิงตามหลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับดุลพินิจในการ

 ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหน้ีมีปญหาในการจายชําระคืนหนี้เงินตนและดอกเบ้ีย โดยใชการวิเคราะหสถานะของ

 ลูกหนี้รายตัว ความนาจะเปนของการผิดนัดชําระหนี้ มูลคาของหลักประกันและสภาวะเศรษฐกิจ

5.4  มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 ในการประเมินมลูคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงินทีไ่มมกีารซือ้ขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหาร

 ตองใชดุลพินิจในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปร
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 Hierarchy of fair value for measurement and disclosure of fair value of assets and liabilities in financial statements is

 in three levels by type of information used as below:

 Level 1  Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities  

 Level 2 Other observable inputs of assets or liabilities, directly or indirectly

 Level 3 Unobservable inputs such as data on projected future cash flows 

 On the last day of each reporting period, the Company will assess the necessity of the transfer of transactions

 between levels of fair value of assets and liabilities held as of the last day of each reporting period in which fair

 value measurement regularly takes place.

5. Exercise of Discretion and Important Accounting Projection

 In preparation of financial statements according to financial reporting standards, Management is always required to exercise

 discretion and make projection of uncertain issues. Such exercise of discretion and projection have effects on the amount

 stated in the financial statements and information presented in the notes to financial statements. Actual figures may differ

 from the estimates. Exercise of discretion and important projection are as follows:

5.1 Recognition of interest income from credit from purchase of receivables

 The Company uses effective interest rate in calculation of interest income from credit from purchase of receivables in case of

 debtors with debt restructuring contract. In calculation of the effective interest rate, Management is required to exercise

 discretion when considering various factors such as cash flow expected to be received from each debtor with reference to  the

 debt restructuring or compromising contract, cost of receivables for which the Company pays, debtors’ capability to comply

 with the debt restructuring or compromising contract, payment receipt schedule, and overall economic conditions, etc. Changes

 in projected cash flow to be received as resulted from debtors’ inability to pay debts according to the contract, debtors’

 request for revision of the debt restructuring contract, or the Company’s termination of the debt restructuring contract due to

 debtors’ inability to comply with the debt restructuring contract, will affect recognition of interim income of the Company.

5.2  Recognition and write-off of assets and liabilities

 In recognition and write-off of assets and liabilities, Management must exercise its discretion to see whether the

 Company has transferred or has been transferred risks and benefits of assets and liabilities based on the information

 to the best of my knowledge under the circumstances.

5.3  Allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables

 Allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables occurs from adjustment of credit from

 purchase of receivables due to possible credit risk. Management uses allowance for doubtful accounts criteria based

 on those of the Bank of Thailand in conjunction with exercise of discretion in estimation of losses expected to occur

 when debtors have principal and interest payment problems by analyzing each debtor’s status, possibility of default,

 collateral value, and economic conditions.



102                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

 ทีใ่ชในแบบจาํลองไดมาจากการเทียบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียูในตลาด โดยคาํนึงถงึความเส่ียงทางดานเครดิต สภาพคลอง ขอมลูความสมัพันธ 

 และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรที่ใชในการคํานวณ

 อาจมีผลกระทบตอมูลคายุติธรรม และการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม

5.5 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย

 บริษัทฯ จะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลง

 อยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอบงชี้ของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ

 หรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลพินิจของฝายบริหาร

5.6  คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย

 บริษัทฯ พิจารณาคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเม่ือพบวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของทรัพยสินรอการขายมีมูลคาลดลง

 ตํ่ากวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชดุลพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคาประเมินลาสุดของ

 ทรัพยสิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน 

5.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิก

 ใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น

 นอกจากน้ี ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา

 หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจท่ีเกี่ยวของกับ

 การคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

5.8 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน  

 หนีส้นิตามโครงการผลประโยชนหลงัออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณติศาสตรประกนัภัย ซึง่ตองอาศัยขอสมมตฐิานตาง ๆ

 ในการประมาณการน้ัน เชน อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงนิเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน

5.9 คดีฟองรอง

 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารจําเปนตองใชดุลพินิจในการประเมินผลของคดีดังกลาว

 ซึ่งในกรณีที่ฝายบริหารเช่ือมั่นวาจะไมมีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไมบันทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดังกลาว

5.10 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสญัญาเชาดาํเนนิงานหรือสญัญาเชาทางการเงิน ฝายบรหิารไดใชดลุพนิจิในการประเมินเง่ือนไข

 และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ ไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

6. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ดังนี้ 
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5.4  Fair value of financial instruments
 In estimation of fair value of financial instruments not traded on the market and those without quoted price in the active
 market, Management has to exercise discretion over assessment of fair value of the financial instruments by valuation
 techniques and models. Variables used in the model come from comparison of market variables taking into account
 credit risk, liquidity, relationship information, and changes in the value of financial instruments in the long term. Changes in
 assumptions in relation to variables used in the calculation may affect fair value and disclosure of levels fair value.

5.5 Allowance for impairment of investment in securities
 The Company sets aside allowance for impairment of investment in available-for-sale securities and general investment
 when fair value of such investment has decreased significantly and for a long period of time, or when there is any
 indication of impairment. To conclude whether investment has significantly decreased for a long period of time 
 requires discretion of Management. 

5.6  Allowance for impairment of properties foreclosed
 The Company considers allowance for impairment of properties foreclosed when it finds out that the value expected to be
 recovered of properties foreclosed has decreased to be lower than book value. Management exercises discretion over
 estimation of losses from impairment by considering the latest estimated price, type, and characteristics of assets.

5.7  Property, plant, and equipment, and depreciation
 In calculation of depreciation of plant and equipment, Management needs to estimate the useful life and residual
 value after use of such plant and equipment, and review of the useful life and residual value must be made if there
 are any changes.

 Moreover, Management needs to review impairment of property, plant, and equipment in each period, and record
 losses from impairment if the value expected to be recovered is lower than the book value. In this regard, Management
 needs to exercise discretion over estimation of future income and expenses in relation to such assets. 

5.8 Post-employment benefits according to benefit projects
 Liabilities under post-employment benefit projects for employees are estimated on an actuarial basis which requires
 various assumptions for use in estimation, such as discount rate, future salary increment rate, mortality rate, and
 employee turnover rate, etc.

5.9 Litigation
 The Company has contingent liabilities from lawsuits filed by others for damages. Management thus needs to exercise
 discretion over assessment of lawsuit results. In case Management is confident that no damages will be incurred, the
 Company will not record provisions for such case.

5.10 Lease contracts
 In considering whether a lease contract is an operating lease contract or a financial lease contract, Management exercises
 discretion over assessment of conditions and details of the contract to see whether the Company has transferred or
 has been transferred risks and benefits of such leased asset.
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6.1 การเปล่ียนชื่อบัญชีในงบการเงิน 

 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนชื่อบัญชีในงบการเงินท่ีเคยรายงานไวเดิมกอนป 2559 ดังนี้ 

  ตามที่รายงานไวเดิม  เปล่ียนใหม

  เงินลงทุนในลูกหน้ี  เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้

  คาเผ่ือการดอยคาเงินลงทุนในลูกหน้ี คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

  ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญ

 การเปล่ียนช่ือบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอตัวเลขในงบการเงินที่เคยรายงานไวเดิมเน่ืองจากเกณฑในการจัดทํา/วิธีการปฏิบัติในงบ

 การเงินเปนวิธีเดียวกัน

6.2 การรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี

 บริษัทฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงกอนป 2559 บริษัทฯ รับรูรายได

 เมื่อไดรับชําระเงินจากลูกหนี้โดยใชอัตราผลตอบแทนรายป (Yield Rate) ที่คํานวณจากกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหน้ี

 แตละกลุมที่ซื้อมา นํามาคูณดวยมูลคาของลูกหนี้คงเหลือแตละรายตามราคาทุนคงเหลือ โดยคํานวณตามระยะเวลาคางชําระต้ังแตวันท่ี

 ไดรับโอนจนถึงวันที่ไดรับชําระเงิน ถาจํานวนเงินท่ีไดรับชําระตํ่ากวาดอกเบ้ียคางชําระท่ีคํานวณไดจะรับรูเปนรายไดดอกเบี้ยไมเกินจํานวน

 เงนิทีไ่ดรบัชาํระ และตัง้แตวนัท่ี 1 มกราคม 2559 บรษิทัฯ ไดเปล่ียนการรับรูรายไดดอกเบ้ียเปนอตัราดอกเบ้ียทีแ่ทจรงิของลูกหนีแ้ตละราย

 โดยคํานวณหาอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงจากประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้แตละราย อางอิงจากสัญญาปรับ

 โครงสรางหนี้หรือสัญญาประนอมหน้ีกรณีที่บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้หรือประนอมหน้ีกับลูกหน้ี เงินท่ีไดรับชําระสวนที่

 สงูกวาดอกเบ้ียจะนาํไปหักตนทุนของเงนิใหสนิเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้อยางไรก็ตาม หากไมมกีารทาํสญัญาปรบัโครงสรางหน้ีหรอืประนอมหนี้

 กับลูกหนี้ เงินที่ไดรับจากลูกหน้ีทั้งจํานวนจะแสดงหักจากตนทุนของเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้เนื่องจากมีความไมแนนอนในมูลคา

 ที่คาดวาจะไดรับชําระ

6.3 การรับรูกําไรจากการขายผอนชําระ

 ลูกหนี้ขายผอนชําระเกิดจากการขายทรัพยสินรอการขายโดยการใหผอนชําระ โดยบริษัทฯ จะบันทึกสวนตางระหวางราคาขายและตนทุน

 ของทรัพยสนิรอการขายเปนกาํไรขัน้ตนจากการขายผอนชาํระรอตัดบญัช ีโดยกอนป 2559 บรษิทัฯ บนัทกึรบัรูกําไรจากการขายเปนรายได

 ตามงวดท่ีไดรับชําระตามสัดสวนของเงินรับชําระจากลูกหนี้ขายผอน และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนเปนทยอยบันทึก

 รับรูกําไรจากการขาย เม่ือยอดรวมของเงินสดรับชําระจากลูกหนี้สูงกวาตนทุนของทรัพยสินที่ขาย ทั้งนี้ กําไรท่ีรับรูจะไมเกินกวาสวนตาง

 ระหวางเงินสดที่ไดรับชําระกับตนทุนของทรัพยสินรอการขายสุทธิ เน่ืองจากฝายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาการรับชําระเงิน

 จากลูกหนี้ผอนชําระยังไมมีความแนนอน

6.4 การนําทรัพยหลักประกันของลูกหนี้ไปขายทอดตลาดโดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อ

 กอนป 2559 กรณทีีม่กีารนําทรพัยหลกัประกันของลูกหนีไ้ปขายทอดตลาดและมีบุคคลภายนอกประมูลซือ้ บรษิทัฯ ไมมกีารบันทึกรายการ

 บัญชี ณ วันที่มีการเคาะราคาหรือวันท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหแกผูซื้อแตจะบันทึกรายการดังกลาวเม่ือไดรับบัญชีรับจายจาก

 กรมบังคับคดีและไดรับเงิน ซึ่งถือวากรรมสิทธิ์และความเส่ียงไดโอนไปเปนของผูซื้อแลวและสามารถระบุราคาแนนอนท่ีจะไดรับเงิน

 (ราคากอนหักคาใชจายดําเนินการ) และต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ เปลี่ยนนโยบายการบันทึกรับรูการขายโดยต้ังแตวันท่ีมี

 การเคาะขายถาผูซื้อไดชําระเงินใหแกกรมบังคับคดี และพนระยะเวลาโตแยงการขาย (ไมเกินกวา 105 วัน) บริษัทจะบันทึกรายการขาย



105Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

6. Accumulated Amount from a Change in Accounting Policy
 In current year, the Company has made important changes to accounting policy as follows:

6.1 Change in terms stated in financial statements
 The Company has changed accounting terms in the financial statements from those before 2016 as follows:

  Previous terms   Changed to
  Investment in receivables  Credit from purchase of receivables
  Allowance for impairment of investment in receivables Allowance for doubtful accounts
  Impairment loss on investment in receivables     Doubtful accounts

 The said change in accounting terms has no material effect on the figures presented in the previous financial statements 
 as the preparation criteria and practices of the financial statements remain the same.

6.2 Recognition of interest income of credit from purchase of receivables
 The Company has changed the policy of recognition of interest income of credit from purchase of receivables. Before 2016,
 the Company recognized income upon receipt of payment from debtors by using annual yield rate calculated from cash flow
 expected to be received from each group of receivables acquired, multiplied by remaining value of each of which based on
 the remaining cost and the overdue period from the transfer date to the payment date. If the amount received is lower than
 the calculated overdue interest, it will be recognized as interest income not exceeding the amount received. From 1 January
 2016 onward, the Company has changed recognition of interest income to be the effective interest rate of each receivable by
 calculating the effective interest rate from cash flow projected to be paid from each receivable based on debt restructuring or
 compromising contracts in case of NPLs with debt restructuring or compromising contracts. The amount of payment which
 exceeds interest will be deducted from the principal of credit from purchase of receivables. However, in case of NPLs without
 debt restructuring and compromising contract, the entire payment received will be deducted from the cost of credit from
 purchase of receivables as there is high uncertainty of the value expected to be received.

6.3 Recognition of gain on installment sales
 Installment sale receivables come from sales of properties foreclosed on an installment payment basis. The Company will
 record difference between the selling price and the cost of the properties foreclosed as deferred gross margin from installment
 sales. Before 2016, the Company recognized income when each installment payment was made. Since 1 January 2016, the
 Company has changed to gradual recognition of income when the aggregate amount of cash received from each debtor
 exceeds the cost of properties foreclosed. The profit recognized will not exceed the difference between cash received and
 net cost of properties foreclosed, as Management has considered that receipt of payment from installment sales is uncertain.

6.4 Auction of collateral assets of debtors with outside bidders
 Before 2016, in case there was an auction of collateral assets of debtors with outside parties as bidders, the Company did not
 record any account item as of the date of finalizing the auction price or the date of the transfer of ownership right to the
 buyers, but it would record the item upon receipt of settlement account from Legal Execution Department and receipt of
 payment. In view of this, the right and risk are regarded as having been transferred to the buyers and definite price for
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 ดังกลาวเฉพาะกรณีที่ทรัพยหลักประกันน้ันไดจดจํานองลําดับที่ 1 เทานั้น และจะบันทึกประมาณการคาใชจายในการดําเนินการท่ีจะถูก

 เรียกเก็บจากกรมบังคับคดี ซึ่งตามสถิติที่ผานมาอยูที่ประมาณรอยละ 7 ของราคาขายไวในบัญชี “ประมาณการคาใชจายขายทอดตลาด”

 เปนยอดสุทธิจากลูกหน้ีกรมบังคับคดีในงบแสดงฐานะการเงิน

 ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวมีความสอดคลองและสะทอนถึงมูลคาของรายการบัญชี

 ไดอยางเหมาะสมกวาวิธีการบัญชีที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยูเดิม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

 และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่สําคัญ ไดแก รายไดดอกเบ้ียและกําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ี ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อ

 จากการซ้ือลูกหนี้ คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ กําไรจากการขายผอนชําระ และลูกหนี้ขายผอนชําระ ลูกหนี้กรมบังคับคดี

 และหน้ีสินอื่น

 บริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

 และรวมถึงงบการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งผลสะสมของรายการปรับปรุงไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

 นโยบายการบัญชี” เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน   

สินทรัพย   

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้  (2,084.27) (2,249.29) 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ *  3,849.83    3,852.51

เงินลงทุนในหลักทรัพย  (0.06) -

คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย *  30.00 17.47 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ  (231.24) (51.27) 

กําไรขั้นตนลูกหนี้ผอนชําระรอตัดบัญชี *  (155.33) (211.04) 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ  (92.55) (30.06) 

ลูกหนี้กรมบังคับคดี - สุทธิ  2,394.57  2,402.52  

หนี้สิน   

หน้ีสินอื่น  (813.46) (481.66) 

สวนของเจาของ   

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ  30.00  17.47

กาํไรสะสมยังไมจัดสรร  4,494.41  4,195.01 

 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ * เปนรายการปรับมูลคาของสินทรัพย

หนวย : ลานบาท
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 payment can be identified (price before operating expenses). Since 1 January 2016, the Company has changed its policy of
 recognizing income from sales in that from the date of finalizing the auction price, as soon as payment has been made at
 Legal Execution Department and no objection of the transaction is made by any party, which must be no later than 105 days,
 and provided that the said collateral assets are under first mortgage, the Company will record income from such sale
 transaction. Also, it will record estimated operating expenses to be collected from Legal Execution Department, i.e. about 7%
 of the selling price based on statistical record, under the account item “estimated auction sale expenses” which is net of
 Legal Execution Department’s debtors in the statement of financial position.

 Management of the Company is of the opinion that the above change in accounting policy is consistent with and reflects the
 value of the accounting item more appropriately than that in the previous accounting practice. Major effects of the above
 change on the statement of financial position and the statements of income and other comprehensive income are in such
 items as interest income and gain on credit from purchase of receivables, outstanding balance of credit from purchase of
 debtors, allowance for doubtful accounts and doubtful accounts, gain on installment sales, installment sale receivables,
 Legal Execution Department’s debtors, and other liabilities.

 The Company has revised financial statements as of 31 December 2015 and for the year so ended presented as information
 for retroactive comparison as well as financial statements as of 1 January 2015. Accumulated amounts of adjusted items are
 presented in “accumulated amount from a change in accounting policy” as a separate item in the statement of changes in
 shareholders’ equity.
  
 The amounts of adjusted items have effects on the increase (decrease) in the items in the statement of financial position and
 the statements of income and other comprehensive income as below:

Statement of Financial Position  
Assets   
Credit from purchase of receivables  (2,084.27) (2,249.29) 
Allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables*  3,849.83    3,852.51
Investment in securities  (0.06) -
Allowance for revaluation of investment in securities*  30.00 17.47 
Installment sale receivables  (231.24) (51.27) 
Deferred gross margin from installment sale receivables*  (155.33) (211.04) 
Properties foreclosed - net  (92.55) (30.06) 
Legal Execution Department's debtors - net  2,394.57  2,402.52  
Liabilities  
Other liabilities  (813.46) (481.66) 
Owners' equity   
Other components of owners' equity  30.00  17.47
Unappropriated retained earnings  4,494.41  4,195.01 

 31 December 2015 1 January 2015

Note* Adjusted asset value

Unit: million baht
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7. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการแกไขขอผิดพลาดที่สําคัญดังนี้ 

7.1 เงินชดเชยจากผูขายจากการยกเลิกสัญญาสวนแบงกําไรขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ

 ในป 2546 บริษัทฯ ไดซื้อลูกหน้ีดอยคุณภาพจากบริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด ในราคา 19,712 ลานบาท ภายใตสัญญาดังกลาว

 กาํหนดใหรบัรูผลกาํไรหรือขาดทุนจากการบริหารลูกหนีด้อยคณุภาพของบริษทับรหิารสินทรพัย พญาไท จาํกดั เม่ือสิน้ปที ่6 และสิน้ปที ่12

 นับแตวันที่โอนสินทรัพย โดยใหคํานวณผลกําไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่เรียกเก็บได ซึ่งสะสมจนถึงวันที่คํานวณ

 ผลกําไรหรือขาดทุนหักดวยตนทุนในการรับโอนและคาใชจายทั้งหมดในการดําเนินการของบริษัทฯ รวมทั้งดอกเบ้ียที่เกี่ยวของ โดยในการ

 คํานวณใหนับสินทรัพยที่เรียกเก็บไดเฉพาะลูกหน้ีที่ไดรับชําระหนี้เสร็จสิ้นแลว 

 ในงวดบัญชีป 2552 บริษัทฯ มีผลกําไรท่ีตองแบงปนใหบริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด ตามเงื่อนไขของสัญญาเม่ือส้ินปที่ 6 จํานวน

 73.83 ลานบาท บริษัทฯ ไดรับรูผลกําไรท่ีตองแบงฯ ดังกลาวเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

 ตอมาในป 2553 บริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด ไดเจรจาขอยกเลิกสัญญาและทําบันทึกขอตกลงเก่ียวกับการแบงปนผลกําไรหรือ

 ขาดทุนกอนสิ้นปที่ 12 นับแตวันทําสัญญาซ้ือขายสินทรัพยกับบริษัทฯ และจายเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญาการแบงผลกําไรขาดทุนท่ี

 จะเกิดในอนาคตจากลูกหน้ีที่โอนขายใหบริษัทฯ จํานวน 3,020 ลานบาท ซ่ึงเงินที่ไดรับชดเชยฯ นี้ถือเปนการลดตนทุนของลูกหนี้ที่ซ้ือมา

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุน:

รายไดดอกเบี้ย - เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี                                                                       (640.38) 

รายไดดอกเบี้ย - ลูกหน้ีขายผอนชําระ                                                                                       (6.73) 

กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี                                          706.73 

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย                                                                                        34.74 

กําไรจากการขายผอนชําระ                                                                                                  (78.48) 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ - รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ                                                          4.73 

(กลับรายการ ) ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย                                                                4.70 

คาใชจายอื่น                                                           (4.10) 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้                                                            (269.98) 

กําไรสุทธิ                                                                                                                       299.39 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย                                                                        12.59

กําไรเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                             311.98

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
 31 ธันวาคม 2558

หนวย : ลานบาท
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7. Accumulated Amount from Correction of Errors
 In the current year, the Company has corrected major errors as follows:

7.1 Compensation from sellers as resulted from termination of profit/loss sharing agreement due to asset management
 In 2003, the Company purchased NPLs from Phayathai Asset Management Co., Ltd. in an amount of 19,712 million baht. The
 said agreement requires that profit or loss from management of NPLs of Phayathai Asset Management Co., Ltd. is recognized
 at the end of year 6 and the end of year 12 from the date of asset transfer based on calculation of profit or loss from
 non-performing assets which are collectible and accumulated until the date of profit/loss calculation deducted by the cost of
 acceptance of transfer and all operating expenses of the Company including relevant interest. The calculation covers only
 collectible assets where debtors have already completed debt settlement.

 In accounting year 2009, the Company recorded profit of 73.83 million baht which had to be allocated to Phayathai Asset
 Management Co., Ltd. according to the contractual condition of profit sharing at the end of year 6. The Company recognized
 such allocated profit as an expense in the statement of income. 

 In 2010, Phayathai Asset Management Co., Ltd. negotiated for termination of the agreement and entered into a memorandum
 of understanding to have profit/loss sharing undertaken before the end of year 12 from the date of execution of sale and
 purchase of assets with the Company, and have compensation for termination of profit/loss sharing agreement in relation to
 the transferred debtors paid to the Company in an amount of 3,020 million baht. The compensation so obtained is regarded
 as a factor that helps lower cost of the purchased debtors, which should be presented and deducted from credit from purchase

Statements of Income and Other Comprehensive Income

Profit/Loss:

Interest income - credit from purchase of receivables                                                                      (640.38) 

Interest income - installment sale receivables                                                                                     (6.73) 

Gain on credit from purchase of receivables                                         706.73 

Gain on sale of properties foreclosed                                                                                       34.74 

Gain on installment sale                                                                                                 (78.48) 

Other operating income - other operating income                                                         4.73 

(Reversal) Loss on impairment of properties foreclosed                                                            4.70 

Other expenses                                                       (4.10) 

Bad debts and doubtful accounts of credit from purchase of receivables (269.98) 

Net profit                                                                                                                      299.39 

Other comprehensive profit/loss

Profit (Loss) on measurement of available-for-sale investment 12.59

Total comprehensive profit                                                                                                           311.98

 For the year ended
 31 December 2015

Unit: million baht
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  บริษัทฯ ควรแสดงหักจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ ณ วันที่ไดรับชดเชยแทนการบันทึกรับรูเปนรายได ในปบัญชี 2559 บริษัทฯ 

 ไดแกไขขอผิดพลาดดังกลาวและปรับงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

7.2 ทรัพยสินรอการขายท่ีรับซื้อ/รับโอนมาจากสถาบันการเงินอื่น

 กอนป 2559 บริษทัฯ ไดรับซ้ือ/รับโอนทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินโดยการจายชําระเปนตั๋วสัญญาใชเงินไมมีดอกเบี้ย อายุของ

 ตั๋วสัญญาใชเงินอยูระหวาง 2-9 ป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคุณภาพของทรัพยสินรอการขายแตละรายการ บริษัทฯ บันทึกตนทุนของทรัพยสินรอการ

 ขายที่ไดมาตามราคาหนาตั๋วรวมคาใชจายดําเนินการที่เกี่ยวของกับทรัพยสินนั้น ในปบัญชี 2559 บริษัทไดทบทวนการบันทึกบัญชีดังกลาว

 และแกไขการบันทึกตนทุนของทรัพยสินรอการขายท่ีไดมาดวยราคาทุนที่เทียบเทาราคาเงินสดไมรวมดอกเบ้ีย โดยผลตางระหวางราคา

 เทียบเทาเงินสดและจํานวนเงินที่ตองจายชําระแสดงเปนดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชีและทยอยตัดเปนคาใชจายตลอดอายุของตั๋วสัญญาใชเงิน

 บริษัทฯ ไดปรับงบการเงินท่ีนํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

7.3 เงินรับชําระหนี้จากลูกหนี้รอตัดบัญชี

 กอนป 2559 เงินท่ีไดรับชําระหนี้จากลูกหน้ี บริษัทฯ จะบันทึกพักไวเปนสวนหนึ่งของหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินตั้งแตวันท่ีไดรับเงิน

 จนกวาบริษัทฯ จะไดรับเอกสารหลักฐานเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการตัดรายการบัญชีที่เก่ียวของอยางครบถวน ซึ่งมีรายการท่ีสามารถ

 ตดัชาํระหน้ีไดแตบรษิทัฯ ไมไดนาํมาตดัชาํระใหตรงตามงวดบัญชี ในปบญัชี 2559 บรษิทัฯ ไดทบทวนวิธปีฏบิตัซิึง่มผีลกระทบกบัการบันทกึ

 บัญชีและไดแกไขขอผิดพลาดดังกลาวและปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

7.4 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สงสัยจะสูญ

 กอนป 2559 บริษัทฯ ประเมินมูลคาหลักประกันเสร็จแลวแตไมไดบันทึกวันที่ประเมินราคาหลักประกันใหเปนปจจุบันและครบถวน

 มีผลทําใหการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทสูงไปเนื่องจากไมสามารถนํามูลคาหลักประกันมาใชไดตามเกณฑที่ ธปท. กําหนด 

 ในป 2559 บริษัทไดทบทวนวิธีปฏิบัติซึ่งมีผลกระทบกับการบันทึกบัญชีและไดแกไขขอผิดพลาดดังกลาวและปรับงบการเงินที่นํามาแสดง

 เปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

7.5 การรับรูรายการทรัพยสินรอการขาย

 กอนป 2559 บริษัทฯ จะรับรูทรัพยสินรอการขายท่ีไดรับจากการชําระหนี้เมื่อหนวยงานท่ีเกี่ยวของแจงใหทราบ ซึ่งโดยปกติแลวจะเกิดขึ้น

 หลังวันโอนกรรมสิทธิ์ อยางไรก็ตาม ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 บริษัทฯ จะรับรูรายการ ณ วันที่บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธิ์ บริษัทฯ

 จึงไดปรับงบการเงินยอนหลัง เพื่อใหสะทอนการเปล่ียนแปลงเกณฑดังกลาว

7.6 ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)

 กอนป 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) จํานวน 4,718.25 ลานบาท และไดบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัย

 จะสูญของลูกหนี้ดังกลาวแลวทั้งจํานวน เนื่องจากศาลลมละลายกลางไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด และบริษัทฯ ไดยื่นขอรับชําระหนี้ตอ

 เจาพนักงานพิทักษทรัพย ในระหวางป 2558 ศาลฎีกาไดพิพากษากลับใหยกคําขอรับชําระหนี้ของบริษัทฯ จึงเปนเหตุใหบริษัทฯ ไมมีสิทธิ

 ไดรับชําระหนี้ บริษัทฯ ไดบันทึกกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบันทึกตัดลูกหนี้บริษัทดังกลาวออกจากบัญชีทั้งจํานวน ในป 2559

 ซึ่งไมตรงตามงวดบัญชี บริษัทจึงแกไขขอผิดพลาดดังกลาวใหถูกตองตามรอบระยะเวลาบัญชีและปรับงบการเงินที่นํามาแสดงเปนขอมูล

 เปรียบเทียบยอนหลัง
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  of receivables on the date of receipt of compensation instead of recognition of income. In 2016, the Company corrected
 such error and restated its financial statements presented as information for retroactive comparison.

7.2 Properties foreclosed purchased/transferred from other financial institutions
 Before 2016, the Company purchased and received transfer of properties foreclosed from financial institutions with payment
 made in form of interest-free promissory notes. Maturity of promissory notes was approximately 2-9 years depending on quality
 of each item of properties foreclosed. The Company recorded cost of the acquired properties foreclosed at face value
 including relevant operating expenses. In accounting year 2016, the Company reviewed such accounting record and corrected
 recording of cost of the acquired properties foreclosed at cost price equivalent to cash price excluding interest. Difference
 between the cash equivalent price and the amount payable is presented as deferred interest payable which would be gradually
 recognized as expenses throughout the maturity period of the promissory notes. The Company has accordingly restated its
 financial statements presented as information for retroactive comparison.

7.3 Deferred debt payment from debtors
 Before 2016, debt payment from debtors was recorded by the Company as part of liabilities in the statement of financial
 position from the date of receipt thereof until the full receipt of evidence documents according to the relevant settlement
 procedure. There were some items which could be settled but the Company did not settle them in the relevant accounting
 period. In 2016, the Company reviewed its practices affecting the accounting record with correction of certain errors, and
 restated its financial statements presented as information for retroactive comparison.  

7.4 Allowance for doubtful accounts and doubtful accounts
 Before 2016, the Company appraised collateral value but did not record the date of such appraisal for updatedness and
 completeness of the record, resulting in too high amount of allowance for doubtful accounts as collateral value could not be
 used in accordance with the BOT criteria. In 2016, the Company reviewed its practices affecting the accounting record with
 correction of certain errors, and restated its financial statements presented as information for retroactive comparison.

7.5 Recognition of properties foreclosed
 Before 2016, the Company recognized properties foreclosed acquired from debt settlement upon being notified by
 relevant agencies, which normally took place after the ownership transfer date. However, since 1 January 2016, the
 Company has recognized properties foreclosed on the ownership transfer date. The Company has thus restated its
 financial statements to reflect such criteria change.

7.6 Bangkok Commerce Plc. receivables 
 Before 2015, the Company recorded Bangkok Commerce Plc. receivables of 4,718.25 million baht and for which it set allowance
 for doubtful accounts in full as the Central Bankruptcy Court had issued an order for the receivership of Bangkok Commerce Plc.
 The Company then filed a petition for receipt of debt settlement with the official receiver. During 2015, the Supreme Court
 reversed the decision and dismissed the Company’s petition for receipt of debt settlement, hence the Company’s no right to
 receipt of debt settlement. The Company then reversed such allowance for doubtful accounts and made full write-off of 
 Bangkok Commerce Plc. receivables in 2016, which was not the relevant accounting period. Therefore, the Company has
 corrected this error for the item to be recorded in the relevant accounting period and restated its financial statements
 presented as information for retroactive comparison.
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 ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ เห็นวาการแกไขขอผิดพลาดดังกลาวทําใหงบการเงินของบริษัทเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 มีความสอดคลองและสะทอนถึงมูลคาของรายการบัญชีไดอยางเหมาะสม ซึ่งการแกไขน้ีมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

 ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่สําคัญ ไดแก ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ เงินชดเชยจากบริษัทบริหารสินทรัพย

 พญาไท จํากัด ทรัพยสินรอการขาย หน้ีสินอื่น กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และหน้ีสูญ

 

 บริษัทฯ ไดปรับปรุงงบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันที่นํามาแสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง

 และรวมถึงงบการเงิน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผลสะสมของรายการปรับปรุงได

 แสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด” เปนรายการแยกตางหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของเจาของ

 จาํนวนเงนิของการปรับปรงุแกไขขอผดิพลาดมีผลกระทบตอรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง) มีดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน    

สินทรัพย   

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี        (3,368.44)        (4,165.92)

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ * 727.39 146.48 

เงินชดเชยจากบริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด รอตัดบัญชี *   2,909.54 2,911.70 

คาเผื่อการปรับมูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย * 0.06 - 

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 133.65 (280.19) 

ลูกหนี้กรมบังคับคดี 13.55 13.08 

ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) (4,718.25) - 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ีบริษทั กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน) *   4,718.25 - 

สินทรัพยอื่น (42.90) (53.69) 

หนี้สิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม                                                                                    (39.41)                  (5.50) 

หนี้สินอื่น                                                                                                         (415.55)            (2,278.49) 

สวนของเจาของ

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ 0.06 -

กําไรสะสมยังไมจัดสรร 827.74 855.45

 31 ธันวาคม 2558 1 มกราคม 2558

หมายเหตุ * เปนรายการปรับมูลคาของสินทรัพย

หนวย : ลานบาท
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 Management of the Company is of the opinion that such correction of errors would ensure its financial statements are
 in conformity with the financial reporting standards being relevant to and reflecting the value of accounting items
 appropriately. Major effects of the change on the statement of financial position and the statements of income and
 other comprehensive income are in such items as outstanding balance of credit from purchase of debtors, compensation
 from Phayathai Asset Management Co., Ltd., properties foreclosed, other liabilities, gain on credit from purchase of
 receivables, allowance for doubtful accounts, doubtful accounts and bad debts. 

 The Company restated the financial statements as of 31 December 2015 and for the year so ended presented as
 information for retroactive comparison as well as the financial statements as of 1 January 2015 to be in conformity with
 the financial reporting standards. Accumulated amounts of adjusted items are presented in the “Accumulated amount
 from correction of errors” as a separate item in the statement of changes in owners’ equity.

 The amounts of adjusted items have effects on the increase (decrease) in the items in the statement of financial position
 and the statements of income and other comprehensive income as below:

Statement of Financial Position   

Assets   

Credit from purchase of receivables      (3,368.44)        (4,165.92)

Allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables* 727.39 146.48 

Deferred compensation from Phayathai Asset Management Co., Ltd.*   2,909.54 2,911.70 

Allowance for revaluation of investment in securities* 0.06 - 

Properties foreclosed - net 133.65 (280.19) 

Legal Execution Department's debtors 13.55 13.08 

Bangkok Commerce Plc. receivables (4,718.25) - 

Allowance for doubtful accounts of Bangkok Commerce Plc. receivables*    4,718.25 - 

Other assets (42.90) (53.69) 

Liabilities

Debt issued and borrowing                                                                               (39.41)                  (5.50) 

Other liabilities (415.55)            (2,278.49) 

Owners' equity

Other components of owners' equity 0.06 -

Unappropriated retained earnings 827.74 855.45

 31 December 2015 1 January 2015

Note* Adjusted asset value

Unit: million baht
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กําไรขาดทุน:

รายไดดอกเบี้ย - เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี  (36.17)

คาใชจายดอกเบ้ีย - ดอกเบี้ยและสวนลดจายตั๋วสัญญาใชเงิน                                                                            2.76

กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี     (582.77)

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย                                                                                                     13.64

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ - รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ                                                                       (0.56)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้                                                                      (580.91)

กําไรสุทธิ                                                                                                                                      (27.71)

กําไรเบ็ดเสร็จรวม                                                                                                                           (27.71)

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 2558

หนวย : ลานบาท

8. การบริหารความเสี่ยง

 บริษทัฯ ไดดาํเนนิการบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงท่ีสาํคญั โดยแบงความเสีย่งออกเปน 4 ประเภท ไดแก ความเส่ียงดานกลยทุธ 

 ความเส่ียงดานปฏบิตักิาร ความเสีย่งดานการเงินและความเส่ียงดานการปฏิบตัติามกฎเกณฑ เพือ่ใหสามารถกาํหนดแนวทางหรือเครือ่งมือ

 บริหารจัดการความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดดังนี้

8.1 ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk)

 ความเสีย่งทีเ่กดิจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสมหรือเกิดการจากปรับแผนกลยุทธทีไ่มสอดคลองกับปจจยัภายในและสภาพแวดลอม

 ภายนอก อันสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ/แผนดําเนินงานท่ีบริษัทฯ กําหนด ตลอดจนกระทบตอรายได ฐานะทาง

 การเงนิ ความสามารถในการแขงขันและความดํารงอยูของบริษัทฯ

8.2 ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ (Operational Risk)

 ความเส่ียงทีจ่ะเกิดความเสยีหายอันเนือ่งมาจากการกํากบัดูแลกจิการ ธรรมาภิบาลในองคกร และการควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอ โดยอาจ

 เก่ียวของกบักระบวนการปฏิบตังิานภายใน บคุลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอกอันสงผลกระทบตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ

8.3 ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk)

 ก) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) 

  ความเส่ียงที่เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ไมสามารถชําระหน้ีสินและภาระผูกพันเมื่อถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปน

  เงินสดไดทันเวลาท่ีครบกําหนดชําระหนี้ หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือไมสามารถหาเงินมาชําระได แตดวยตนทุน

  ที่สูงเกินกวาระดับท่ียอมรับได ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ
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Statements of Income and Other Comprehensive Income

Profit/Loss:

Interest income - credit from purchase of receivables (36.17)

Interest expenses - interest and discount payable on promissory notes                    2.76

Gain on credit from purchase of receivables (582.77)

Gain on sale of properties foreclosed                                                                                                  13.64

Other operating income - Other operating income                                                                     (0.56)

Bad debts and doubtful accounts of credit from purchase of receivables                                (580.91)

Net profit                                                                                                                                    (27.71)

Total comprehensive profit                                                                                (27.71)

 For the year ended

 31 December 2015

Unit: million baht

8. Risk Management

 The Company implements its risk management that covers all key risks, which are divided into four categories

 consisting of strategic risk, operational risk, financial risk and compliance risk, so that it could determine approaches

 to or tools for efficient risk management, as follows:

8.1 Strategic risk

 These are risks arising from unsuitable strategic plans, resulting from insufficient adaptation of strategy to deal with

 internal and external environment, which may adversely affect the achievement of organizational goals in accordance

 with strategic and operational plans set by the Company and impact our revenue, financial status, competitiveness and

 the sustainability of our business.

8.2 Operational risk

 These are risks of incurring damage arising from insufficient corporate governance and internal controls, which may

 be related to internal functional processes, personnel, work systems, or external events that affect our revenue and

 financial position.

8.3 Financial risk

 a) Liquidity risk

  These are risks arising from our inability to pay debts and meet obligations when due, because of inability to

  timely convert assets into cash or obtain sufficient funds to meet our funding needs, or ability to obtain

  funds but at the too high cost. These risks may affect our income and financial position.
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สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 3.26 -  -  -  3.26

เงินฝากสถาบันการเงิน 807.01 800.49 -  -  1,607.50

เงินลงทุนในหลักทรัพย -  -  -  985.71 985.71

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 72,830.47 1,279.11 3,865.52 -  77,975.10

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 117.56 1,180.54 1,100.84 -  2,398.94

ลูกหนี้กรมบังคับคดี -  -  -  3,026.04 3,026.04

หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 1,000.00 24,714.00 24,631.70 -  50,345.70

    2559
  เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี
 

รายการ
 ทวงถาม 1 ป 1 ป - 10 ป กําหนด รวม

หนวย : ลานบาท

 ก) ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) (ตอ)

  เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง

  บรษิทัฯ มกีารกําหนดนโยบายการบริหารสภาพคลอง การควบคมุเพดาน/ระดบัความเส่ียงดานสภาพคลอง ใหอยูในระดับทีย่อมรบัได 

  และกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ 

  และมีเครื่องมือท่ีใชในการบริหารดานสภาพคลอง ไดแก ประมาณการกระแสเงินสดรับและจาย เพื่อประเมินฐานะสภาพคลองใน

  แตละชวงเวลาตางๆ การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ และการทดสอบภาวะวิกฤตของฐานะสภาพคลองทางการเงิน

  ของบริษัทฯ

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดวางแนวทางในการจัดทําแผนบริหารจัดการสภาพคลอง (Contingency Funding Plan) ทั้งในภาวะปกติ 

  และแผนบริหารสภาพคลองฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลงเงินทุนที่จะทําใหไดรับกระแสเงินสดอยางเพียงพอ

  และทันเวลา ภายใตตนทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ในกรณีเกิดวิกฤตทางดานสภาพคลอง

  วันที่ครบกําหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้
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Financial assets 

Cash 3.26 -  -  -  3.26

Deposits at financial institutions 807.01 800.49 -  -  1,607.50

Investment in securities -  -  -  985.71 985.71

Credit from purchase of receivables 72,830.47 1,279.11 3,865.52 -  77,975.10

Installment sale receivables 117.56 1,180.54 1,100.84 -  2,398.94

Legal Exeuction Department's debtors -  -  -  3,026.04 3,026.04

Financial liabilities      

Debt issued and borrowing 1,000.00 24,714.00 24,631.70 -  50,345.70

    2016
  At Less than  Not
 

Item
 call 1 year 1 - 10 year specified Total

Unit: million baht

 a) Liquidity risk (Cont.)

  Tools for managing liquidity risks

  The Company has established a policy for management of liquidity, control of liquidity risk limits/levels, and

  putting in place tools for monitoring and controlling liquidity risks by relevant management personnel and

  committees. The tools used for liquidity risk management include estimation of the cash inflows and outflows 

  to assess the liquidity gap for various periods of time, analysis of key financial ratios and stress tests for

  financial liquidity.

  Furthermore, the Company has laid down guidelines for the preparation of a contingency funding plan for

  normal situations and an emergency liquidity plan to ensure timely access to adequate funds and cash flow

  in the event of a liquidity crisis.

  Maturity dates of financial tools from the dates in the statements of financial position as of 31 December

  2016 and 2015 are as below:
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สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด 3.44 -  -  -  3.44

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,610.43 0.81 -  -  1,611.24

เงินลงทุนในหลักทรัพย -  -  -  985.79 985.79

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 64,602.40 977.93 5,576.89 -  71,157.22

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 418.10 1,281.68 1,354.34 -  3,054.12

ลูกหนี้กรมบังคับคดี -  -  -  2,614.82 2,614.82

หนี้สินทางการเงิน     

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม -  13,798.95 28,264.00 -  42,062.95

    2558
  เมื่อ นอยกวา มากกวา ไมมี
 

รายการ
 ทวงถาม 1 ป 1 ป - 10 ป กําหนด รวม

หนวย : ลานบาท

 ข) ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) 

  สําหรับธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย (AMC) ที่รายไดไมไดเกิดจากการปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา แตมีรายไดจากการนําสินทรัพย

  ดอยคุณภาพ (NPL/NPA) มาบริหารจัดการและจําหนายออกไป ดังนั้น ธุรกิจจะมีความเส่ียงจากคุณภาพของสินทรัพย (Asset 

  Quality Risk) เปนหลัก

     เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดานคุณภาพของสินทรัพย

  - การกําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL/NPA) ดวยการพิจารณาจากปจจัยที่สําคัญที่เกี่ยวของกับสินทรัพย

   ดอยคุณภาพ ไดแก ประวัติ/สถานะลูกหน้ี ภาระหน้ีสิน คุณภาพหลักประกัน คุณภาพของทรัพยสินรอการขาย รวมถึง

   สภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะการแขงขัน ภาวะเศรษฐกิจ เปนตน เพื่อประมาณการรายไดจากผลเรียกเก็บหน้ี

   และการจําหนายทรัพย

  - การบริหารจัดการลูกหน้ีตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่อาจไมสามารถผอนชําระหน้ีไดตามสัญญา หรือชําระตามเง่ือนไข

   ที่ตกลงกันไวนั้น บริษัทฯ มีการพิจารณา/ทบทวนถึงความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยมีระบบ Aging เพื่อเตือน

   ลวงหนากอนลูกหนี้จะผิดนัดชําระหน้ี สําหรับกรณีลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้จะดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย

   ที่กําหนด เพื่อลดความเส่ียงสําหรับลูกหน้ีที่ไมสามารถดําเนินการตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีได

 ค) ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) 

  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงทีบ่รษิทัฯ อาจไดรบัความเสียหายอันสืบเนือ่งมาจากการเปล่ียนแปลง

  ของอัตราดอกเบ้ียและความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาของหลักทรัพย ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะทางการลงทุนของบริษัทฯ 

  นอกจากน้ี เน่ืองจากธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเนนการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ ความเสี่ยงดานตลาดจึงรวมถึงความเสี่ยงจาก

  การเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกันของลูกหนี้และทรัพยสินรอการขายดวย



119Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

Financial assets 

Cash 3.44 -  -  -  3.44

Deposits at financial institutions 1,610.43 0.81 -  -  1,611.24

Investment in securities -  -  -  985.79 985.79

Credit from purchase of receivables 64,602.40 977.93 5,576.89 -  71,157.22

Installment sale receivables 418.10 1,281.68 1,354.34 -  3,054.12

Legal Exeuction Department's debtors -  -  -  2,614.82 2,614.82

Financial liabilities      

Debt issued and borrowing -  13,798.95 28,264.00 -  42,062.95

    2015
  At Less than  Not
 

Item
 call 1 year 1 - 10 year specified Total

Unit: million baht

 b) Credit risk

  Credit risks for asset management companies (AMC) whose revenues do not arise from extending loan

  facilities to clients, but from management and disposal of NPLs/NPAs, are mainly asset quality risks.

     Tools for managing asset quality risks

  - We determine prices for NPLs/NPAs based on NPLs/NPAs related factors comprising debtor status/track

   record, indebtedness, quality of collateral security, quality of NPAs, and such external environment as

   competition and economic conditions, etc., to estimate income from debt collection and disposal of

   such assets.

  - We manage our debtors under debt restructuring agreements who may not be able to settle debts as

   agreed upon or under the conditions set forth. We consider and review the debt servicing capability of

   each debtor with an aging system in place to give early warning before debtor’s default of payment.

   Debtor in default of payment shall be subject to legal proceeding as specified. This aims to reduce risks

   associated with debtors who cannot perform their obligations under the debt restructuring agreements.

 c) Market risk

  Market risks are risks arising from changes in market prices. The Company may be at risk of damage caused by

  changes in interest rates and securities prices which affect our investment position. In addition, as our business

  focuses on management of NPAs, market risks include risks arising from changes in market price of collateral

  assets of debtors and properties foreclosed.
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  บรษิทัฯ ไมมสีนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงินทีเ่ปนเงนิตราตางประเทศ จงึไมมคีวามเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน
  
  1) ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย 
   ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย คือ ความเส่ียงที่มูลคาของเครื่องมือทางการเงินทั้งดานสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน 
   จะเปล่ียนแปลงไปตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียในตลาด ดังนี้

  สินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินจําแนกตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด                                                           -                     -                     3.44                3.44 

เงินฝากสถาบันการเงิน                                  1,469.90                0.81            140.53          1,611.24 

เงินลงทุนในหลักทรัพย                                        -                     -                  985.79             985.79 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้                         6,554.82         64,602.40                -             71,157.22 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ                                     2,471.82             273.05            309.25          3,054.12 

ลูกหนี้กรมบังคับคดี                                            -                     -               2,614.82          2,614.82 

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม                        18,613.26         21,853.58          1,596.11         42,062.95

    2558
  อัตราดอกเบ้ีย
  ปรับขึ้นลง  อัตรา
 รายการ ตามอัตราตลาด  ดอกเบี้ยคงที่   ไมมีดอกเบ้ีย  รวม 

หนวย : ลานบาท

สินทรัพยทางการเงิน

เงินสด -                     -                  3.26                3.26

เงินฝากสถาบันการเงิน 723.16     800.49  83.85 1,607.50 

เงินลงทุนในหลักทรัพย                                        -                     -                  985.71             985.71 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี                         5,144.63         72,830.47                -             77,975.10 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ                                     1,898.51       202.09            298.34         2,398.94 

ลูกหนี้กรมบังคับคดี                                            -                     -               3,026.04          3,026.04 

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม                        20,203.60         26,980.40          3,161.70         50,345.70

    2559
  อัตราดอกเบ้ีย
  ปรับขึ้นลง  อัตรา
 รายการ ตามอัตราตลาด  ดอกเบี้ยคงที่   ไมมีดอกเบ้ีย  รวม 

หนวย : ลานบาท
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  The Company has no financial assets and liabilities in foreign currencies, hence no risks from changes in
  foreign exchange rates.

  1) Interest rate risk
   Interest rate risk is risk incurred from changes in prices of financial instruments, i.e. both financial
   assets and financial liabilities, in line with changing trends of market interest rates as below:

  Financial assets and liabilities classified by type of interest rates as of 31 December 2016 and 2015 are as follows:

Financial assets

Cash                                                           -                     -                     3.44                3.44 

Deposits at financial institutions                                  1,469.90                0.81            140.53          1,611.24 

Investment in securities                                         -                     -                  985.79             985.79 

Credit from purchase of receivables                       6,554.82         64,602.40                -             71,157.22 

Installment sale receivables                                   2,471.82             273.05            309.25          3,054.12 

Legal Execution Department's debtors                              -                     -               2,614.82          2,614.82 

Financial liabilities

Debt issued and borrowing                         18,613.26         21,853.58          1,596.11         42,062.95

    2015
  Floating Fixed interest
 Items Interest rates rates  No interest Total

Unit: million baht

Financial assets

Cash -                     -                  3.26                3.26

Deposits at financial institutions 723.16     800.49  83.85 1,607.50 

Investment in securities                                      -                     -                  985.71             985.71 

Credit from purchase of receivables                        5,144.63         72,830.47                -             77,975.10 

Installment sale receivables                                     1,898.51       202.09            298.34         2,398.94 

Legal Execution Department's debtors                              -                     -               3,026.04          3,026.04 

Financial liabilities 

Debt issued and borrowing                        20,203.60         26,980.40          3,161.70         50,345.70

    2016
  Floating Fixed interest
 Items Interest rates rates  No interest Total

Unit: million baht



122                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันท่ีในงบ

 แสดงฐานะการเงิน ดังนี้

 * เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีที่รับซ้ือ/รับโอนโดยที่ยังไมมีการปรับโครงสรางหนี้

สินทรัพยทางการเงิน

เงินฝากสถาบันการเงิน -           800.49 -  -  -  800.49 0.125 - 1.50 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ * 72,830.47  -  -  -  -  72,830.47 - 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ -  -  -  -         202.09  202.09 - 

หนี้สินทางการเงิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม -         1,400.77       11,130.69      13,350.67     1,098.27  26,980.40 0 - 4.065

หนวย : ลานบาท

     2559
   ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด   อัตราดอกเบ้ีย
 

รายการ
 เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน  1 - 5 ป เกิน 5 ป 

รวม
 รอยละ

สินทรัพยทางการเงิน

เงินฝากสถาบันการเงิน -  0.81 -  -  - 0.81 0.125 - 1.60 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี * 64,602.40 -  -  -  -  64,602.40 - 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 272.96 -  0.09 -  - 273.05 -

หนี้สินทางการเงิน    

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม -  854.88 2,177.40 18,821.30 - 21,853.58 1 - 3.50

หนวย : ลานบาท

     2558
   ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันครบกําหนด   อัตราดอกเบ้ีย
 

รายการ
 เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน  1 - 5 ป เกิน 5 ป 

รวม
 รอยละ
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 Financial instruments with fixed interest rates and definite period of determining new interest rate or maturity date

 (whichever earlier) from the date shown in the statements of financial position are as follows:

 *Credit from purchase of receivables purchased/received from transfer not yet undergone debt restructuring.

Financial assets

Deposits at financial institutions -           800.49 -  -  -  800.49 0.125 - 1.50 

Credit for purchase of receivables* 72,830.47  -  -  -  -  72,830.47 - 

Installment sale receivables -  -  -  -         202.09  202.09 - 

Financial liabilities

Debt issued and borrowing -         1,400.77       11,130.69      13,350.67     1,098.27  26,980.40 0 - 4.065

Unit: million baht

     2016
   Period of determining new interest rate or maturity date  Interest rate
 

Items
 At call 0 - 3 months 3 - 12 months  1 - 5 years Over 5 years 

Total
 Percentage

Financial assets

Deposits at financial institutions -  0.81 -  -  - 0.81 0.125 - 1.60 

Credit for purchase of receivables* 64,602.40 -  -  -  -  64,602.40 - 

Installment sale receivables 272.96 -  0.09 -  - 273.05 -

Financial liabilities    

Debt issued and borrowing -  854.88 2,177.40 18,821.30 - 21,853.58 1 - 3.50

Unit: million baht

     2015
   Period of determining new interest rate or maturity date  Interest rate
 

Items
 At call 0 - 3 months 3 - 12 months  1 - 5 years Over 5 years 

Total
 Percentage
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 นอกจากน้ี บริษัทฯ มีสินทรัพย/หน้ีสินทางการเงินที่กอใหเกิดรายไดและคาใชจาย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณ โดยถัวเฉลี่ยจากยอด

 คงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉล่ียของดอกเบ้ียสําหรับป 2559 และ 2558 เปนดังนี้

  2559
 ยอดคงเหลือ รายได/คาใชจาย อัตราเฉลี่ย 
 ถัวเฉล่ีย ดอกเบ้ีย  (รอยละ)

หนวย : ลานบาท

  2558
 ยอดคงเหลือ รายได/คาใชจาย อัตราเฉลี่ย 
 ถัวเฉล่ีย ดอกเบ้ีย  (รอยละ)

หนวย : ลานบาท

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได   

เงินสด 6.91  - -

เงินฝากสถาบันการเงิน 898.25 10.36 1.15

เงินลงทุนในหลักทรัพย 1,104.45 12.60 -

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 76,314.43 1,232.30 1.61

ลูกหนี้ขายผอนชําระ  2,177.41 148.63 6.83

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 44,034.61 1,244.15 2.83

สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได   

เงินสด 6.94 - - 

เงินฝากสถาบันการเงิน 3,026.38 61.20 2.02 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 1,145.92 13.16  - 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 70,403.85 1,208.96 1.72 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 2,106.38 295.03 14.01 

หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 40,677.08 1,005.60 2.47
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 In addition, the Company recorded financial assets/liabilities which generated income and incurred expenses the

 average balances of which are calculated by averaging from interim balances of such financial assets and liabilities

 and average interest rates for 2016 and 2015 as follows: 

  2016
 Average remaining Interest Average rate 
 balance income/expenses (Percentage)

Unit: million baht

  2015
 Average remaining Interest Average rate 
 balance income/expenses (Percentage)

Unit: million baht

Income-generating financial assets    

Cash 6.91  - -

Deposits at financial institutions  898.25 10.36 1.15

Investment in securities 1,104.45 12.60 -

Credit for purchase of receivables 76,314.43 1,232.30 1.61

Installment sale receivables 2,177.41 148.63 6.83

Expense-incurring financial liabilities

Debt issued and borrowing 44,034.61 1,244.15 2.83

Income-generating financial assets    

Cash 6.94 - - 

Deposits at financial institutions  3,026.38 61.20 2.02 

Investment in securities 1,145.92 13.16  - 

Credit for purchase of receivables 70,403.85 1,208.96 1.72 

Installment sale receivables 2,106.38 295.03 14.01 

Expense-incurring financial liabilities

Debt issued and borrowing 40,677.08 1,005.60 2.47



126                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

  2) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย

   ประเภทตราสารทุนหรือหุนทุนที่มีผลใหมูลคาของตราสารทุนเปล่ียนแปลงไปซ่ึงอาจทําใหเกิดความผันผวนตอรายไดหรือ

   มูลคาของสินทรัพยทางการเงินของบริษัททั้งในปจจุบันและอนาคต

   อยางไรก็ด ีเงนิลงทุนในหลกัทรพัยของบรษิทัสวนใหญเปนหลักทรพัยหรอืหุนทนุทีไ่ดจากการตโีอนชําระหนี ้หรือหลกัทรพัย

   ที่ใหลูกหนี้ใชสิทธิซื้อคืน มิไดเปนหลักทรัพยเพื่อการคา (Trading Portfolio) แมวาราคาหลักทรัพยจะผันผวนไปตาม

   ราคาตลาดแตละขณะ บรษิทัฯ ไมมนีโยบายถอืครองหลักทรพัยเพือ่การเกง็กาํไร แตเปนการทยอยจาํหนายหลักทรพัยออกไป 

   โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและเงือ่นไขการจําหนายหลกัทรพัยอยางเหมาะสมในแตละขณะ และมกีารตดิตามเพ่ือการรบัรู

   มูลคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยตามราคาตลาดในแตละส้ินงวดบัญชี

  3) ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกัน

   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกัน คือ ความเส่ียงที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของ

   หลักประกันของลูกหน้ีหรือทรัพยสินรอการขาย ซึ่งเปนความเส่ียงจากการท่ีมูลคาของสินทรัพยที่เปล่ียนแปลงตามภาวะ

   ตลาดท่ีมีผลกระทบตอรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินที่ ธปท. กําหนด โดยจะทบทวนราคา

   ประเมินของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุก 3 ป และทบทวนราคาประเมินของทรัพยสินรอการขายทุก 1 ป

   หรือตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และมีการตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือจากการ

   ซื้อลูกหน้ี และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยอยางเพียงพอ และสามารถรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ

   เส่ือมคา/ดอยคาของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขาย

8.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk)

 ความเส่ียงอันเนื่องมาจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คําส่ัง และแนวทางปฏิบัติที่บังคับใชกับ

         ธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายทางการเงิน/ การถูกฟองรองทางคดี หรือทําใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียง

 และภาพลักษณของบริษัทฯ

9. ขอมูลเพิ่มเติม

9.1 เงินสด

เงินสด 3.26 3.44

รวม 3.26 3.44

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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  2) Risk from changes in market prices of equity instruments

   Risk from changes in market prices of equity instruments refers to risk arising from changes in prices of

   equity instruments or equity shares which cause changes in value of equity instruments and may trigger

   fluctuations in income or value of the Company’s financial assets at present and in future.

   However, investment in securities of the Company is mostly in equity securities or equity shares obtained

   from transfer of assets for debt settlement or those allowing debtors to exercise buyback rights, not

   securities in our trading portfolio. Even though securities prices change in line with market prices in each

   period, the Company has no policy to hold such securities for profit speculation. It would gradually

   dispose of such securities with criteria and conditions in place to appropriately dispose of the securities in

   each period, and would follow up to recognize marked-to-market value of investment in securities at the

   end of each accounting period.

  3) Risk from changes in market prices of collateral assets

   Risk from changes in market prices of collateral assets refers to risk arising from changes in market prices

   of collateral assets of debtors or properties foreclosed. Such risk is incurred changes in value of securities

   in line with market conditions leading to income increase or decrease. The Company considers appraisal

   prices determined by the Bank of Thailand and reviews valuation prices of collaterals that are NPAs every

   three years, and valuation prices of properties foreclosed every year or when relevant situations change

   significantly. Also, allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables and allowance

   for impairment of assets are adequately set aside to accommodate any possible damage from depreciation/

   impairment of collaterals that are NPAs or properties foreclosed.

8.4 Compliance risk

 These are risks arising from failure to comply with the laws, rules, regulations, standards, orders, and guidelines

 applicable to the Company’s transactions, which may cause financial damage or lead to legal action or damage to

 our reputation and image.

9. Additional Information

9.1 Cash

Cash 3.26 3.44

Total 3.26 3.44

 2016 2015

Unit: mllion baht
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9.2 เงินฝากสถาบันการเงิน

เงินฝากระหวางทาง 5.06 1.72

เงินฝากธนาคารในประเทศ   

 เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 801.62 1,608.31

 เงินฝากประจํา 800.20 0.20

 ดอกเบี้ยคางรับ 0.62 1.01

 รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 1,602.44 1,609.52

รวม  1,607.50 1,611.24

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

  2559

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม

หนวย : ลานบาท

ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย  798.00  800.20  1,598.20

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  3.62  -   3.62

รวมเงินฝาก 801.62 800.20 1,601.82

ดอกเบี้ยคางรับ 0.33 0.29 0.62

รวมเงินฝากสถาบันการเงิน 801.95 800.49 1,602.44

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดท่ีเปดเผยในงบกระแสเงินสด เปนดังนี้

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

เงินสด 3.26 3.44

เงินฝากระหวางทาง  5.06 1.72 

เงินฝากธนาคารภายในประเทศ

 เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 801.62 1,608.31

 เงินฝากประจํา 800.20 0.20

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,610.14 1,613.67

หัก เงินฝากที่ติดภาระคํ้าประกัน (3.78) (3.78)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,606.36 1,609.89
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9.2 Deposits at financial institutions

Deposits in transit 5.06 1.72

Deposits at domestic banks   

 Current and savings deposits 801.62 1,608.31

 Fixed deposits 800.20 0.20

 Accrued interest receivable 0.62 1.01

 Total deposits at domestic banks  1,602.44 1,609.52

Total 1,607.50 1,611.24

 2016 2015

Unit: million baht

  2016

 At call  Tenor  Total

Unit: million baht

Domestic

Commercial banks 798.00  800.20  1,598.20

Specialized financial institutions 3.62  -   3.62

Total deposits 801.62 800.20 1,601.82

Accrued interest receivable 0.33 0.29 0.62

Total deposits at financial institutions 801.95 800.49 1,602.44

 As at 31 December 2016 and 2015, cash and cash equivalent items disclosed in the statement of cash flows were as below:

 2016 2015

Unit: million baht

Cash 3.26 3.44

Deposits in transit 5.06 1.72 

Deposits at domestic banks

 Current and saving deposits 801.62 1,608.31

 Fixed deposits 800.20 0.20

Total cash and deposits at banks 1,610.14 1,613.67

Less Deposits under guarantee obligation (3.78) (3.78)

Cash and cash equivalent items 1,606.36 1,609.89
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากประจํา มีอัตราดอกเบ้ียระหวางรอยละ 0.125 ถึง 1.50 ตอป (2558: 

รอยละ 0.125 ถงึ 1.60 ตอป) นอกจากน้ี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มเีงนิฝากออมทรัพย จาํนวน 3.78 ลานบาท คํา้ประกันการใชไฟฟา

ของบริษัท (2558: 3.78 ลานบาท)

9.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย

 9.3.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไมมีหลักทรัพยใชเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร

   2559    2558
  ราคาทุน/    ราคาทุน/
  ราคาทุน   มูลคา ราคาทุน  มูลคา

  ตัดจําหนาย  ยุติธรรม ตัดจําหนาย  ยุติธรรม

หนวย : ลานบาท

ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย 1,600.93 0.20 1,601.13
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7.38 - 7.38
รวมเงินฝาก 1,608.31 0.20 1,608.51
ดอกเบี้ยคางรับ 0.40 0.61 1.01
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน 1,608.71 0.81 1,609.52

  2558

 เม่ือทวงถาม  มีระยะเวลา  รวม

หนวย : ลานบาท

หลักทรัพยเผ่ือขาย
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ            340.10            139.89            340.10           145.02 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ                                                   - 2.05               - 1.74
หัก  คาปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย                     (30.06)            (30.06)            (30.06)          (30.06) 
หัก  คาเผ่ือการปรับมูลคา                                     (198.16)              -  (193.34)   -
รวม                                                                 111.88            111.88            116.70  116.70
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหน้ีภาคเอกชน  49.70    49.70 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา  (49.70)   (49.70) 
รวม   -   - 
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด                 715.12                                 715.19 
หัก  คาปรับมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพย                     (89.14)                                (89.14) 
หัก  คาเผ่ือการดอยคา                                         (591.62)                               (622.52) 
รวม                                                                   34.36                                    3.53 
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ                             146.24                                 120.23
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As at 31 December 2016 and 2015, savings and fixed deposits carried interest rates of between 0.125% and 1.50% per

annum (2015: from 0.125% to 1.60% per annum). In addition, as at 31 December 2016, the Company had savings deposits

of 3.78 million baht for electricity use guarantee (2015: 3.78 million baht).

9.3 Investment in securities

 9.3.1 Classified by type of investment

As at 31 December 2016 and 2015, the Company had no securities placed as collaterals for short-term and long-term 

loans from banks.

   2016    2015
  Cost/   Cost/
  Amortized   Fair value Amortized  Fair value

  cost   cost  

Unit: million baht

Domestic
Commercial banks 1,600.93 0.20 1,601.13
Specialized financial institutions 7.38 - 7.38

Total deposits 1,608.31 0.20 1,608.51

Accrued interest receivable 0.40 0.61 1.01

Total deposits at financial institutions 1,608.71 0.81 1,609.52

  2015

 At call  Tenor  Total

Unit: million baht

Available-for-sale securities
Domestic marketable equity securities            340.10            139.89            340.10           145.02 
Warrant                                                  - 2.05               - 1.74
Less   Revaluation of investment in securities                      (30.06)            (30.06)            (30.06)          (30.06) 
Less   Allowance for revaluation                                  (198.16)              -  (193.34)   -
Total                                                                111.88            111.88            116.70  116.70
Held-to-maturity debt securities
Government and state enterprise securities
Private sector securities 49.70    49.70 
Less   Allowance for impairment (49.70)   (49.70) 
Total -   - 
General investment
Non-marketable equity securities                715.12                                 715.19 
Less Revaluation of investment in securities                    (89.14)                                (89.14) 
Less Allowance for impairment                                        (591.62)                               (622.52) 
Total                                                                  34.36                                    3.53 
Total investment in securities - net                            146.24                                 120.23
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 9.3.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในตราสารหน้ีจําแนกตามระยะเวลาครบกําหนดชําระได ดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในตราสารหน้ีดังกลาวถึงกําหนดชําระแลวทั้งจํานวน

 9.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินลงทุนในหลักทรัพยที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลว

 แตไมไดเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม จําแนกตามกลุมอุตสาหกรรมไดดังนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาดในประเทศซ่ึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไปจํานวน 715.12

 ลานบาท ไดรวมเงินลงทุนในหุนสามัญในบริษัท โรจนทิพย จํากัด ซึ่งมีราคาทุน 0.95 ลานบาท (บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.94) บริษัทฯ

 ไมมีอํานาจในการควบคุมท้ังโดยทางตรงและทางออม จึงจัดประเภทเปนเงินลงทุนทั่วไป และเน่ืองจากบริษัท โรจนทิพย จํากัด มีเงินลงทุน

 ในกิจการตาง ๆ อีก 20 แหง จึงทําใหบริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการทั้งทางตรงและทางออม รวม 21 แหง อยางไรก็ตาม

 บรษิทั โรจนทพิย จาํกัด และบรษัิทในกลุมสวนใหญอยูระหวางดาํเนินการชาํระบัญช ีบรษัิทฯ จงึตัง้คาเผือ่การดอยคาของเงินลงทุนท้ังจํานวน

 9.3.4 สวนเกินทุน(ตํ่ากวาทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุนและรายการเคล่ือนไหวของสวนเกินทุนจากการ

 เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน เปนดังนี้ 

การเกษตรและเหมืองแร 13.13 13.13

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 63.19 63.19

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 10.02 10.02

การสาธารณูปโภคและบริการ 159.42 159.42

ตัวกลางทางการเงิน 12.23 12.23

รวม  257.99 257.99

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

    2559 และ 2558
  เม่ือทวงถาม  ไมเกิน 1 ป  1 - 5 ป  เกิน 5 ป  รวม

หนวย : ลานบาท

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 49.70                 -                    - -  49.70

หัก คาเผื่อการดอยคา                           (49.70)                -                    -                    -  (49.70) 

รวมตราสารหน้ี  -                    -                    -                    -                   -
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 9.3.2 Classified by remaining maturity period

 As at 31 December 2016 and 2015, investment in debt instruments classified by maturity period was as follows:

 As at 31 December 2016 and 2015, the above investment in debt securities had fully reached maturity.

 9.3.3 Investment in securities in which the Company has 10% or more shareholding

 As at 31 December 2016 and 2015, investment in securities in which the Company has held 10% or more of the

 total shares sold, but not regarded as investment in subsidiary or associated companies, can be classified by

 industrial sector as follows:

 As at 31 December 2016, domestic non-marketable debt securities which were classified as general investment of 715.12

 million baht included investment in ordinary shares of Rojthip Co., Ltd. at the cost of 0.95 million baht (equal to 99.94%

 shareholding). As the Company had no controlling power, either directly or indirectly, such investment was classified as

 general investment. Moreover, with Rojthip Co., Ltd. having investment in another 20 entities, the Company had total

 direct and indirect investment in 21 businesses. However, Rojthip Co., Ltd. and most companies in its group were under

 liquidation process in 2016, the Company thus set aside allowance for impairment of investment in full.

 9.3.4 Capital surplus (deficit) from changes in investment value

 As at 31 December 2016 and 2015, capital surplus from changes in investment value and movements of capital

 surplus from changes in investment value were as below:

Agriculture and mining 13.13 13.13

Manufacturing and commerce 63.19 63.19

Real estate and construction  10.02 10.02

Public utility and service 159.42 159.42

Financial intermediary 12.23 12.23

Total 257.99 257.99

 2016 2015

Unit: million baht

    2016 and 2015
  At call  Not over 1 year  1 - 5 years  Over 5 years  Total

Unit: million baht

Held-to-maturity debt securities

Private sector debt securities 49.70                 -                    - -  49.70

Less  Allowance for impairment                  (49.70)                -                    -                    -  (49.70) 

Total debt securities -                    -                    -                    -                   -
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9.4 เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

 9.4.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ

รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ในระหวางป 2559 และ 2558 เปนดังนี้

สวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน                                                              24.84              29.21 

รวม                                                                                                24.84              29.21 

สวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน                                                           (223.00)           (222.55) 

รวม                                                                                            (223.00)           (222.55) 

สวนเกินทุน (ตํ่ากวาทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือตนป                                                                      (193.34)       (66.90) 

ขาดทุนจากการตีมูลคาเงินลงทุนระหวางป                                               (4.82)           (126.44) 

ยอดคงเหลือปลายป                                                                         (198.16)           (193.34)

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 77,975.10 71,157.22

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8,088.17) (8,180.81)

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ 69,886.93 62,976.41

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ยกมาตนป 71,157.22 63,249.56

บวก รับซื้อเพ่ิม 12,636.07 15,187.88

หัก รายการรับชําระหนี้และปรับปรุงสุทธิ (5,713.08) (7,164.23)

คงเหลือเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้กอนปรับมูลคา 78,080.21 71,273.21

หัก คาปรับมูลคาเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ (105.11) (115.99)

คงเหลือเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 77,975.10 71,157.22

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ (8,088.17) (8,180.81)

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ - สุทธิ 69,886.93 62,976.41

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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9.4 Credit from purchase of receivables

 9.4.1 Classified by type of credit

Changes in credit from purchase of receivables in 2016 and 2015 were as follows:

Capital surplus (deficit) from changes in investment value

Available-for-sale investment - equity securit                                                            24.84              29.21 

Total                                                                                               24.84              29.21 

Capital surplus (deficit) from changes in investment value

Available-for-sale investment - equity securities (223.00)           (222.55) 

Total                                                                                            (223.00)           (222.55) 

Capital surplus (deficit) from changes in investment value

Beginning balance of the year                                                                     (193.34)       (66.90) 

Loss on valuation of investment during the year                                            (4.82)           (126.44) 

Ending balance of the year                                                                     (198.16)           (193.34)

 2016 2015

Unit: million baht

 2016 2015

Unit: million baht

Credit for purchase of receivables 77,975.10 71,157.22

Less  Allowance for doubtful accounts (8,088.17) (8,180.81)

Credit for purchase of receivables - net 69,886.93 62,976.41

Credit for purchase of receivables brought forward 71,157.22 63,249.56

Add   Acceptance of additional purchase 12,636.07 15,187.88

Less  Receipt of debt payment and adjustment - net (5,713.08) (7,164.23)

Balance of credit for purchase of receivables before adjustment 78,080.21 71,273.21

Less  Revaluation of credit for purchase of receivables (105.11) (115.99)

Balance of credit for purchase of receivables 77,975.10 71,157.22

Less  Allowance for doubtful accounts of credit for purchase of receivables (8,088.17) (8,180.81)

Credit for purchase of receivables - net 69,886.93 62,976.41

 2016 2015

Unit: million baht
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 9.4.2 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ทั้งจํานวนเปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่ซื้อมาจากสถาบัน

 การเงินอื่น ซึ่งลูกหนี้ทั้งหมดเปนลูกหน้ีที่เปนสกุลเงินบาทและมีถิ่นที่อยูในประเทศและตางประเทศ ดังนี้

 9.4.3 จําแนกตามประเภทลูกหนี้และการจัดชั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้แยกตามประเภทและการจัดช้ัน ไดดังนี้ 

 ในระหวางป 2559 บริษัทฯ ไดรับซื้อสิทธิเรียกรองเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้จากสถาบันการเงินตางๆ รวม 12,636.07 ลานบาท 

 (2558: 15,187.88 ลานบาท)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินใหสนิเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ จํานวน 69,886.93 ลานบาท และ 62,976.41 ลานบาท

 ตามลําดับ ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสิทธิเรียกรองจากลูกหนี้ตามสัญญาคิดเปนมูลคา 439,192.16 ลานบาท และ 421,014.42 ลานบาท

 ตามลําดับ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี มีรายละเอียดดังน้ี

ยอดยกมาตนงวด 8,180.81 8,282.49

ตัดหนี้สูญ / โอนกลับรายการคาเผื่อฯ (113.71) (122.86)

ตั้งเพิ่มในงวดนี้ (กลับรายการ ) 21.07 21.18

 รวม 8,088.17 8,180.81

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

เงินบาท 77,948.13 26.97 77,975.10 71,130.25 26.97 71,157.22

รวม 77,948.13 26.97 77,975.10 71,130.25 26.97 71,157.22

หนวย : ลานบาท

  2559    2558
 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม

บุคคลธรรมดา              567.54            226.99           601.08             24.26       34,888.62  36,308.49 

นิติบุคคล                 1,431.30            319.95           274.58             45.38       39,595.40       41,666.61 

รวม                       1,998.84            546.94           875.66             69.64       74,484.02      77,975.10

หนวย : ลานบาท

    2559
 

ปกติ
 กลาวถึงเปน ตํ่ากวา  

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม
  พิเศษ มาตรฐาน
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 9.4.2 Classified by currency and domicile of debtors

 As at 31 December 2016 and 2015, the entire amount of credit from purchase of receivables was credit from

 purchase of receivables from other financial institutions. All debtors were debtors in baht currency and having

 domicile both domestically and abroad, details of which were as follows:

 9.4.3 Classified by type of debtors and debtor classification

 As at 31 December 2016 and 2015, credit from purchase of receivables classified by type and classification was as below:

 In 2016, the Company purchased right of claim under credit from purchase of receivables from financial institutions

 in a total amount of 12,636.07 million baht (2015: 15,187.88 million baht).

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had credit from purchase of receivables in a total amount of 69,886.93

 million baht and 62,976.41 million baht respectively. Meanwhile, the Company had right of claim from debtors as specified

 under the agreements in a total amount of 439,192.16 million baht and 421,014.42 million baht respectively.

 As at 31 December 2016 and 2015, allowance for doubtful accounts of credit from purchase of receivables was as below:

Balance brought forward 8,180.81 8,282.49

Write-off/Reversal of allowance (113.71) (122.86)

Addition (Reversal) of allowance in this period 21.07 21.18

 Total 8,088.17 8,180.81

 2016 2015

Unit: million baht

Baht currency 77,948.13 26.97 77,975.10 71,130.25 26.97 71,157.22

Total 77,948.13 26.97 77,975.10 71,130.25 26.97 71,157.22

Unit: million baht

  2016    2015
 Domestic Abroad  Total Domestic Abroad Total

Individuals              567.54            226.99           601.08             24.26       34,888.62  36,308.49 

Juristic persons                 1,431.30            319.95           274.58             45.38       39,595.40       41,666.61 

Total                       1,998.84            546.94           875.66             69.64       74,484.02      77,975.10

Unit: million baht

    2016
 

Pass
 Special 

Substandard
  

Doubtful 
Doubtful

 Total
  mention    of loss
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 9.4.4 การปรับโครงสรางหนี้

 ในระหวางป 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้ของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ในรูปแบบตางๆ โดยมี

 รายละเอียดดังนี้

บุคคลธรรมดา              507.90            104.33           570.71             89.51       33,600.74       34,873.19 

นิติบุคคล                   929.75            264.93           335.42             36.27      34,717.66       36,284.03 

รวม                       1,437.65            369.26           906.13           125.78       68,318.40       71,157.22

หนวย : ลานบาท

    2558
 

ปกติ
 กลาวถึงเปน ตํ่ากวา  

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม
  พิเศษ มาตรฐาน

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี  2,764  3,191.83  3,191.83

การโอนสินทรัพยและ/หรือการ     ที่ดินเปลา  120.88 

 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้  92  7.42  7.42  อาคารและส่ิงปลูกสราง  5.26 

      ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง  178.09

  รวม  2,856  3,199.25  3,199.25   304.23

หนวย : ลานบาท

    2559
   ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ  มูลคาของ
  จํานวนราย ตามบัญชี ตามบัญชี ชนิดของสินทรัพยที่จะ สินทรัพยที่
 รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ กอนการปรับ หลังการปรับ รับโอนตามสัญญา จะไดรับโอน
   โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้  ตามสัญญา

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี  2,967 2,253.24 2,253.24

การโอนสินทรัพยและ/หรือการ     ที่ดินเปลา  87.59

 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้  67 111.86 111.86 เคร่ืองจักร  6.00

      อาคารและส่ิงปลูกสราง 19.24

      ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง  191.63

  รวม  3,034 2,365.10 2,365.10  304.46

หนวย : ลานบาท

    2558
   ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ  มูลคาของ
  จํานวนราย ตามบัญชี ตามบัญชี ชนิดของสินทรัพยที่จะ สินทรัพยที่
 รูปแบบการปรับโครงสรางหนี้ ลูกหนี้ กอนการปรับ หลังการปรับ รับโอนตามสัญญา จะไดรับโอน
   โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้  ตามสัญญา



139Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

 9.4.4 Debt restructuring

 In 2016 and 2015, the Company entered into debt restructuring agreements of credit from purchase of receivables

 in various forms with details as below:

Individuals             507.90            104.33           570.71             89.51       33,600.74       34,873.19 

Juristic persons                      929.75            264.93           335.42             36.27      34,717.66       36,284.03 

Total                       1,437.65            369.26           906.13           125.78       68,318.40       71,157.22

Unit: million baht

    2015
 

Pass
 Special 

Substandard
  

Doubtful 
Doubtful

 Total
  mention    of loss

Change in debt payment conditions 2,764  3,191.83  3,191.83

Transfer of assets and/or    Empty land Buildings 120.88 

  change in debt payment conditions 92  7.42  7.42  and constructions 5.26 

      Land and constructions 178.09

  Total 2,856  3,199.25  3,199.25   304.23

Unit: million baht

    2016
      Value of assets
  Number of Book balance Book balance Type of assets to be to be received
 Debt restructuring form debtors before debt after debt received from transfer from  transfer
   restructuring restructuring under agreements under agreements

Change in debt payment conditions 2,967 2,253.24 2,253.24

Transfer of assets and/or     87.59

 change in debt payment conditions 67 111.86 111.86 Empty land Machinery 6.00

      Buildings and constructions 19.24

      Land and constructions 191.63

  Total 3,034 2,365.10 2,365.10  304.46

Unit: million baht

    2015
      Value of assets
  Number of Book balance Book balance Type of assets to be to be received
 Debt restructuring form debtors before debt after debt received from transfer from  transfer
   restructuring restructuring under agreements under agreements
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จํานวนรายของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้  (ราย)  2,856  3,034 

ยอดคงเหลือของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีคงคาง (ลานบาท)  3,199.25  2,365.10

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

 เงนิใหสนิเชือ่จากการซ้ือลกูหน้ีทีร่บัโอนทีไ่ดมกีารทาํสญัญาปรับโครงสรางหนีใ้นระหวางปมรีะยะเวลาของสัญญาโดยนับจากอายุหนีค้งเหลอื

 ณ วนัสิน้ป ไดดงันี้

 ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหน้ี

 ในระหวางป มดีงันี้ 

 บรษิทัฯ มเีงนิใหสนิเช่ือจากการซ้ือลกูหน้ีทีไ่ดมกีารทาํสญัญาปรบัโครงสรางหน้ีในระหวางปแลวทัง้ส้ิน ดงัน้ี

รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 532.93 463.33

คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขายจากการตีโอน 266.40 215.77

กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 2,266.91 2,229.34

เงินสดที่รับชําระจากเงินใหสินเชื่อ 5,100.67 4,947.67

ทรัพยสินที่รับโอนจากลูกหนี้ 381.74 492.38

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

- ผิดนัดชําระแลวภายหลังทําสัญญา  237  509.48  623  875.27

- ครบกําหนดชําระ

 นอยกวา 5 ป   2,589  2,027.89  2,375  1,397.32

 5 - 10 ป   30  661.88  36 92.51 

  รวม  2,856  3,199.25  3,034  2,365.10

   2559    2558
    ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ
 ระยะเวลา จํานวนราย  ตามบัญชี จํานวนราย  ตามบัญชี
  ลูกหนี้  หลังการปรับ ลูกหนี้  หลังการปรับ
    โครงสรางหนี้   โครงสรางหน้ี

หนวย : ลานบาท
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Number of debtors with debt restructuring (debtors) 2,856  3,034 

Outstanding balance of credit from purchase of receivables (million baht) 3,199.25  2,365.10

 2016 2015

Unit: million baht

 Credit from purchase of receivables acquired from transfer under debt restructuring agreements during the year with

 contractual term counting from remaining tenor of receivables as of year-end was as follows:

 Data for the years ended 31 December 2016 and 2015 regarding debtors of credit from purchase of receivables with

 debt restructuring during the year was as follows:

 The Company had total credit from purchase of receivables under debt restructuring agreements during the year as follows:

Interest income from credit from purchase of receivables 532.93 463.33

Revaluation of properties foreclosed from asset transfer for debt payment 266.40 215.77

Gain on credit from purchase of receivables 2,266.91 2,229.34

Cash received from loan payment 5,100.67 4,947.67

Assets transferred from debtors 381.74 492.38

 2016 2015

Unit: million baht

- Default after agreement execution  237  509.48  623  875.27

- Payment due

  Less than 5 years 2,589  2,027.89  2,375  1,397.32

  5 - 10 years 30  661.88  36 92.51 

  Total  2,856  3,199.25  3,034  2,365.10

   2016    2015
    Book   Book
 Period Number of  balance Number of  balance
  debtors   after debt debtors  after debt
    restructuring   restructuring

Unit: million baht
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9.4.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีเงินใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้จัดชั้นและเงินสํารอง ที่เกี่ยวของซึ่งอางอิงตามเกณฑ

 ในประกาศของ ธปท. ดังนี้

หมายเหตุ * การตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ไดมีการคํานวณตามหลักเกณฑท่ีไดกลาวไวในหมายเหตุขอ 4.4 ซึ่งไดพิจารณากระแสเงินสดจากการ

       ปรับโครงสรางหนี้ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดมูลคาปจจุบัน

จัดชั้นปกติ * 1,998.83 124.94 100.00 156.26

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ * 546.94 21.54 100.00 29.96

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 875.65 15.55 100.00 15.55

จัดชั้นสงสัย 69.65 0.65 100.00 0.65

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,484.03 7,872.58 100.00 7,885.75

รวม  77,975.10 8,035.26  8,088.17

    2559
  เงินใหสินเช่ือ เงินใหสินเช่ือ ฯ  อัตราที่ใชในการต้ังคา คาเผื่อ
  จากการซื้อลูกหน้ี หลังหักหลักประกัน  เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

หนวย : ลานบาท

จัดชั้นปกติ * 1,437.65 147.67 100.00 171.68

จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ * 369.26 10.03 100.00 31.41

จัดชั้นตํ่ากวามาตรฐาน 906.13 161.16 100.00 161.16

จัดชั้นสงสัย 125.78 18.67 100.00 18.67

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 68,318.40 7,810.58 100.00 7,797.89

รวม  71,157.22 8,148.11  8,180.81

    2558
  เงินใหสินเช่ือ เงินใหสินเช่ือ ฯ  อัตราที่ใชในการต้ังคา คาเผื่อ
  จากการซื้อลูกหน้ี หลังหักหลักประกัน  เผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ

หนวย : ลานบาท
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9.4.5 Classified by classification type

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had credit from purchase of receivables that were classified

 debtors and relevant provisions based on criteria in notifications of the Bank of Thailand as follows:

Note * Allowance for doubtful accounts is calculated on the basis as mentioned in Note 4.4 which takes into account 

 the present value of cash flow from debt restructuring expected to be received in future.

Pass* 1,998.83 124.94 100.00 156.26

Special mention* 546.94 21.54 100.00 29.96

Substandard 875.65 15.55 100.00 15.55

Doubtful  69.65 0.65 100.00 0.65

Doubtful of loss 74,484.03 7,872.58 100.00 7,885.75

Total 77,975.10 8,035.26  8,088.17

    2016
  Credit from Credit after  Rate applicable for Allowance
  purchase of deduction of  allowance for for doubtful
  receivables collateral  doubtful accounts accounts

Unit: million baht

Pass* 1,437.65 147.67 100.00 171.68

Special mention* 369.26 10.03 100.00 31.41

Substandard 906.13 161.16 100.00 161.16

Doubtful  125.78 18.67 100.00 18.67

Doubtful of loss 68,318.40 7,810.58 100.00 7,797.89

Total 71,157.22 8,148.11  8,180.81

    2015
  Credit from Credit after  Rate applicable for Allowance
  purchase of deduction of  allowance for for doubtful
  receivables collateral  doubtful accounts accounts

Unit: million baht
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 9.4.6  เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงคางตามเกณฑสิทธิและมูลคาหลักประกัน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ยอดคงคางของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ีและมูลคาหลักประกันซึ่งคํานวณอางอิงตามราคา

 ประเมินลาสุดหลังหักสวนลดตามเกณฑ ธปท. 

9.5 ลูกหนี้ขายผอนชําระ

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 

ปรับโครงสรางหนี้

- คางตั้งแต 0 เดือน - 1 เดือน 2,892.68 1,998.83 5,812.02 1,997.35 1,437.65 4,431.76

- คางมากกวา 1 เดือน - 3 เดือน 771.10 546.94 1,477.90 1,230.02 369.26 1,554.34

- คางมากกวา 3 เดือน - 6 เดือน 3,271.77 875.65 1,960.44 3,045.93 906.13 1,770.03

- คางมากกวา 6 เดือน ขึ้นไป 536.59 148.33 392.49 803.65 294.18 462.33

 รวม 7,472.14 3,569.75 9,642.85 7,076.95 3,007.22 8,218.46

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้       

ไมปรับโครงสรางหนี้ 431,720.02 74,405.35 119,367.01 413,937.47 68,150.00 100,080.19

 รวม 431,720.02 74,405.35 119,367.01 413,937.47 68,150.00 100,080.19

 รวมทั้งสิ้น 439,192.16 77,975.10 129,009.86 421,014.42 71,157.22 108,298.65

หนวย : ลานบาท

  2559   2558
 ยอดหน้ีตามสัญญา เงินใหสินเชื่อจาก  ยอดหนี้ตามสัญญา เงินใหสินเช่ือจาก
 เดิม (ภาระหน้ี การซ้ือลูกหน้ี มูลคา เดิม (ภาระหน้ี การซ้ือลูกหน้ี มูลคา

 เกณฑสิทธิ) (ภาระหนี้เกณฑทุน) หลักประกัน เกณฑสิทธิ) (ภาระหนี้เกณฑทุน) หลักประกัน

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

ยอดยกมาตนป 3,054.12 3,016.39

บวก รายการเพ่ิมระหวางป 449.54 1,183.73

หัก รับชําระระหวางป (1,104.72) (1,146.00)

ยอดคงเหลือปลายป 2,398.94 3,054.12

หัก กําไรข้ันตนลูกหนี้ผอนชําระรอตัดบัญชี (836.93) (1,168.10)

ลูกหนี้ขายผอนชําระ - สุทธิ 1,562.01 1,886.02
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 9.4.6  Outstanding credit from purchase of receivables on accrual basis and collateral value

 As at 31 December 2016 and 2015, outstanding balance of credit from purchase of receivables and collateral value

 calculated based on the latest valuation prices after discount according to the Bank of Thailand criteria.

Credit from purchase of receivables 

under debt restructuring

- 0 month - 1 month overdue 2,892.68 1,998.83 5,812.02 1,997.35 1,437.65 4,431.76

- Over 1 month - 3 months overdue 771.10 546.94 1,477.90 1,230.02 369.26 1,554.34

- Over 3 months - 6 months overdue 3,271.77 875.65 1,960.44 3,045.93 906.13 1,770.03

- Over 6 months overdue 536.59 148.33 392.49 803.65 294.18 462.33

  Total 7,472.14 3,569.75 9,642.85 7,076.95 3,007.22 8,218.46

Credit from purchase of receivables       

not under debt 431,720.02 74,405.35 119,367.01 413,937.47 68,150.00 100,080.19

  Total 431,720.02 74,405.35 119,367.01 413,937.47 68,150.00 100,080.19

 Grand total 439,192.16 77,975.10 129,009.86 421,014.42 71,157.22 108,298.65

Unit: million baht

  2016   2015
 Debt amount Credit from  Debt amount Credit from
 under original purchase of  Collateral  under original purchase of Collateral
 agreement receivables value agreement receivables value
 (liabilities on (liabilities on  (liabilities on  (liabilities on
 accrual basis)  equity basis)  accrual basis) equity basis)

9.5 Installment sale receivables

 2016 2015

Unit: million baht

Beginning balance brought forward 3,054.12 3,016.39

Add Increase item during the year 449.54 1,183.73

Less Payment received during the year (1,104.72) (1,146.00)

Ending balance 2,398.94 3,054.12

Less Deferred gross margin from installment sale receivables  (836.93) (1,168.10)

Installment sale receivables - net 1,562.01 1,886.02
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ลูกหนี้ขายผอนชําระ แบงตามระยะเวลาคงคางไดดังนี้

9.6 ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 

 ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวย สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยที่ไดรับจากการรับชําระหนี้ จากลูกหนี้และจากการรับซื้อจากบริษัท

 บริหารสินทรัพย และสถาบันการเงินตางๆ ดังนี้

อายุหนี้คงคาง

ไมคางชําระ 1,745.91 1,445.32

คาง 1 - 30 วัน 276.67 113.60

คาง 31 - 90 วัน 32.42 31.37

คาง 91 - 180 วัน 31.54 136.19

คาง 181 วัน - 12 เดือน 9.63 715.14

คางเกิน 12 เดือนขึ้นไป 302.77 612.50

รวม  2,398.94 3,054.12

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

  2559
  โอนทรัพยชําระหน้ี/ 
 

ประมูลจาก
 ประมูลทรัพย รวม

 
สถาบันการเงิน

 จากลูกหนี้

หนวย : ลานบาท

9.6.1  อสังหาริมทรัพย

 ยอดตนป 6,090.10  11,312.30  17,402.40

   เพ่ิมขึ้น  474.11  4,255.74  4,729.85

  ลดลง  (753.00)  (1,946.76)  (2,699.76)

 ยอดปลายป 5,811.21  13,621.28  19,432.49

9.6.2 สังหาริมทรัพย 

 ยอดตนป 4.25  130.03  134.28

  เพ่ิมขึ้น  -   3.54  3.54

  ลดลง  -   (0.18)  (0.18)

 ยอดปลายป  4.25  133.39  137.64

 รวมยอดปลายป 5,815.46  13,754.67  19,570.13 

 หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย    (3,875.55)

 หัก คาเผ่ือดอยคาทรัพยสินรอการขาย    (612.40)

 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ   15,082.18



147Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

 As at 31 December 2016 and 2015, installment sale receivables classified by overdue period were as below:

9.6 Properties foreclosed – net

 Properties foreclosed consisted of movable and immovable properties acquired from debt settlement by debtors

 and purchase from asset management companies and financial institutions as follows:

Overdue period

Not overdue 1,745.91 1,445.32

1 day - 30 days overdue 276.67 113.60

31 days - 90 days overdue 32.42 31.37

91 days - 180 days overdue 31.54 136.19

181 days - 12 months overdue 9.63 715.14

More than 12 overdue 302.77 612.50

Total 2,398.94 3,054.12

 2016 2015

Unit: million baht

  2016
 Bid from Transfer of properties 
 financial  for debt repayment/ Total
 institutions Bid from debtors

Unit: million baht

9.6.1  Immovable properties

 Beginning balance 6,090.10  11,312.30  17,402.40

   Increase 474.11  4,255.74  4,729.85

  Decrease (753.00)  (1,946.76)  (2,699.76)

 Ending balance 5,811.21  13,621.28  19,432.49

9.6.2 Movable properties

 Beginning balance 4.25  130.03  134.28

  Increase -   3.54  3.54

  Decrease -   (0.18)  (0.18)

 Ending balance 4.25  133.39  137.64

 Total ending balance 5,815.46  13,754.67  19,570.13 

 Less  Revaluation of properties foreclosed    (3,875.55)

 Less  Allowance for impairment of    (612.40)

  properties foreclosed

 Properties foreclosed - net    15,082.18
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 ทรัพยสินรอการขายสวนท่ีประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอกและสวนที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559   

 และ 2558 มีดังนี้

9.6 ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ  (ตอ)

หนวย : ลานบาท

  2558
  โอนทรัพยชําระหน้ี/ 
 ประมูลจาก ประมูลทรัพย รวม
 สถาบันการเงิน จากลูกหนี้

สวนที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 16,923.42 13,757.20

สวนที่ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 2,646.72 3,779.48

  รวม 19,570.14 17,536.68

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

9.6.1  อสังหาริมทรัพย

 ยอดตนป 6,794.67  9,695.81  16,490.48

   เพ่ิมขึ้น  367.09  4,111.73  4,478.82

  ลดลง  (1,071.66)  (2,495.24)  (3,566.90)

 ยอดปลายป 6,090.10  11,312.30  17,402.40

9.6.2 สังหาริมทรัพย 

 ยอดตนป 4.25  127.06  131.31

  เพ่ิมขึ้น  -   8.97  8.97

  ลดลง  -   (6.00)  (6.00)

 ยอดปลายป  4.25  130.03  134.28

 รวมยอดปลายป 6,094.35  11,442.33  17,536.68 

 หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย    (2,951.78) 

 หัก คาเผ่ือดอยคาทรัพยสินรอการขาย    (515.29)

 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ   14,069.61
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 Properties foreclosed on the part appraised by an external appraiser and that by the internal appraiser as at 31

 December 2016 and 2015 were as follows:

9.6 Properties foreclosed – net (Cont.)

Unit: million baht

  2015
 Bid from Transfer of properties 
 financial  for debt repayment/ Total
 institutions Bid from debtors

Appraised by external appraiser 16,923.42 13,757.20

Appraised by internal appraiser 2,646.72 3,779.48

  Total 19,570.14 17,536.68

 2016 2015

Unit: million baht

9.6.1  Immovable properties

 Beginning balance 6,794.67  9,695.81  16,490.48

   Increase 367.09  4,111.73  4,478.82

  Decrease (1,071.66)  (2,495.24)  (3,566.90)

 Ending balance 6,090.10  11,312.30  17,402.40

9.6.2 Movable properties

 Beginning balance 4.25  127.06  131.31

  Increase -   8.97  8.97

  Decrease -   (6.00)  (6.00)

 Ending balance 4.25  130.03  134.28

 Total ending balance 6,094.35  11,442.33  17,536.68 

 Less  Revaluation of properties foreclosed    (2,951.78) 

 Less  Allowance for impairment of     (515.29)

  properties foreclosed

 Properties foreclosed - net    14,069.61



9.7 ลูกหนี้กรมบังคับคดี - สุทธิ

9.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีอุปกรณและยานพาหนะจํานวนหนึ่งที่ตัดคาเส่ือมราคาเต็มจํานวนแลวแตยังใชงานอยู 

  มีราคาทุนกอนหกัคาเสื่อมราคาสะสมเปนจํานวน 272.88 ลานบาท และ 223.74 ลานบาท ตามลําดับ 
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 2559 2558

หนวย : ลานบาท

1. ที่ดิน  755.14 24.89 -  780.03 -  -  -  -  780.03

2. อาคาร  427.25 6.82 -  434.07 184.41 21.43 -  205.84  228.23

3. สวนปรับปรุงอาคาร 328.79 72.40 0.36 400.83 150.48 50.62 0.03 201.07 199.76

4. อุปกรณ  572.84 52.70 62.44 563.10 383.57 73.96 62.41 395.12 167.98

5. งานระหวางทํา 31.34 40.00 70.21 1.13 -  -  -  -  1.13

 รวม 2,115.36 196.81 133.01 2,179.16 718.46 146.01 62.44 802.03 1,377.13

หนวย : ลานบาท

      2559
                   ราคาทุน                                 คาเสื่อมราคาสะสม
 

รายการ ยอดตนงวด
 เพ่ิมขึ้น/ จําหนาย/ ยอดปลาย 

ยอดตนงวด คาเส่ือมราคา จําหนาย
 ยอดปลาย ราคาตามบัญชี

   รับโอน โอนออก งวด    งวด สุทธิ

1. ที่ดิน  744.87 20.24 9.97 755.14 -   -  -  -  755.14

2. อาคาร  471.12 26.38 70.25 427.25 180.99 21.81 18.39 184.41 242.84

3. สวนปรับปรุงอาคาร 246.85 86.22 4.28 328.79 70.77 64.18 (15.53) 150.48 178.31

4. อุปกรณ  530.47 89.10 46.73 572.84 356.92 72.75 46.10 383.57 189.27

5. งานระหวางทํา 20.02 59.96 48.64 31.34 -  -  -  -  31.34

 รวม 2,013.33 281.90 179.87 2,115.36 608.68 158.74 48.96 718.46 1,396.90

หนวย : ลานบาท

      2558
                   ราคาทุน                                 คาเสื่อมราคาสะสม
 

รายการ ยอดตนงวด
 เพ่ิมข้ึน/ จําหนาย/ ยอดปลาย 

ยอดตนงวด คาเส่ือมราคา จําหนาย
 ยอดปลาย ราคาตามบัญชี

   รับโอน โอนออก งวด    งวด สุทธิ

ลูกหนี้กรมบังคับคดี - บุคคลภายนอกเปนผูซื้อ 2,640.74 2,591.42

ลูกหนี้กรมบังคับคดี - บริษัทฯ เปนผูซื้อ 590.82 220.25

หัก ประมาณการคาใชจายขายทอดตลาด (205.52) (196.85)

ลูกหนี้กรมบังคับคดี - สุทธิ 3,026.04 2,614.82



151Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

9.7 Legal Execution Department’s debtors - net

9.8 Property, plant and equipment – net

 Property, plant, and equipment as at 31 December 2016 and 2015 consisted of:

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had a number of equipment and vehicles which had fully been

 depreciated but were still in use. The cost value before accumulated depreciation value amounted to 272.88 million

 baht and 223.74 million baht respectively.

 2016 2015

Unit: million baht

1. Land  755.14 24.89 -  780.03 -  -  -  -  780.03

2. Buildings 427.25 6.82 -  434.07 184.41 21.43 -  205.84  228.23

3. Building improvement 328.79 72.40 0.36 400.83 150.48 50.62 0.03 201.07 199.76

4. Equipment 572.84 52.70 62.44 563.10 383.57 73.96 62.41 395.12 167.98

5. Work in process 31.34 40.00 70.21 1.13 -  -  -  -  1.13

 Total 2,115.36 196.81 133.01 2,179.16 718.46 146.01 62.44 802.03 1,377.13

Unit: million baht

      2016
                   Cost value                                 Accumulated depreciation value
 Items Beginning Increased/ Disposed/ Ending Beginning Depreciation Disposed Ending Net book
  balance Received transfer balance balance   balance value
   from transfer

1. Land  744.87 20.24 9.97 755.14 -   -  -  -  755.14

2. Buildings 471.12 26.38 70.25 427.25 180.99 21.81 18.39 184.41 242.84

3. Building improvement 246.85 86.22 4.28 328.79 70.77 64.18 (15.53) 150.48 178.31

4. Equipment 530.47 89.10 46.73 572.84 356.92 72.75 46.10 383.57 189.27

5. Work in process 20.02 59.96 48.64 31.34 -  -  -  -  31.34

 Total 2,013.33 281.90 179.87 2,115.36 608.68 158.74 48.96 718.46 1,396.90

Unit: million baht

      2015
                   Cost value                                 Accumulated depreciation value
 Items Beginning Increased/ Disposed/ Ending Beginning Depreciation Disposed Ending Net book
  balance Received transfer balance balance   balance value
   from transfer

Legal Execution Department's debtors - external buyers 2,640.74 2,591.42

Legal Execution Department's debtors - Company as buyer 590.82 220.25

Less  Estimated auction expenses (205.52) (196.85)

Legal Execution Department's debtors - net 3,026.04 2,614.82
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9.9 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

 สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนหน่ึงที่คิดคาตัดจําหนายเต็มจํานวนแลวแตยังใชงานอยู 

 มรีาคาทุนกอนหักคาตัดจําหนายสะสมเปนจํานวน 42.79 ลานบาท และ 39.65 ลานบาท ตามลําดับ

9.10 สินทรัพยอื่น

 สินทรัพยอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร 60.74 5.28 0.01 66.01 49.88 4.45  - 54.33  11.68

2. งานระหวางทํา 0.36 0.95 1.09 0.22 -  -  - -  0.22

 รวม 61.10 6.23 1.10 66.23 49.88 4.45  - 54.33  11.90

หนวย : ลานบาท

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร 51.05 9.69 -  60.74 45.83 4.05 - 49.88 10.86

2. งานระหวางทํา 0.40 0.88 0.92 0.36 -  -  - -  0.36

 รวม 51.45 10.57 0.92 61.10 45.83 4.05 - 49.88 11.22

หนวย : ลานบาท

คาใชจายจายลวงหนาและรายจายรอการตัดบัญชี 70.90 45.54

รายไดคางรับดอกเบ้ียคางรับและเงินปนผลคางรับ 36.69 0.82

เงินทดรองจายคาใชจายดําเนินคดี 25.57 8.64

เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยและ   

 คาใชจายในการจดทะเบียนและอื่น ๆ  721.55  854.20

ลูกหนี้สวัสดิการพนักงาน 75.90 91.08

อื่น ๆ  19.48 26.56

  รวม 950.09 1,026.84

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

      2559
                   ราคาทุน                                         คาตัดจําหนายสะสม
 รายการ ยอดตนงวด เพ่ิมข้ึน/ จําหนาย/ ยอด ยอดตนงวด คาตัดจําหนาย จําหนาย/ ยอด ราคาตามบัญชี
   รับโอน โอนออก ปลายงวด   โอนออก ปลายงวด สุทธิ

      2558
                   ราคาทุน                                         คาเสื่อมราคาสะสม
 รายการ ยอดตนงวด เพ่ิมข้ึน/ จําหนาย/ ยอด ยอดตนงวด คาตัดจําหนาย จําหนาย/ ยอด ราคาตามบัญชี
   รับโอน โอนออก ปลายงวด   โอนออก ปลายงวด สุทธิ
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9.9 Intangible assets - net

 Intangible assets as of 31 December 2016 and 2015 comprised:

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had a certain amount of intangible assets which had fully been
 amortized but were still in use. The cost value before accumulated amortization value amounted to 42.79 million
 baht and 39.65 million baht respectively.  

9.10 Other assets
 Other assets as of 31 December 2016 and 2015 were as below:

Prepaid expenses and deferred expenses 70.90 45.54

Accrued income, interest and dividend receivable 36.69 0.82

Advance for litigation expenses 25.57 8.64

Advance for expenses on asset acquisition,   

 registration fees and others 721.55  854.20

Employee welfare receivable 75.90 91.08

Others  19.48 26.56

  Total 950.09 1,026.84

 2016 2015

Unit: million baht

            2016
                   Cost value                                    Accumulated depreciation value
 Items Beginning Increased/ Disposed/ Ending Beginning Amortization Disposed Ending Net book
  balance Received transfererred balance balance  Transferred balance value
    from transfer 

Unit: million baht

1. Computer software 60.74 5.28 0.01 66.01 49.88 4.45  - 54.33  11.68

2. Work in process 0.36 0.95 1.09 0.22 -  -  -        - 0.22

 Total 61.10 6.23 1.10 66.23 49.88 4.45  - 54.33 11.90

          2015
                   Cost value                                  Accumulated depreciation value
 Items Beginning Increased/ Disposed/ Ending Beginning Amortization Disposed Ending Net book
  balance Received transfererred balance balance  Transferred balance value
    from transfer 

Unit: million baht

1. Computer software 51.05 9.69 -  60.74 45.83  4.05 - 49.88 10.86

2. Work in process 0.40 0.88 0.92 0.36 -  -  - -   0.36

 Total 51.45 10.57 0.92 61.10 45.83  4.05 - 49.88 11.22
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9.11 สินทรัพยจัดชั้น/คุณภาพสินทรัพย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพยจัดชั้นของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินลงทุนในหลักทรัพย เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 

 และลกูหนีข้ายผอนชาํระ โดยจัดช้ันตามหลักเกณฑที ่ธปท. กาํหนด ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะหลกูหนีแ้ตละประเภท และการประเมินฐานะของ

 ลูกหนี้แตละราย สรุปไดดังนี้

การจัดชั้นสินทรัพย 

ปกติ  310.04 1,437.65 1,558.92 3,306.61

กลาวถึงเปนพิเศษ -  369.26 31.37 400.63

ตํ่ากวามาตรฐาน -  906.13 136.19 1,042.32

สงสัย -  125.78 715.14 840.92

สงสัยจะสูญ 675.75 68,318.40 612.50 69,606.65

รวม  985.79 71,157.22 3,054.12 75,197.13

    2558
  

เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย
 เงินใหสินเช่ือจาก  

ลูกหน้ีขายผอนชําระ รวม
   การซ้ือลูกหนี้
    

หนวย : ลานบาท

การจัดชั้นสินทรัพย

ปกติ  310.04 1,998.83 2,022.58 4,331.45

กลาวถึงเปนพิเศษ -  546.94 32.42 579.36

ตํ่ากวามาตรฐาน -  875.65 31.54 907.19

สงสัย -  69.65 9.63 79.28

สงสัยจะสูญ 675.67 74,484.03 302.77 75,462.47

รวม  985.71 77,975.10 2,398.94 81,359.75

    2559
  

เงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย
 เงินใหสินเช่ือจาก  

ลูกหน้ีขายผอนชําระ รวม
   การซ้ือลูกหนี้
    

หนวย : ลานบาท
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9.11 Classified assets/asset quality

 As at 31 December 2016 and 2015, the Company’s classified assets consisted of investment in securities, credit from

 purchase of receivables, and installation sale receivables which were classified according to the Bank of Thailand

 criteria including analysis of debtors of each type and assessment of each debtor’s status, as follows:

Asset classification 

Normal 310.04 1,437.65 1,558.92 3,306.61

Special mention -  369.26 31.37 400.63

Substandard -  906.13 136.19 1,042.32

Doubtful -  125.78 715.14 840.92

Doubtful of loss 675.75 68,318.40 612.50 69,606.65

Total 985.79 71,157.22 3,054.12 75,197.13

    2015
  Investment in Credit from purchase  Installment sale 

Total
  securities of receivables  receivables
    

Unit: million baht

Asset classification

Normal 310.04 1,998.83 2,022.58 4,331.45

Special mention -  546.94 32.42 579.36

Substandard -  875.65 31.54 907.19

Doubtful -  69.65 9.63 79.28

Doubtful of loss 675.67 74,484.03 302.77 75,462.47

Total 985.71 77,975.10 2,398.94 81,359.75

    2016
  Investment in  Credit from purchase  Installment sale 

Total
  securities of receivables  receivables
    

Unit: million baht
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9.12 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 17,320.73 ลานบาท (2558: 13,800.10 ลานบาท) และเงินกูยืมระยะยาว จํานวน

 16,572.34 ลานบาท (2558: 18,118.14 ลานบาท) เปนเงินกูยืมจากธนาคารและตราสารหน้ีที่บริษัทออกใหเพื่อชําระหน้ี ที่เกิดจากการซ้ือ

 หรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจําแนกตามประเภท และระยะเวลา ดังนี้

ตั๋วเงินจาย 

 ระยะส้ัน 0 - 4.065  2560   ชําระดอกเบี้ยเม่ือตั๋ว 4,977.63

     ครบกําหนด

     ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน/

 ระยะยาว 0 - 3.25  2561 - 2568  ทุก 6 เดือน / เม่ือตั๋ว  1,021.32

     ครบกําหนด

 รวม     5,998.95

เงินกูยืม

 ระยะส้ัน 2.30 - 3.50  2560  ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน/ 12,343.10

     เม่ือตั๋วครบกําหนด

 ระยะยาว 2.85 - 3.50  2561 - 2563  ชําระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน/ 15,551.02

     ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

 รวม     27,894.12

หัก  คาใชจายดอกเบ้ียรอตัดบญัชี     (129.24)

 รวม     33,763.83

หุนกู 

 ครั้งที่ 1 คงท่ี 3.33 12 ธ.ค.60  ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 4,500.00

 ครั้งที่ 2 คงที่ 2.59 และ 2.75 17 ธ.ค.60 และ 61  ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5,700.00

 ครั้งที่ 3 คงที่ 2.41, 2.71 และ 3.79 22 ธ.ค.61,  62 และ 66 ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 6,400.00

 รวม     16,600.00

หัก  คาใชจายในการออกหุนกู     (18.13)

 รวม     16,581.87

 รวมทั้งสิ้น     50,345.70

    2559
  อัตราดอกเบ้ีย ครบกําหนด  

การชาํระดอกเบ้ีย จํานวนเงิน
  (รอยละ) ไถถอน

หนวย : ลานบาท
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9.12 Debt issued and borrowing

 As at 31 December 2016, short-term borrowing accounted for 17,320.73 million baht (2015: 13,800.10 million baht)   

 and long-term borrowing 16,572.34 million baht (2015: 18,118.14 million baht) including borrowing from banks and   

 debt instruments issued by the Company to repay debts arising from acquisition/receipt of transfer of NPAs, which   

 could be broken down by type and maturity as follows:

Notes payable
 Short term 0 - 4.065  2017   Interest payment 4,977.63
     upon maturity
 Long term 0 - 3.25  2018 - 2025  Interest payment every 1,021.32
     3 months/every 6 months/ 
     upon maturity
 Total     5,998.95
Borrowing
 Short term 2.30 - 3.50  2017  Interest payment every 12,343.10
     month-end/upon maturity
 Long term 2.85 - 3.50  2018 - 2020  Interest payment every 15,551.02
     month-end/ 3 months/
     every 6 months
 Total     27,894.12
Less Deferred interest expense     (129.24)
 Total     33,763.83
Debentures 
 Series No. 1 Fixed 3.33  12 Dec 17  Interest payment 4,500.00
     every 6 months
 Series No. 2 Fixed 2.59 and 2.75  17 Dec 17 and 18  Interest payment 5,700.00
     every 6 months
 Series No. 3 Fixed 2.41, 2.71 and 3.79  22 Dec 18, 19 and 23 Interest payment 6,400.00
     every 6 months
 Total     16,600.00
Less Debenture issuance expense     (18.13)
 Total     16,581.87
      Grand Total     50,345.70

    2016
  Interest rate 

Maturity
  

Interest payment Amount
  (Percentage) 

Unit: million baht
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หุนกูจํานวน 16,600 ลานบาท ประกอบดวย

  1. บริษัทฯ ไดออกหุนกู ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 จํานวน 4.5 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท 

ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมลูคา 4,500 ลานบาท หุนกูมอีาย ุ3 ปครบกําหนด ไถถอนหุนกูวนัที ่12 ธนัวาคม 2560 อัตราดอกเบีย้

คงทีร่อยละ 3.33 ตอป กาํหนดชาํระดอกเบ้ียหุนกูทกุๆ 6 เดอืน ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มดีอกเบีย้คางจายเปนเงนิ 8.21 ลานบาท

9.12 ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม (ตอ)

ตั๋วเงินจาย 

 ระยะส้ัน 0 - 3.25  2559  ชําระดอกเบี้ยเม่ือตั๋ว 3,970.09

     ครบกําหนด

     ชําระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน/

 ระยะยาว 0 - 4.315 2561 - 2567  ทุก 6 เดือน / เม่ือตั๋ว  1,278.02

     ครบกําหนด

 รวม     5,248.11

เงินกูยืม

 ระยะส้ัน 2.30 - 2.50  2559  ชําระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน/ 9,830.01

     เม่ือตั๋วครบกําหนด

 ระยะยาว 2.85 - 3.50  2561 - 2563  ชําระดอกเบี้ยทุกส้ินเดือน/ 16,840.12

     ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

 รวม     26,670.13

หัก  คาใชจายดอกเบ้ียรอตัดบญัชี     (39.41)

 รวม     31,878.83

หุนกู 

 ครั้งที่ 1 คงท่ี 3.33 12 ธ.ค. 60  ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 4,500.00

 ครั้งที่ 2 2.59 และ 2.75 17 ธ.ค. 60 และ 61  ชําระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน 5,700.00

 รวม     10,200.00

หัก  คาใชจายในการออกหุนกู     (15.88)

 รวม     10,184.12

 รวมทั้งสิ้น     42,062.95

    2558
  อัตราดอกเบ้ีย ครบกําหนด  

การชําระดอกเบ้ีย จํานวนเงิน
  (รอยละ) ไถถอน

หนวย : ลานบาท



159Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

Debentures worth 16,600 million baht consisted of:

  1. The Company issued Debenture No. 1/2557 on 12 December 2014 in the amount of 4.5 million units 

with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 baht per unit, totaling 4,500 million baht. The debenture 

has a maturity period of 3 years, due for redemption on 12 December 2017. Interest rate is equal to a fixed rate of 3.33% 

per annum, payable every 6 months. As at 31 December 2016, accrued interest payable was 8.21 million baht.

9.12  Debt issued and borrowing (Cont.)

Notes payable

 Short term 0 - 3.25  2016  Interest payment 3,970.09

     upon maturity

 Long term 0 - 4.315 2018 - 2024  Interest payment every 1,278.02

     3 months/every 6 months/ 

     upon maturity

 Total     5,248.11
Loans

 Short term 2.30 - 2.50  2016  Interest payment every 9,830.01

     month-end/upon maturity

 Long term 2.85 - 3.50  2018 - 2020  Interest payment every 16,840.12

     month-end/ 3 months/
     every 6 months

 Total     26,670.13

Less Deferred interest expense     (39.41)

 Total     31,878.83

Debentures 

 Series No. 1 Fixed 3.33 12 Dec 17  Interest payment 4,500.00

     every 6 months

 Series No. 2 2.59 and 2.75 17 Dec 17 and 18  Interest payment 5,700.00

     every 6 months

 Total     10,200.00

Less Debenture issuance expense     (15.88)

 Total     10,184.12

      Grand Total     42,062.95

    2015
  Interest rate 

Maturity
  

Interest payment Amount
  (Percentage) 

Unit: million baht
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  2. บริษัทฯ ไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยแบงเปนหุนกู 2 ชุด ดังนี้

  -  หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 3.9 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 

3,900 ลานบาท หุนกูมอีาย ุ2 ป ครบกาํหนดไถถอนหุนกูวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2560 อตัราดอกเบ้ียคงทีร่อยละ 2.59 ตอป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

มีดอกเบ้ียคางจายเปนเงิน 4.15 ลานบาท

  -  หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 1.8 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 

1,800 ลานบาท หุนกูมีอายุ 3 ป ครบกําหนดไถถอนหุนกูวันที่ 17 ธันวาคม 2561 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.75 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีดอกเบี้ยคางจายเปนเงิน 2.04 ลานบาท

  หุนกูทัง้ 2 ชดุนี ้เปนการเสนอขายใหแกผูลงทนุสถาบนั และ/หรอื ผูลงทนุรายใหญ เปนหุนกูชนดิระบุชือ่ผูถอืหุนประเภทไมดอยสทิธิ 

ไมมีประกันและไมมีผูแทน ชําระดอกเบ้ียหุนกูทุก 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และวันที่ 17 ธันวาคม ของทุกป เริ่มชําระดอกเบ้ียครั้งแรกวันที่ 

17 มิถุนายน 2559 และจะชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี

ดอกเบี้ยคางจายเปนเงิน 6.19 ลานบาท

 

  3. บริษัทฯ ไดออกหุนกูครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยแบงเปนหุนกู 3 ชุด ดังนี้

  -  หุนกูชุดท่ี 1 จํานวน 4.3 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 

4,300 ลานบาท หุนกูมีอายุ 1 ป 6 เดือน ครบกําหนดไถถอนหุนกูวันที่ 22 มิถุนายน 2561 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.41 ตอป ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 มีดอกเบี้ยคางจายเปนเงิน 2.84 ลานบาท

  -  หุนกูชุดท่ี 2 จํานวน 1.0 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 

1,000 ลานบาท หุนกูมีอายุ 2 ป ครบกําหนดไถถอนหุนกูวันที่ 22 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบ้ียคงที่รอยละ 2.71 ตอป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 มีดอกเบี้ยคางจายเปนเงิน 0.74 ลานบาท

  -  หุนกูชุดท่ี 3 จํานวน 1.1 ลานหนวย มีมูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 

1,100 ลานบาท หุนกูมอีาย ุ6 ป ครบกาํหนดไถถอนหุนกูวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2566 อตัราดอกเบ้ียคงทีร่อยละ 3.79 ตอป ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

มีดอกเบ้ียคางจายเปนเงิน 1.14 ลานบาท

  หุนกูทัง้ 3 ชดุนี ้เปนการเสนอขายใหแกผูลงทนุสถาบนั และ/หรอื ผูลงทนุรายใหญ เปนหุนกูชนดิระบุชือ่ผูถอืหุนประเภทไมดอยสทิธิ 

ไมมีประกันและไมมีผูแทน ชําระดอกเบ้ียหุนกูทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 22 ธันวาคม ของทุกป เริ่มชําระดอกเบ้ียครั้งแรกวันที่ 

22 มิถุนายน 2560 และจะชําระดอกเบี้ยงวดสุดทายในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี

ดอกเบี้ยคางจายเปนเงิน 4.72 ลานบาท 

9.13 ดอกเบ้ียคางจาย

ตั๋วสัญญาใชเงิน 27.95 12.99

เงินกู  93.01 93.20

หุนกู  19.12 14.40

รวม   140.08 120.59

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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  2. The Company issued Debenture No. 1/2558 on 17 December 2015, divided into two series as follows:
  -  Debenture Series No. 1 of 3.9 million units with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 baht 
per unit, totaling 3,900 million baht. The debenture has  a maturity period of 2 years, due for redemption on 17 December 2017. 
Interest rate is equal to a fixed rate of 2.59% per annum. As at 31 December 2016, accrued interest payable was 4.15 million baht.
  - Debenture Series No. 2 of 1.8 million units with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 baht 
per unit, totaling 1,800 million baht. The debenture has a maturity period of 3 years, due for redemption on 17 December 2018. 
Interest rate is equal to a fixed rate of 2.75% per annum. As at 31 December 2016, accrued interest payable was 2.04 million baht.
  The above two debenture series are offered for sale to institutional investors and/or major investors. The 
debentures are of a name-registered, non-subordinated and unsecured type with no debenture holders’ representative. 
Interest is payable every six months on 17 June and 17 December of each year. First interest payment date is 17 June 2016 
and last interest payment date will fall on the redemption date of 17 December 2018. As at 31 December 2016, total accrued 
interest payable was 6.19 million baht.

  3. The Company issued Debenture No. 1/2559 on 22 December 2016, divided into three series as follows:
  -  Debenture Series No. 1 of 4.3 million units with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 
baht per unit, totaling 4,300 million baht. The debenture has a maturity period of 1 year and 6 months, due for redemption 
on 22 June 2018. Interest rate is equal to a fixed rate of 2.41% per annum. As at 31 December 2016, accrued interest payable 
was 2.84 million baht.
  -  Debenture Series No. 2 of 1.0 million units with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 baht 
per unit, totaling 1,000 million baht. The debenture has a maturity period of 2 years, due for redemption on 22 December 2019.
Interest rate is equal to a fixed rate of 2.71% per annum. As at 31 December 2016, accrued interest payable was 0.74 million baht.
  -  Debenture Series No. 3 of 1.1 million units with a par value of 1,000 baht per unit at an offer price of 1,000 baht 
per unit, totaling 1,100 million baht. The debenture has a maturity period of 6 years, due for redemption on 22 December 2023. 
Interest rate is equal to a fixed rate of 3.79% per annum. As at 31 December 2016, accrued interest payable was 1.14 million baht.
  The above three debenture series are offered for sale to institutional investors and/or major investors. The 
debentures are of a name-registered, non-subordinated and unsecured type with no debenture holders’ representative. 
Interest is payable every six months on 22 June and 22 December of each year. First interest payment date is 22 June 2017 
and last interest payment date will fall on the redemption date of 22 December 2023. As at 31 December 2016, total accrued
interest payable was 4.72 million baht.

9.13 Accrued interest payable

Promissory notes 27.95 12.99

Loans  93.01 93.20

Debentures  19.12 14.40

Total  140.08 120.59

 2016 2015

Unit: million baht
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 9.14 ประมาณการหน้ีสิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ประกอบดวย

  9.14.1 สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

  จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซ่ึงเปนเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน แสดงไดดังนี้ 

 บริษัทฯ จัดใหมีโครงการผลประโยชนเพื่อจายใหแกพนักงานหลังออกจากงานตามขอตกลงของการจางงานการประมาณการหน้ีสิน

 ผลประโยชนของพนักงานคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งใชเทคนิคตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยดวยวิธีคิดลดแตละหนวย

 ที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method) ซึ่งไดนําขอมูลทางสถิติมาเปนปจจัยในการประมาณการจากมูลคาปจจุบันของ

 กระแสเงินสดของผลประโยชนที่คาดวาจะตองจายในอนาคต และคํานวณคิดลดโดยใชอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีกําหนดเวลา

 สอดคลองกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกลาว โดยแสดงเปนสวนหนึ่งของการประมาณการหน้ีสิน กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม

 หลักคณิตศาสตรประกันภัยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงาน 705.99 591.81

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟองรอง 20.20 20.20

รวม   726.19 612.01

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 591.81 563.97

สวนที่รับรูในกําไรหรือขาดทุน :  

 ตนทุนบริการในปจจุบัน 39.40 39.38

 ตนทุนดอกเบ้ีย 23.72 22.57

 ตนทุนบริการในอดีตและผลกําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้น  

  จากการจายชําระผลประโยชน 21.34 -

สวนที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

 (กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

  สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร 9.06 -

  สวนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงขอสมมติทางการเงิน 62.36 -

  สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ (4.00) -

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (37.70) (34.11)

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 705.99 591.81

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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 9.14 Provisions

  As at 31 December 2016 and 2015, provisions consisted of:

  9.14.1  Provisions for long-term employee benefits

  Provisions for long-term employee benefits which are post-employment compensation for employees were

  presented as below:

 Under the employee benefit project, the Company pays a post-employment compensation to its employees

 according to the employment agreement. Provisions for employee benefits are calculated by an actuary by the

 projected unit credit method, using statistical data as a factor in estimating present value of cash flow of future

 benefits payable and using a discount rate based on yield on government bond that has the duration period

 compatible with the period of such provisions. The calculated amount is presented as part of the provisions. The

 actuarial gains (losses) are recognized in the statement of other comprehensive income.

Provisions for employee benefits 705.99 591.81

Provisions for liabilities arising from lawsuits 20.20 20.20

Total  726.19 612.01

 2016 2015

Unit: million baht

Beginning provisions for long-term employee benefits  591.81 563.97

Recognized to profit or loss:  

 Current service cost 39.40 39.38

 Interest cost 23.72 22.57

 Past service cost and profit/loss arising from benefit payment  21.34 -

Recognized to other comprehensive profit or loss:

 (Gain) Loss by actuarial estimates

  Change in demographic assumptions 9.06 -

  Change in financial assumptions 62.36 -

  Experience-based adjustment (4.00) -

Benefit paid during the year (37.70) (34.11)

Ending provisions for long-term employee benefits  705.99 591.81

 2016 2015

Unit: million baht
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 บริษัทฯ คาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 45.35 ลานบาท (2558:

 จํานวน 31.08 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉล่ียถวงนํ้าหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 11 ป

 (31 ธันวาคม 2558: 15 ป)

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานทีส่าํคญัตอมลูคาปจจบัุนของภาระผูกพนัผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี้

อัตราคิดลด ลดลง 1% 65.83 เพิ่มขึ้น 1% 57.11

อัตราการข้ึนเงินเดือน  เพิ่มขึ้น 1% 61.03 ลดลง 1% 54.29

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลง 20% 3.70 เพิ่มขี้น 20% 3.59

   2559
  หนี้สินเพิ่มขึ้น  หนี้สินลดลง

หนวย : ลานบาท

อัตราคิดลด ลดลง 1% 53.27 เพิ่มขึ้น 1% 46.43

อัตราการข้ึนเงินเดือน  เพิ่มขึ้น 1% 62.62 ลดลง 1% 55.27

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลง 20% 4.05 เพิ่มขี้น 20% 3.94

   2558
  หนี้สินเพิ่มขึ้น  หนี้สินลดลง

หนวย : ลานบาท

อัตราคิดลด 3.07 4.20

อัตราการข้ึนเงินเดือน  8.00 8.00

อัตราเงินเฟอ 2.50 3.00

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงานจําแนกตามชวงอายุของพนักงาน    

     นอยกวา 30 ป  8.00 8.00

     ตั้งแต 30 ป ถึงนอยกวา 40 ป 2.00 2.00

     ตั้งแต 40 ป ถึงนอยกวา 50 ป  1.00 1.00

     ตั้งแต 50 ป ขึ้นไป 0.00 0.00

 2559 2558

หนวย : รอยละตอป
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 The Company expected to pay long-term employee benefits in the next one year in a total amount of approximately

 45.35 million baht (2015: 31.08 million baht).

 As of 31 December 2016, the weighted average period of payment of long-term employee benefits was approximately

 11 years (as at 31 December 2015: 15 years).

 Effects of the change in important assumptions on the present value of long-term employee benefit obligations as

 at 31 December 2016 and 2015 can be summarized as follows:

 Key assumptions for actuarial estimates can be summarized below:

Discount rate down 1% 65.83 up 1% 57.11

Salary increase rate up 1% 61.03 down 1% 54.29

Employee turnover rate down 20% 3.70 up 20% 3.59

   2016
  Liabilities increase  Liabilities decrease

Unit: million baht

Discount rate down 1% 53.27 up 1% 46.43

Salary increase rate up 1% 62.62 down 1% 55.27

Employee turnover rate down 20% 4.05 up 20% 3.94

   2015
  Liabilities increase  Liabilities decrease

Unit: million baht

Discount rate 3.07 4.20

Salary increase rate 8.00 8.00

Inflation rate 2.50 3.00

Employee turnover rate classified by age group     

     Under 30 years 8.00 8.00

     30 years - less than 40 years 2.00 2.00

     40 years - less than 50 years 1.00 1.00

     50 years and above 0.00 0.00

 2016 2015

Unit: % per year



166                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

 อนึ่ง ความเส่ียงหรือเหตุการณพิเศษท่ีอาจมีนัยสําคัญตอผลการประเมินในอนาคต อาทิเชน การเปล่ียนแปลงหรือการเคลื่อนไหวของ

 จํานวนพนักงานอยางเปนสาระสําคัญ ตลอดจนการเปล่ียนแปลงปจจัยทางสภาพเศรษฐกิจซ่ึงสงผลตออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

 และอัตราคิดลดที่ใชในการคํานวณ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณพิเศษดังกลาว บริษัทฯ จะมีการประเมินภาระผูกพันโครงการผลประโยชน

 อีกครั้ง เพ่ือรับรูผลกระทบของเหตุการณพิเศษตองบการเงินของบริษัทฯ

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสินทวี ซึ่งไดจดทะเบียนแลวเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 เพื่อเปนสวัสดิการอีก

 ประเภทหน่ึงใหกับพนักงานโดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด เปนผูจัดการกองทุน พนักงานจะสมัครเปนสมาชิก

 กองทุนตามความสมัครใจหลังจากไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําตามขอบังคับของกองทุนฯ สมาชิกตองจายเงินสะสมเปนรายเดือน

 เขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ถึงรอยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกขึ้นอยูกับอายุงานของสมาชิกแตละคน และตอมาบริษัทฯ ไดเขารวมจัดตั้ง

 กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร พูล ฟนด ซึ่งไดจดทะเบียนแลว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยมีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

 กสิกรไทย จํากัด เปนผูจัดการกองทุน ซึ่งเปนกองทุนที่มีนโยบายใหสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนมากกวา 1 นโยบายการลงทุน

 ตามความเหมาะสมกับตนเองได เพือ่เปนทางเลอืกใหพนกังาน โดยบรษิทัฯ และพนักงานจะจายเงนิสบทบเขากองทุนตามอตัราท่ีกาํหนดไว 

 ซึ่งพนักงานจะไดรับประโยชนดังกลาวตามขอบังคับของกองทุน

 ซึ่งจํานวนที่บริษัทฯ จายสบทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวในป 2559 จํานวน 83.66 ลานบาท ถือเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน

 (ป 2558 จํานวน 81.44 ลานบาท)

 9.14.2  ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟองรอง

ยอดคงเหลือตนป  20.20  -

เพิ่มประมาณการหน้ีสิน -  20.20

ยอดคงเหลือปลายป 20.20  20.20

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

9.15 หนี้สินอื่น

ภาษีและคาใชจายคางจาย 345.64 561.16

เงินมัดจําและเงินประกัน 97.04 104.22

ภาระหน้ีระหวาง บมจ. กรุงเทพฯ พาณิชยการและบริษัท 19.16 19.16

บัญชีพักรับชําระหนี้และเช็ครอเรียกเก็บ 128.77 278.10

บัญชีพักรอการตัดชําระหน้ี (เงินสดและตั้งทรัพยรอการขาย) 375.82 1,346.01

เจาหน้ีสถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกรอง 939.52 1,082.63

อื่นๆ  12.69 4.49

รวม   1,918.64 3,395.77

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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 However, there are risks or special incidents that could be crucial to the estimation such as a significant change or
 movement in the number of employees and change in economic conditions that could affect the government bond
 yield and the discount rate used in the estimation. If any of these incidents takes place, the Company will re-estimate
 the employee benefit obligations in order to recognize the impact thereof on its financial statements.

 Moreover, the Company established Sinthavi Provident Fund, which was registered on 13 May 1999, as another type of
 welfare for its employees, with BBL Asset Management Co., Ltd. as the Fund manager. According to the Fund regulation,
 the Company’s employees may voluntarily apply for the Fund membership upon being recruited as permanent staff.
 Fund member has to pay monthly contribution to the Fund at a rate of 3%-15% of his/her salary depending on his/her
 years of service. The Company later co-established K Master Pooled Fund, registered on 1 May 2014, with Kasikorn Asset
 Management Co., Ltd. as the Fund manager. Such Fund allows members to select more than one investment policy to
 best meet their individual requirements, hence another option for the employees. The Company and the employees
 make contributions to the Fund at the designated rates. The employees will obtain benefits according to the Fund regulation.

 In 2016, the Company paid 83.66 million baht to the provident funds, regarded as expenses on the statement of
 income (2015: 81.44 million baht).

 9.14.2  Provisions for litigation cases

Beginning balance brought forward 20.20  -

Additional provisions -  20.20

Ending balance 20.20  20.20

 2016 2015

Unit: million baht

9.15 Other liabilities

Tax payable and accrued expenses 345.64 561.16

Deposit and marginal deposit 97.04 104.22

Liabilities between Bangkok Commerce Plc and the Company 19.16 19.16

Suspense account and clearing cheque  128.77 278.10

Suspense account for debt payment (cash and properties foreclosed for sale) 375.82 1,346.01

Financial creditors selling right to claim 939.52 1,082.63

Others  12.69 4.49

Total  1,918.64 3,395.77

 2016 2015

Unit: million baht
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เงินมัดจําและเงินประกันสวนหน่ึงจํานวน 88.07 ลานบาท และ 96.31 ลานบาท ตามลําดับ

 เปนเงินมัดจําจากการขายทรัพยสินรอการขาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เจาหน้ีสถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกรอง จํานวน 939.52 ลานบาท เปนมูลคาสวนท่ีคางชําระคาซื้อสินทรัพย

 ดอยคณุภาพ ตามสญัญาโอนสินทรพัย เม่ือวันที ่29 ธนัวาคม 2559 ซึง่ตองชาํระเปนตัว๋สัญญาใชเงินทีอ่าวัลโดยธนาคารภายในประเทศไทย

 หรือสาขาของธนาคารตางประเทศท่ีไดรับอนุญาต ใหเปดดําเนินการในประเทศไทย โดยสงมอบตั๋วภายใน 45 วัน บริษัทฯ อยูระหวาง

 ดําเนินการออกต๋ัวสัญญาใชเงินใหเจาหนี้สถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกรอง

9.16 ทุนเรือนหุน

 ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 บรษิทัฯ มทีนุจดทะเบียน 13,675 ลานบาท จาํนวน 547 ลานหุนมลูคาหุนละ 25 บาท และไดชาํระเตม็มูลคาแลว

 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนสามัญ

 จากเดิมมูลคาหุนละ 25 บาท เปนมูลคาหุนละ 5 บาท และจดทะเบียนเพิ่มทุนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 510 ลานหุน หุนละ 5 บาท

 เปนเงิน 2,550 ลานบาท ดังน้ัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ จึงมีทุนจดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 3,245 ลานหุน หุนละ 5 บาท

 เปนเงิน 16,225 ลานบาท และมีทุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 2,735 ลานหุน หุนละ 5 บาท เปนเงนิ 13,675 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนหุนสามัญจํานวน 3,245 ลานหุน หุนละ 5 บาท เปนเงิน 16,225 ลานบาทและมีทุน

 ที่ชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 2,735 ลานหุน หุนละ 5 บาท เปนเงิน 13,675 ลานบาท

ทุนจดทะเบียน

ทุนจดทะเบียน ณ วันตนป 3,245,000,000.00  16,225,000,000.00  547,000,000.00  13,675,000,000.00

เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจาก

 หุนละ 25 บาท เปนหุนละ 5 บาท -   -   2,188,000,000.00  -

เพิ่มทุนจดทะเบียน 510 ลานหุน มูลคาหุนละ 5 บาท -   -   510,000,000.00   2,550,000,000.00

ทุนจดทะเบียน ณ วันปลายป 3,245,000,000.00  16,225,000,000.00  3,245,000,000.00  16,225,000,000.00

ทุนออกจําหนายและเรียกชําระแลว

ทุนออกจําหนายและเรียกชําระแลว ณ วันตนป 2,735,000,000.00  13,675,000,000.00  547,000,000.00  13,675,000,000.00

เปล่ียนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญจาก

 หุนละ 25 บาท เปนหุนละ 5 บาท -   -   2,188,000,000.00 -

ทนุออกจําหนายและเรียกชําระแลว ณ วันปลายป 2,735,000,000.00  13,675,000,000.00  2,735,000,000.00 13,675,000,000.00

   2559   2558
  จํานวนหุน  จํานวนเงิน จํานวนหุน  จํานวนเงิน
  (หุน)  (บาท) (หุน)  (บาท)
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 As at 31 December 2016 and 2015, part of deposit and marginal deposit of 88.07 million baht and 96.31 million baht

 respectively was deposit from sale of properties foreclosed.

 As at 31 December 2016, financial creditors selling right of claim of 939.52 million baht was accrued payment for

 purchase of NPAs under the asset transfer agreement dated 29 December 2016, whereby the payment shall be

 made through issuance of promissory notes with aval by a local bank or a branch of a foreign bank permitted to

 operate business in Thailand and the promissory notes shall be delivered within 45 days. The Company is in the

 process of issuing the promissory notes to the financial creditors selling right of claim.

9.16 Share capital

 As at 1 January 2015, the Company had an authorized share capital of 13,675 million baht, fully paid-up, divided

 into 547 million shares with a par value of 25 baht per share.

 On 25 December 2015, the Company registered a transformation into a public limited company and a change of the par

 value of shares from 25 baht to 5 baht per share. It also registered an increase in the authorized share capital by 510 million

 newly issued ordinary shares of 5 baht each, totaling 2,550 million baht. As of 31 December 2015, the Company had a total

 authorized capital of 3,245 million ordinary shares with a par value of 5 baht per share, amounting to 16,225 million baht in

 total, of which 13,675 million baht was paid for 2,735 million shares of 5 baht each. 

 As of 31 December 2016, the Company had a total authorized capital of 3,245 million ordinary shares with a par

 value of 5 baht per share, amounting to 16,225 million baht in total, of which 13,675 million baht was paid for

 2,735 million shares of 5 baht each.

Registered capital

Registered capital beginning of the year 3,245,000,000.00  16,225,000,000.00  547,000,000.00  13,675,000,000.00

Change in par value of ordinary share from

 25 baht each to 5 baht each -   -   2,188,000,000.00  -

Increase in registered capital by 510 million -   -   510,000,000.00   2,550,000,000.00

shares with par value of 5 baht each

Registered capital ending of the year 3,245,000,000.00  16,225,000,000.00  3,245,000,000.00  16,225,000,000.00

Issued and paid-up capital

Issued and paid-up capital beginning of the year 2,735,000,000.00  13,675,000,000.00  547,000,000.00  13,675,000,000.00

Change in par value of ordinary share

 from 25 baht each to 5 baht each -   -   2,188,000,000.00 -

Issued and paid-up capital ending of the year 2,735,000,000.00  13,675,000,000.00  2,735,000,000.00 13,675,000,000.00

   2016   2015
  Number of shares  Amount Number of shares  Amount
  (Shares)  (Baht) (Shares)  (Baht)
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9.20 การบริหารจัดการทุน

 วตัถปุระสงคในการบริหารจัดการทุนทีส่าํคญัของบริษทัฯ คอืการจัดใหมซีึง่โครงสรางทนุทีเ่หมาะสมเพ่ือสนบัสนนุการดําเนนิธรุกจิของบริษทัฯ

 และเสริมสรางมลูคาการถือหุนใหกบัผูถอืหุน โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมีอตัราสวนหนีส้นิตอทนุเทากบั 1.31:1 (2558: 1.17:1)

9.21 ภาษีเงินได

 ภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปไดดังนี้

9.17 สํารองตามกฎหมาย

 ภายใตบทบญัญตัขิองมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัตบิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธปิระจาํปสวนหนึง่ไวเปน

 ทนุสาํรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสทุธิประจาํปหกัดวยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทนุสํารองนีจ้ะมจีาํนวนไมนอยกวารอยละ

 10 ของทุนจดทะเบียนสํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯ ไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไว

 ครบถวนแลว

9.18 การโอนสํารองอ่ืนไปบัญชีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรร

 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 10 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2551 มีมติใหจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป 2551 จํานวน 876.61 ลานบาท

 เปนสาํรองอืน่เพ่ือรองรบัการตัง้สาํรองคาเผือ่การดอยคาของเงินใหสนิเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ 

 ฉบบัที ่39 (IAS 39) และหลกัเกณฑการจดัชัน้และการกันเงนิสาํรองของสถาบันการเงินตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ตอมา

 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑดังกลาวแลว ดังนั้นท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 

 จงึมมีตใิหโอนสาํรองอืน่จาํนวน 876.61 ลานบาท ไปบัญชกีาํไรสะสมยังไมไดจดัสรรในงวดบัญชีสิน้สดุวันที ่31 มนีาคม 2558

9.19 การจัดสรรกําไรสุทธแิละจายเงนิปนผล

เงินปนผลสําหรับป 2558 ที่ประชุมสามัญประจําป 2559 3,842.68 1.405

 วันที่ 29 เมษายน 2559  (จากจํานวนหุน 2,735 ลานหุน)

เงินปนผลสําหรับป 2557

     เงินปนผลสําหรับป 2557 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน 2,756.33 5.039

 ครั้งที่ 17 วันที่ 24 เมษายน 2558  (จากจํานวนหุน 547 ลานหุน)

     เงินปนผลระหวางกาลสําหรับป 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1,000.46 1.829

 1/2558 วันที่ 7 พฤษภาคม 2558  (จากจํานวนหุน 547 ลานหุน)

 เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน

   (ลานบาท) (บาท)

ภาษีเงินไดปจจุบัน:

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป  12.24  15.55

ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  12.24  15.55

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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9.20 Capital management
 The main objective of capital management is to ensure an appropriate capital structure is in place to support the
 Company’s business operation and enhance the shareholding value for our shareholders. As of 31 December 2016,
 the Company had the debt to equity ratio of 1.31:1 (2015: 1.17:1).

9.21 Income tax
 Income tax for the year ended 31 December 2016 and 2015 can be summarized below:

9.17 Legal reserves
 Under Section 116 of Public Limited Company Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a portion of
 annual net profit as reserves of not less 5% of annual net profit less accumulated loss brought forward (if any)
 until the reserves become not less than 10% of its registered capital. Legal reserves cannot be used for dividend
 payment. At present, the Company has made full appropriation to the legal reserves.

9.18 Transfer of other reserves to unappropriated retained earnings account
 At the Annual General Meeting of Shareholders No. 10 held on 25 April 2008, a resolution was passed for the appropriation
 of the 2008 net profit of 876.61 million baht to other reserves to accommodate allowance for impairment of credit from purchase 
 of receivables in conformity with IAS 39 and guidelines on loan classification and provisioning of financial institutions pursuant to
 notifications of the Bank of Thailand. As the Company subsequently fulfilled the requirements under the said accounting standard
 and guidelines, its Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 held on 7 May 2015 resolved to transfer other
 reserves of 876.61 million baht to the unappropriated retained earnings account in the accounting period ended 31 March 2015.

9.19 Profit appropriation and dividend payment

Dividend for 2015 2016 Annual General Meeting of 3,842.68 1.405

 Shareholders 29 April 2016  (for  2,735 million shares)

Dividend for 2014

     Dividend for 2014 Annual General Meeting of Shareholders 2,756.33 5.039

 No. 17 on 24 April 2015  (for 547 million shares)

     Interim dividend for 2015 Extraordinary General Meeting of 1,000.46 1.829

 Shareholders No. 1/2015 on 7 May 2015  (for 547 million shares)

 Dividend Approved by Dividend paid Dividend paid per share

   (million baht) (baht)

Current income tax:

Corporate income tax for the year 12.24  15.55

Income tax stated in statements of income and other comprehensive income 12.24  15.55

 2016 2015

Unit: million baht
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9.21 ภาษีเงินได (ตอ)

 รายการกระทบยอดจํานวนเงนิระหวางภาษเีงนิไดกบัผลคูณของกาํไรทางบัญชกีบัอตัราภาษีทีใ่ชสาํหรบัปสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 2559 และ

 2558 สามารถแสดงไดดังนี้

 ในป 2559 บริษัทฯ มีรายไดและคาใชจายจํานวน 8,794.85 ลานบาท และ 3,870.43 ลานบาท ตามลําดับที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได

 นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542 กําหนดใหบริษัท

 บริหารสินทรัพยที่ถือหุนโดยกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เกินกวารอยละ 99 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพท่ีรับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,824.80 99.62 4,924.42

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล - 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี - 19.92 19.92

ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายตองหาม - 0.24 0.24 

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น - (0.04) (0.04) 

 รายไดที่ไดรับการยกเวน - (7.88) (7.88) 

ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 12.24 12.24

  2559
 กําไรที่ไดรับ กําไรที่ตองเสีย รวม
 ยกเวนภาษีเงินได ภาษีเงินได

หนวย : ลานบาท

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 6,326.29 92.73 6,419.02

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล - 20%

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณอัตราภาษี - 18.55 18.55

ผลกระทบทางภาษีสําหรับคาใชจายตองหาม - 0.73 0.73 

 คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น - (0.03) (0.03) 

 รายไดที่ไดรับการยกเวน - (3.70) (3.70)  

ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 15.55 15.55

  2558
 กําไรที่ไดรับ กําไรที่ตองเสีย รวม
 ยกเวนภาษีเงินได ภาษีเงินได

หนวย : ลานบาท
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9.21 Income tax (Continue)

 Reconciliation between the income tax and the accounting profit multiplied by tax rate applicable for the year 

ended 31 December 2016 and 2015 is presented below:

 In 2016, the Company had income and expenses of 8,794.85 million baht and 3,870.43 million baht respectively

 which were exempted from corporate income tax pursuant to the Royal Decree issued by virtue of the Revenue

 Code regarding Tax Exemption (No. 362) B.E. 2542 stating that asset management companies with more than 99%

 shareholding by the Financial Institution Development Fund shall be exempted from corporate income tax for net

 profit earned from management of NPAs acquired or transferred from financial institutions. 

Book profit before corporate income tax 4,824.80 99.62 4,924.42

Corporate income tax rate - 20%

Book profit before corporate income tax multiplied by tax rate - 19.92 19.92

Tax impact in case of prohibited expenses - 0.24 0.24 

 Additional deductible expenses  - (0.04) (0.04) 

 Tax-exempted income - (7.88) (7.88) 

Income tax in statements of income and  - 12.24 12.24

    other comprehensive income

  2016
 Tax-exempted Taxable Total
 profit profit

Unit: million baht

Book profit before corporate income tax 6,326.29 92.73 6,419.02

Corporate income tax rate - 20%

Book profit before corporate income tax multiplied by tax rate - 18.55 18.55

Tax impact in case of prohibited expenses - 0.73 0.73 

 Additional deductible expenses  - (0.03) (0.03) 

 Tax-exempted income - (3.70) (3.70)  

Income tax in statements of income and  - 15.55 15.55

    other comprehensive income

  2015
 Tax-exempted Taxable Total
 profit profit

Unit: million baht
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9.22 กาํไรตอหุน
 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ย
 ถวงนํา้หนกัของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยไดปรบัจาํนวนหุนตามสัดสวนทีเ่ปล่ียนไปของจํานวนหุนสามญัทีเ่ปล่ียนแปลงโดยลดมลูคา
 ทีต่ราไวจากเดมิหุนละ 25 บาท เปนหุนละ 5 บาท ตามทีก่ลาวไวในหมายเหตุ 9.16 เนือ่งจากการเปล่ียนแปลงดงักลาวเกดิข้ึนภายหลงัรอบ
 ระยะเวลารายงานแตกอนวนัทีบ่รษิทัฯจะอนมุตัใิหออกงบการเงิน และบริษัทฯ ไดปรบัปรงุจาํนวนหุนสามัญทีใ่ชในการคาํนวณกาํไรตอหุนของ
 ปกอน ทีน่าํมาเปรยีบเทยีบ (ปรับจาํนวนหุนตามสดัสวนทีเ่ปล่ียนไปของจํานวนหุนสามญัทีเ่กดิจากการลดมลูคาทีต่ราไวของหุน โดยถอืเสมอืน
 วาการเปลีย่นแปลงมลูคาท่ีตราไวของหุนไดเกดิขึน้ตัง้แตวนัทีเ่ริม่ตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน)

 กาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐานแสดงการคํานวณไดดงันี้

9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 เพ่ือวัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอํานาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออม
 หรอืมอีทิธพิลอยางมสีาระสาํคญัตอบคุคลหรอืกจิการในการตัดสนิใจทางการเงินและการบริหาร หรอืบรษัิทฯ อยูภายใตการควบคุมเดยีวกนั
 หรอือยูภายใตอทิธพิลอยางมนียัสาํคญัเดยีวกันกับบุคคลหรือกจิการนัน้ การเก่ียวของกนันีอ้าจเปนรายบคุคลหรือเปนกจิการ ในการพจิารณา
 ความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกันกับบริษัทฯ แตละรายการ บริษัทฯ คํานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบ
 ทางกฎหมาย
 
 ความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับบรษิัทท่ีเกี่ยวของกันแสดงไดดังนี้

 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของกัน ความสัมพันธกับบริษัทฯ

 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ผูถือหุนใหญ
 ธนาคารออมสิน มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ณุศาสเตท ทาวเวอร จํากัด มีกรรมการรวมกัน
 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนรวมกัน
 บริษัท หลักทรัพย เคทีซีมิโก จํากัด มีผูถือหุนรวมกัน
 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) มีผูถือหุนรวมกัน
 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เกี่ยวของกันโดยผูถือหุน
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เก่ียวของโดยบริษัทผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน
 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) เกี่ยวของโดยบริษัทผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน
 บริษัท บริหารสินทรพัยพญาไท จํากัด เกี่ยวของโดยบริษัทผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน
 ธนาคารอาคารสงเคราะห เกี่ยวของโดยบริษัทผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เกี่ยวของโดยบริษัทผูมีอํานาจควบคุมรวมกัน

 4,912.18          6,675.16  2,735,000,000  2,735,000,000 1.80  2.44

     จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย  
  กําไรสําหรับป   ถวงนํ้าหนัก   กําไรตอหุน
 2559  2558 2559  2558 2559  2558 
 (ลานบาท)  (ลานบาท) (หุน)  (หุน) (บาท)  (บาท)
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9.22 Earnings per share
 Basic earnings per share are calculated by dividing the annual net profit on the shareholders’ portion (not including other
 comprehensive profit/loss) with the weighted average number of issued ordinary shares during the year. Number of shares has
 been adjusted according to changing proportion of the ordinary shares upon the reduction of par value from 25 baht to 5 baht
 per share as described in Note 9.16, as such change took place after the reporting period but before the Company’s approval 
 of the release of its financial statements. The Company has adjusted the number of ordinary shares used in calculation of 
 comparative earings per share of the previous year (adjusting number of shares in accordance with changing proportion of 
 number of ordinary shares as a result of the par value reduction with such par value change regarded as taking place since the
 beginning of the first reporting period)

 Calculation of basic earnings per share is presented below:

9.23 Related persons or parties
 For the purpose of financial statement preparation, related persons or parties of the Company refer to persons or parties,
 over whom the Company has direct or indirect controlling power or significant influence with respect to their financial and
 managerial decisions, or which are under common control or significant influence with the Company. Such relation may be
 on an individual basis or corporate basis. In the consideration of each related party transaction, the Company focuses more
 on the essence of the relation than on the legal form of the relation.

 Relations between the Company and related entities are as follows:

 4,912.18          6,675.16  2,735,000,000  2,735,000,000 1.80  2.44

                           Weighted average number of 
  Earnings for the year  ordinary shares   Earnings per share
 2016  2015 2016  2015 2016  2015 
 (million baht)  (million baht) (shares)  (shares) (baht)  (baht)

 List of related entities Relations with the Company

 Financial Institutions Development Fund Major shareholder
 Government Savings Bank Having common directors
 Dhipaya Insurance Plc. Having common directors
 Nusa State Tower Co., Ltd. Having common directors
 Krungthai Bank Plc. Having common shareholders
 KT Zmico Securities Co., Ltd. Having common shareholders
 Thai Asset Management Corporation (TAMC) Having common shareholders
 Siam Commercial Bank Plc. Related by shareholders
 Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand Under common controlling power
 TMB Bank Plc. Under common controlling power
 Phayathai Asset Management Co., Ltd. Under common controlling power
 Government Housing Bank Under common controlling power
 CAT Telecom Plc. Under common controlling power
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9.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

 ในระหวางป บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขตามการคาและ

 เกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลาน้ันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดงันี้

 2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา

หนวย : ลานบาท

รายการกับผูถือหุนใหญและผูมีอํานาจควบคุม

ดอกเบี้ยจาย    ตามขอตกลงระหวางกัน 

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 5.26 19.41

ดอกเบี้ยคางจาย   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ - 1.89

รายการกับบริษัทที่กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ ไปดํารง 

ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทอื่น

ดอกเบี้ยรับ    ตามประกาศของธนาคาร

 ธนาคารออมสิน 0.03 0.006 

 บริษัทณุศาสเตท ทาวเวอร จํากัด 5.40 0.07

ดอกเบี้ยจาย    ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 ธนาคารออมสิน 26.88 22.80

ดอกเบี้ยคางจาย   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 ธนาคารออมสิน 2.55 0.77

คาเบ้ียประกันจาย   ตามอัตราที่คิดลูกคาทั่วไป 

 บริษัททิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) 0.04 0.05

เงินฝากธนาคาร

 ธนาคารออมสิน 3.62 7.38 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ

 บริษัท ณุศาสเตท ทาวเวอร จํากัด - 670.31 

กําไรขั้นตนลูกหนี้ผอนชําระรอตัดบัญชี

 บริษัท ณุศาสเตท ทาวเวอร จํากัด - 24.85
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9.23 Related persons or parties (Cont.)

 During the year, the Company had related person or party transactions which were undertaken in accordance with

 trading conditions and criteria agreed upon between the Company and the related persons or parties as in normal

 course of business, details of which can be summarized below:

 2016 2015 Pricing policy

Unit: million baht

Transactions with major shareholders and 

parties with controlling power

Interest payable   As mutually agreed 

 Financial Institutions Development Fund 5.26 19.41

Accrued interest payable   As mutually agreed

 Financial Institutions Development Fund - 1.89

Transactions with entities in which Company's directors and

executives are seconded to serve as directors and executives 

Interest receivable   According to bank 

     announcement

 Government Savings Bank 0.03 0.006 

 Nusa State Tower Co., Ltd. 5.40 0.07

Interest payable   As mutually agreed 

 Government Savings Bank 26.88 22.80

Accrued interest payable   As mutually agreed

 Government Savings Bank 2.55 0.77

Insurance premium payable   At normal rate for 

     general customers

 Dhipaya Insurance Plc. 0.04 0.05

Bank deposits

 Government Savings Bank 3.62 7.38 

Installment sale receivables

 Nusa State Tower Co., Ltd. - 670.31 

Deferred gross margin from installment sale receivables

 Nusa State Tower Co., Ltd. - 24.85
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9.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

 2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา

หนวย : ลานบาท

รายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุน 

เกินรอยละ 10 ขึ้นไป

ดอกเบี้ยรับ    ตามประกาศของธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.06 0.06 

ดอกเบี้ยจาย    ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 2.17    - 

 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 2.22 20.96

ดอกเบี้ยคางจาย   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) - 0.80 

รายไดคาเชาและสาธารณูปโภค

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.52 0.52

รายไดคาเชา    ตามขอตกลงระหวางกัน 

 บริษัทหลักทรัพย เคทีซีมิโก จํากัด 0.38 0.38

เงินประกันการเชา

 บริษัทหลักทรัพย เคทีซีมิโก จํากัด 0.09 0.09 

เงินฝากธนาคาร

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 14.68 14.77 

รายการกับบริษัทที่กรรมการของผูถือหุนรายใหญไปดํารงตําแหนง

เปนกรรมการของบริษัทอื่น

ดอกเบี้ยรับ    ตามประกาศของธนาคาร/ 

        ตามขอตกลง

 ธนาคารไทยพาณิชย จาํกัด (มหาชน) - 39.76 

ดอกเบี้ยจาย    ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน

 ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) - 35.69
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9.23 Related persons or parties (Cont.)

 2016 2015 Pricing policy

Unit: million baht

Transactions with related companies of major 

shareholders who hold more than 10% shares

Interest receivable   According to bank

        announcements 

 Krung Thai Bank Plc. 0.06 0.06  

Interest payable   As mutually agreed

 Krung Thai Bank Plc. 2.17 - 

 Thai Asset Management Corporation (TAMC) 2.22 20.96

Accrued interest payable   As mutually agreed

 Thai Asset Management Corporation (TAMC) - 0.80 

Rental and public utility income

 Krung Thai Bank Plc. 0.52 0.52

Rental income   As mutually agreed

 KT Zmico Securities Co., Ltd. 0.38 0.38

Security deposit

 KT Zmico Securities Co., Ltd. 0.09 0.09 

Deposits at banks

 Krung Thai Bank Plc. 14.68 14.77 

Transactions with companies in which major shareholders' 

directors serve as directors

Interest receivable   According to bank

        announcements/ 

     As agreed upon

 Siam Commercial Bank Plc. - 39.76 

Interest payable   As mutually agreed

 Siam Commercial Bank Plc. - 35.69
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9.23 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน (ตอ)

 2559 2558 นโยบายการกําหนดราคา

รายการกับบริษัทที่ผูมีอํานาจควบคุม (กระทรวงการคลัง) 

ไปเปนผูถือหุนในบริษัทนั้นเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป

ดอกเบี้ยรับ    ตามประกาศของธนาคาร 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 0.01 0.01

ดอกเบี้ยจาย    ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ 22.03 4.89 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 327.80 164.61 

 บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด 1.18 4.45 

ดอกเบี้ยคางจาย   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ 14.80 4.06 

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 51.27 2.70 

 บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด 0.14 0.35

รายการกับบริษัทที่ผูมีอํานาจควบคุม (กระทรวงการคลัง)

ไปเปนผูถือหุนในบริษัทนั้นเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไป 

รายไดคาเชาและสาธารณูปโภค   ตามอัตราที่ตกลงรวมกัน 

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 7.08 6.94

หนี้สินอ่ืน

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ 151.59 1,082.63 

เงินฝากธนาคาร

 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 8.20 10.23

หนวย : ลานบาท
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9.23 Related persons or parties (Cont.)

 2016 2015 Pricing policy

Transactions with entities in which person with controlling

power (Ministry of Finance) holds more than 10% shares

Interest receivable   According to bank

     announcements

  TMB Bank Plc. 0.01 0.01

Interest payable   As mutually agreed

 SME Development Bank of Thailand 22.03 4.89 

 TMB Bank Plc. 327.80 164.61 

 Phayathai Asset Management Co., Ltd. 1.18 4.45 

Accrued interest payable   As mutually agreed

 SME Development Bank of Thailand 14.80 4.06 

 TMB Bank Plc. 51.27 2.70 

 Phayathai Asset Management Co., Ltd. 0.14 0.35

Transactions with entities in which person with controlling 

power (Ministry of Finance) hold more than 10% share 

Rental and public utility income   As mutually agreed

 CAT Telecom Plc. 7.08 6.94

Other liabilities

 SME Development Bank of Thailand 151.59 1,082.63 

Deposits at banks

  TMB Bank Plc. 8.20 10.23

Unit: million baht



182                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

 เงินสดจายเพ่ือชําระคาซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)                                -                  545.94               -                  545.94 

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)                          358.59              -                  233.88            124.71 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ                                     356.38              -                  297.12             59.26 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)                       1,441.57            126.42               -                1,567.99 

รวม                                                           2,156.54            672.36            531.00         2,297.90

    2559
  ยอดคงเหลือ 

เพิ่มขึ้น  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

  ตนป    ปลายป

หนวย : ลานบาท

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)   245.28 113.31 -  358.59 

บริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด   139.20 -  139.20 - 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ -  356.38 -  356.38 

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 1,978.90 -  537.33 1,441.57 

รวม  2,363.38 469.69 676.53 2,156.54

    2558
  ยอดคงเหลือ 

เพิ่มขึ้น  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

  ตนป    ปลายป

หนวย : ลานบาท
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9.23 Related persons or parties (Cont.)

 Cash paid for payment of non-performing assets

Krung Thai Bank Plc.                               -                  545.94               -                  545.94 

TMB Bank Plc.                          358.59              -                  233.88            124.71 

SME Development Bank of Thailand 356.38              -                  297.12             59.26 

Siam Commercial Bank Plc.                     1,441.57            126.42               -                1,567.99 

Total                                                       2,156.54            672.36            531.00         2,297.90

    2016
  Beginning 

Increase  Decrease
 Ending

  balance    balance

Unit: million baht

TMB Bank Plc.   245.28 113.31 -  358.59 

Phayathai Asset Management Co., Ltd.   139.20 -  139.20 - 

SME Development Bank of Thailand -  356.38 -  356.38 

Siam Commercial Bank Plc. 1,978.90 -  537.33 1,441.57 

Total 2,363.38 469.69 676.53 2,156.54

    2015
  Beginning 

Increase  Decrease
 Ending

  balance    balance

Unit: million baht
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9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)

 เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

 รายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระหวางบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวของกันสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังนี้

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  948.50  -      948.50  - 

ธนาคารออมสิน  800.00  5,600.00  4,900.00  1,500.00 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  303.03  -      195.30  107.73 

บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)  400.87  -      400.87  - 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  2,145.92  1,125.91  1,507.84  1,763.99

    แหงประเทศไทย 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  10,533.59  464.83  2,313.49  8,684.93 

บริษัทบริหารสินทรัพยพญาไท จํากัด   104.38   -   83.82  20.56

รวม   15,236.29  7,190.74  10,349.82  12,077.21

    2559
  ยอดคงเหลือ 

เพิ่มขึ้น  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

  ตนป    ปลายป

หนวย : ลานบาท

    2558
  ยอดคงเหลือ 

เพิ่มขึ้น  ลดลง
 ยอดคงเหลือ

  ตนป    ปลายป

หนวย : ลานบาท
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9.23 Related persons or parties (Cont.)

 Loans from related entities

 Borrowing transactions between the Company and related parties for the year ended 31 December 2016 and 2015

 were as follows:

    2016
  Beginning 

Increase  Decrease
 Ending

  balance    balance

Unit: million baht

Unit: million baht

    2015
  Beginning 

Increase  Decrease
 Ending

  balance    balance

Debt issued and borrowing

Financial Institutions Development Fund                        -                  948.50                -   948.50 

Government Savings Bank 800.00 5,400.00          5,400.00                800.00 

Krung Thai Bank Plc.                                           19.54          285.16                1.67                303.03 

Thai Asset Management Corporation (TAMC) 6,242.77 -               5,841.90                400.87 

SME Development Bank of Thailand                              -              2,398.09             252.17              2,145.92 

TMB Bank Plc.         17,262.31       16,423.59        23,152.31            10,533.59 

Phayathai Asset Management Co., Ltd.                   661.04            -                  556.66 104.38 

Government Housing Bank                                 1,227.14              -               1,227.14                   -

Total                             26,212.80       25,455.34        36,431.85            15,236.29

Debt issued and borrowing

Financial Institutions Development Fund 948.50  -      948.50  - 

Government Savings Bank 800.00  5,600.00  4,900.00  1,500.00 

Krung Thai Bank Plc. 303.03  -      195.30  107.73 

Thai Asset Management Corporation (TAMC) 400.87  -      400.87  - 

SME Development Bank of Thailand  2,145.92  1,125.91  1,507.84  1,763.99

TMB Bank Plc. 10,533.59  464.83  2,313.49  8,684.93 

Phayathai Asset Management Co., Ltd.  104.38   -   83.82  20.56

Total 15,236.29  7,190.74  10,349.82  12,077.21
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9.24 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหาร 
 สาํหรับปสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาตอบแทนท่ีจายใหผูบรหิารสําคญัตามมาตรฐานการบัญชฉีบบัที ่24 (ปรบัปรงุ 2558) 
 เร่ือง การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซึ่งผูบริหารสําคัญประกอบดวย กรรมการ ผูบริหารระดับผูชวยกรรมการ
 ผูจัดการใหญขึ้นไป รวมถึงผูบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปนระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป มีดังนี้ 

9.25 ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน
 การรายงานสวนงานดําเนินงานจัดทําขึ้นตามเกณฑที่ใชในการจัดทํารายงานภายใน โดยบริษัทฯ กําหนดสวนงานดําเนินงานตามผลิตภัณฑ
 และบริการ ดังนี้
 1. รับซื้อรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินตางๆ มาบริหารจัดการดวยแนวทางการเจรจาประนอมหน้ีเปนหลัก
 เพ่ือใหไดขอยุติที่ไดรับผลประโยชนสูงสุดรวมกัน
 2. รับซื้อรับโอนทรัพยสินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินตางๆ รับโอนทรัพยชําระหน้ีจากลูกหน้ี ประมูลซื้อทรัพยหลักประกัน
 ของลูกหนี้จากกรมบังคับคดี มาบริหารจัดการ โดยมุงเนนการพัฒนาปรับปรุงทรัพยใหมีสภาพดีพรอมอยู เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะทําให
 ทรัพยตอบสนองตอความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย

รายไดดอกเบี้ย 1,232.30                          170.60                 10.36 1,413.26 

กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 4,213.45 -                       -  4,213.45

กําไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย -                           28.62                    -         28.62 

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย -                      2,385.95                    -   2,385.95

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ                               11.80 704.86                 36.91 753.57

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 5,457.55                      3,290.03                47.27 8,794.85

คาใชจายดอกเบ้ีย                                   802.62                          441.53                    -   1,244.15

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน                      1,608.45                          884.84                   5.86 2,499.15

รวมคาใชจายในการดําเนินงาน                2,411.07                      1,326.37                  5.86  3,743.30

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (กลับรายการ)                 21.07                          106.06                    -     127.13 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได                  3,025.41                        1,857.60                 41.41   4,924.42 

ภาษีเงินได                                                 -                                 -                    12.24 12.24

กําไรสุทธิ                                                           3,025.41                      1,857.60                29.17    4,912.18

หนวย : ลานบาท

     2559
  ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน รวม
  สินทรัพยดอย ทรัพยสินรอการขาย (NPA) อื่นๆ
  คุณภาพ (NPL) และเงินลงทุนในหลักทรัพย

ผลประโยชนระยะส้ัน 90.21 88.16

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  3.19 4.05

ผลประโยชนระยะยาวอ่ืน  -  -

ผลประโยชนเม่ือถูกเลิกจางงาน -  -

รวม   93.40 92.21

 2559 2558

หนวย : ลานบาท
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9.24 Remuneration paid to executives
 For the years ended 31 December 2016 and 2015, remuneration paid to key executives in accordance with TAS 24
 (Revised 2015): Related Party Disclosures, comprising directors, executives at Executive Vice President level and
 higher and executives in accounting or finance function line at department head level and higher, was as follows:

9.25 Operation results classified by operating segments
 The operating segment report was prepared according to internal reporting procedures. The Company divides its operating
 segments by products and services as follows:
 1. Acquisition and receipt of transfer of NPLs from financial institutions for management, based mainly on debt
 compromise practices to ensure the optimum benefit for both parties.
 2. Acquisition and receipt of transfer of NPAs from financial institutions, transfer of assets for debt settlement from
 debtors, and bid for collateralized assets of debtors from Legal Execution Department for management by focusing on
 improvement of the properties to be in a ready-to-use condition and increase their value added, thereby ensuring the assets
 will meet the demand of target groups.

Interest income 1,232.30                          170.60                 10.36 1,413.26 
Gain on credit from purchase of receivables 4,213.45 -                       -  4,213.45
Gain on investment in securities -                           28.62                    -         28.62 
Gain on sales of NPA -                      2,385.95                    -   2,385.95
Other operating income                               11.80 704.86                 36.91 753.57
Total operating income 5,457.55                      3,290.03                47.27 8,794.85
Interest expenses                                   802.62                          441.53                    -   1,244.15
Other operating expenses                      1,608.45                          884.84                   5.86 2,499.15
Total operating expenses                2,411.07                      1,326.37                  5.86  3,743.30
Bad debt and doubtful accounts (Reversal)           21.07                          106.06                    -     127.13 
Profit from operation before income tax                  3,025.41                        1,857.60                 41.41   4,924.42 
Income tax                                              -                                 -                    12.24 12.24
Net profit                                                         3,025.41                      1,857.60                29.17    4,912.18

Unit: million baht

     2016
  Performance Performance of  Other operations Total
  of NPLs NPAs and investment 
    in securities

Short-term benefits 90.21 88.16

Post employment benefits 3.19 4.05

Other long-term benefits -  -

Employment termination benefits -  -

Total  93.40 92.21

 2016 2015

Unit: million baht
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 ขอมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตรเดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้นรายไดและสินทรัพยที่แสดงอยูในงบการเงิน จึงถือเปนการรายงานตาม

 เขตภูมิศาสตรแลว

 

 ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ

 ในป 2559 และ 2558 บริษัทฯ ไมมีรายไดจากลูกคารายใดที่มีมลูคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ

9.26 สินทรัพยที่มีภาระผูกพัน

 9.26.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาและบริการดําเนินงาน

 บริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคาร เครื่องจักร รถยนตและอุปกรณ อายุของสัญญา

 มีระยะเวลาต้ังแต 3 เดือน ถึง 12 ป 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน

 ที่บอกเลิกไมได ดังนี้

9.25 ผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน (ตอ)

รายไดดอกเบี้ย 1,208.96 322.13 61.20 1,592.29
กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 5,124.45 - - 5,124.45
กําไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย - 123.16 - 123.16
กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย -  2,790.71 - 2,790.71
รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 3.60 476.82 39.77 520.19
รวมรายไดจากการดําเนินงาน 6,337.01 3,712.82 100.97 10,150.80
คาใชจายดอกเบ้ีย 686.57 319.03 - 1,005.60
คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 1,721.23 799.82 21.65 2,542.70
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 2,407.80 1,118.85 21.65 3,548.30
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (กลับรายการ) 21.18 (109.39) - (88.21)
กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 3,908.03 2,703.36 79.32 6,690.71
ภาษีเงินได - - 15.55 15.55
กําไรสุทธิ 3,908.03 2,703.36 63.77 6,675.16

หนวย : ลานบาท

     2558
  ผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน  ผลการดําเนินงาน รวม
  สินทรัพยดอย ทรัพยสินรอการขาย (NPA) อื่นๆ
  คุณภาพ (NPL) และเงินลงทุนในหลักทรัพย



189Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited                 

ANNUAL REPORT 2016

 Information on geographical region

 The Company operates business in one geographical region which is Thailand. As such, income and assets presented
 in the financial statements are regarded as reporting according to the geographical region. 
 
 Information on major customers

 In 2016 and 2015, the Company had no income from any customer in the amount equal to or exceeding 10% of
 the Company’s revenue.

9.26 Assets with obligations
 9.26.1 Obligations on lease and operating service agreements
 The Company entered into lease and operating service agreements in relation to lease of land, building space,
 machinery, vehicles, and equipment. Contractual terms range from 3 months to 12 years. 

 As of 31 December 2016 and 2015, the Company had future payment obligation under the lease and operating
 service agreements which cannot be terminated in the minimum amount as below:

9.25 Operation results classified by operating segments (Cont.)

Interest income 1,208.96 322.13 61.20 1,592.29
Gain on credit from purchase of receivables 5,124.45 - - 5,124.45
Gain on investment in securities - 123.16 - 123.16
Gain on sales of NPA -  2,790.71 - 2,790.71
Other operating income 3.60 476.82 39.77 520.19
Total operating income 6,337.01 3,712.82 100.97 10,150.80
Interest expenses 686.57 319.03 - 1,005.60
Other operating expenses 1,721.23 799.82 21.65 2,542.70
Total operating expenses 2,407.80 1,118.85 21.65 3,548.30
Bad debt and doubtful accounts (Reversal) 21.18 (109.39) - (88.21)
Profit from operation before income tax 3,908.03 2,703.36 79.32 6,690.71
Income tax - - 15.55 15.55
Net profit 3,908.03 2,703.36 63.77 6,675.16

Unit: million baht

     2015
  Performance Performance of  Other operations Total
  of NPLs NPAs and investment 
    in securities



190                บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                
2559 รายงานประจําป

9.27 การคํ้าประกัน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยูเปนจํานวน 3.78 ลานบาท (2558:
 3.78 ลานบาท) เพื่อคํ้าประกันการใชไฟฟาและอื่นๆ จํานวน 3.78 ลานบาท (2558: 3.78 ลานบาท) 

9.28 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ถูกฟองดําเนินคดี มีทุนทรัพยที่ถูกฟองรวม 4,946.11 ลานบาท (2558: 8,117.43 ลานบาท) ซึ่งใน
 จํานวนดังกลาวมี 1 คดี ที่ทุนทรัพยถูกฟอง 4,711.40 ลานบาท คดีที่บริษัทฯ ถูกฟองเปนคดีแพง ที่มีมูลละเมิดเรียกคาเสียหายอันเปน
 เร่ืองปกติที่เกิดขึ้นไดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อวาเมื่อคดีถึงที่สุดจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอฐานะการเงินและ
 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ แตอยางใด ซึ่งผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นดังกลาวบริษัทฯ ยังมิไดรับรูเปนคาใชจายของบริษัทฯ

9.29 การวัดมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
 9.29.1 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
 ในการนําเทคนิคการวัดมูลคายุติธรรมมาใช กิจการจะตองพยายามใชขอมูลที่สามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือหนี้สินทีจ่ะวดั
 มลูคายติุธรรมน้ันใหมากท่ีสดุ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่13 เร่ือง มลูคายตุธิรรม กาํหนดลําดบัชัน้ของมูลคายุติธรรม
 ออกเปนสามระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี้
 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง
 ระดับ 2  ใชขอมูลอื่นท่ีสามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
 ระดับ 3  ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น 

 9.29.2 สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยทีแ่สดงมลูคาดวยมูลคายุตธิรรมแยกแสดงตามลําดบัชัน้ของมูลคายตุธิรรม ดงันี้

จายชําระ

 ภายใน 1 ป 15.41 4.54

 มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 3.35 6.73

 มากกวา 5 ป -  0.38

รวม   18.76 11.65

 2559 2558

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

     2559    2558
  มูลคาสุทธิ   มูลคายุติธรรม  มูลคาสุทธิ  มูลคา
  ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 รวม ตามบัญชี  ยุติธรรม 

สินทรัพยที่แสดงมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย
 ตราสารทุนในความตองการของตลาด 111.88 111.88 - - 111.88 116.70  116.70
 ในประเทศ 

 ในระหวางปปจจบุนัไมมกีารโอนรายการระหวางลําดบัชัน้ของมูลคายตุธิรรม

9.26 สินทรัพยที่มีภาระผูกพัน (ตอ)
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9.27 Guarantee
 As at 31 December 2016, the Company had letters of guarantee issued by banks under the name of the Company in a total amount
 of 3.78 million baht (2015: 3.78 million baht) to guarantee use of electricity and others of 3.78 million baht (2015: 3.78 million baht).

9.28  Contingent liabilities
 As at 31 December 2016, the Company faced lawsuits with a total disputed amount of 4,946.11 million baht (2015: 8,117.43
 million baht). These cases include one case with a disputed amount of 4,711.04 million baht. All of such lawsuits are civil
 cases involving claims for damages, which resulted from its normal course of business. The Company believes that when
 these cases have become final, they will not materially affect its financial status and operation. Therefore, the Company
 has not recognized such potential consequential damages as its expenses.

9.29 Fair value measurement of financial instruments
 9.29.1 Fair value hierarchy 
 To adopt fair value measurement technique, the business must use noticeable information related to assets or
 liabilities aimed for fair value measurement as much as possible. TFRS 13 regarding fair value measurement has
 classified fair value into three levels according to type of data used for measuring fair value as follows:
 Level 1  Quoted prices in active markets for identical assets or liabilities  
 Level 2  Other observable inputs of assets or liabilities, directly or indirectly
 Level 3  Unobservable inputs such as data on projected future cash flows

 9.29.2 Assets and liabilities presented in fair value
 As at 31 December 2016 and 2015, the Company had assets presented in fair value, classified by fair value hierarchy as follows: 

Payable

 within 1 year 15.41 4.54

 over 1 year but not over 5 years 3.35 6.73

 over 5 years -  0.38

Total  18.76 11.65

 2016 2015

Unit: million baht

Unit: million baht

     2016    2015
  Net book   Fair value   Net book  Fair value
  value Level 1 Level 2  Level 3 Total value   

Assets presented in fair value
Investment in securities 
 Equity securities in domestic 111.88 111.88 - - 111.88 116.70  116.70
 market demand 

 During the present year, there has been no transfer of transactions along the fair value hierarchy.

9.26 Assets with obligations (Cont.)
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  9.29.3 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่แสดงมูลคาดวยราคาทุนแตตองเปดเผยมูลคา

  ยุติธรรม โดยแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี้ 

 บริษัทฯ มีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้

  (ก) สินทรัพยทางการเงินท่ีจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้นหรือสินทรัพยทางการเงินที่มีการคิดดอกเบ้ียในอัตราเทียบเคียง

   กับตลาด ไดแก เงินสด เงินฝากธนาคาร มูลคายุติธรรมของสินทรัพยดังกลาวประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบ

   แสดงฐานะการเงิน เนื่องจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันส้ัน

  (ข) มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ที่ไดทําการปรับโครงสรางหนี้แลว คํานวณดังนี้

   1. ลูกหน้ีที่จัดชั้นสํารอง ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 คํานวณจากกระแสเงินสดจากแผนการชําระหนี้คิดลดอัตราดอกเบ้ีย MLR 

   2. ลูกหนี้ที่จัดชั้นสํารอง ชั้นท่ี 3 ชั้นที่ 4 และ ชั้นที่ 5 คํานวณจากกระแสเงินสดจากการจําหนายหลักทรัพยประกัน

    โดยปที่คาดวาจะขายไดคํานวณจากสถานะดําเนินคดีคิดลดอัตราดอกเบ้ีย MLR ทั้งนี้จํานวนเงินที่จะไดรับตองไมสูง

    กวาภาระหน้ีเกณฑสิทธิ

  (ค) มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้แกลูกหนี้ที่ยังไมไดทําการปรับโครงสรางหนี้ คํานวนมูลคาปจจุบันของ

   กระแสเงินสดจากการจําหนายหลักประกัน โดยปที่คาดวาจะขายไดคํานวณจากสถานะดําเนินคดีคิดลดอัตราดอกเบ้ีย

   MLR ทั้งนี้ จํานวนเงินท่ีจะไดรับตองไมสูงกวาภาระหน้ีเกณฑสิทธิ

  (ง) มูลคายุติธรรมของลูกหนี้ขายผอนชาํระ คํานวณดังนี้

   1. ลกูหน้ีขายผอนชาํระท่ีคางชาํระ 0 - 3 เดอืน ประมาณการจากกระแสเงินสดจากแผนการชําระหน้ีคดิลดอตัราดอกเบ้ีย MLR

   2. ลูกหนี้ขายผอนชําระที่คางชําระต้ังแต 3 เดือนขึ้นไป ประมาณการจากเงินสดจากการจําหนายหลักประกันโดยปที่

    คาดวาจะขายไดคํานวณจากสถานะดําเนินคดีคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ีย MLR

 

สินทรัพยทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม

เงินสด 3.26 3.26 -  -  3.26 3.44  3.44

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,607.51 1,607.51 -  -  1,607.51 1,611.24  1,611.24

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ - สุทธิ 69,886.93 3,868.26 888.88  108,438.74  113,195.88 62,976.41  95,535.97

เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ         

 หลักทรัพยเผื่อขาย 340.10 111.88 -  -  111.88 340.10  116.70

 ตราสารหน้ีที่ถือจนครบกําหนด 49.70 - -  -   - 49.70  -

 เงินลงทุนทั่วไป 715.12 - -  559.38  559.38 715.19  546.05

หนี้สินทางการเงินที่เปดเผยมูลคายุติธรรม        

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 33,893.07 -  -  33,763.83 33,763.83 31,918.24  31,878.83

หุนกู 16,600.00 -   -  16,581.87 16,581.87 10,200.00  10,184.12

หนวย : ลานบาท

     2559    2558
  มูลคา   มูลคายุติธรรม  มูลคา  มูลคา
  ตามบัญชี ระดับ 1 ระดับ 2  ระดับ 3 รวม ตามบัญชี  ยุติธรรม 
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  9.29.3 Financial assets and liabilities with fair value presentation
  As at 31 December 2016 and 2015, the Company had financial assets and liabilities presented at cost with
  fair value presentation, classified by fair value hierarchy as below:

 The Company has estimated fair value of financial instruments according to the following criteria:
  (a) Financial assets to be matured in a short period of time or financial assets bearing interest rates comparable
   to market rates include cash and deposits at banks. Fair value of such assets are estimated at book value 
   presented in the statement of financial position as they will be matured in a short period.
  (b) Fair value of credit from purchase of receivables duly undergone debt restructuring can be calculated as follows:
   1.  Classified debtors classes 1 and 2 are calculated from cash flow from debt settlement plan with discount on MLR. 
   2.  Classified debtors classes 3, 4, and 5 are calculated from cash flow from sale of collateral assets. The year in
    which sale is expected is calculated from litigation status with discount on MLR, provided that the amount
    to be received must not exceed debt obligation on accrual basis.
  (c)     Fair value of credit from purchase of receivables not yet undergone debt restructuring. Present value of future
   cash flow is calculated from sale of collaterals. The year in which sale is expected is calculated from litigation
   status with discount on MLR, provided that the amount to be received must not exceed debt obligation on
   accrual basis. 
  (d) Fair value of installment sale receivables is calculated as follows:
   1.  Installment sale receivables with 0-3 months overdue payment are estimated from cash flow from debt
    settlement plan with discount on MLR.
   2.  Installment sale receivables with over 3 months overdue payment are estimated from cash flow from sale
    of collaterals. The year in which sale is expected is calculated from litigation status with discount on MLR

Financial assets with fair value 
presentation
Cash 3.26 3.26 -  -  3.26 3.44  3.44
Deposits at financial institutions 1,607.51 1,607.51 -  -  1,607.51 1,611.24  1,611.24
Investment in credit from purchase 69,886.93 3,868.26 888.88  108,438.74  113,195.88 62,976.41  95,535.97
  of receivables - net
Investment in securities - net         
 Available-for-sale securities 340.10 111.88 -  -  111.88 340.10  116.70
 Held-to-maturity securities 49.70 - -  -   - 49.70  -
 General investment 715.12 - -  559.38  559.38 715.19  546.05
Financial liabilities with fair value 
  presentation        
Debt issued and borrowing 33,893.07 -  -  33,763.83 33,763.83 31,918.24  31,878.83
Debentures 16,600.00 -   -  16,581.87 16,581.87 10,200.00  10,184.12

Unit: million baht

     2016    2015
  Book   Fair value   Book  Fair
  value Level 1 Level 2  Level 3 Total value  value
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  (จ) มลูคายตุธิรรมของตราสารหน้ีหุนกู คาํนวณจากกระแสเงินสดท่ีคาดวาจายคดิลดโดยใชอตัราผลตอบแทนพันธบตัรรฐับาล

   บวกเพิ่มสวนตางอัตราดอกเบ้ีย ณ วันที่บริษัทออกหุนกูจนถึงวันส้ินงวด

9.30 การจัดประเภทรายการใหม

 งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่นํามาแสดงเปรียบเทียบไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับการแสดง

 รายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 การจัดประเภทรายการบัญชีดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรหรือสวนของเจาของตามท่ีไดรายงานไว

9.31 การอนุมัติใหออกงบการเงิน

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินลงทุนในลูกหนี้ -  76,609.93  -   69,664.77 

เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้  71,157.22  (5,452.72)  63,249.56   (6,415.21) 

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหน้ี -  12,758.03  -  12,281.48 

คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 8,180.81  (4,577.22)  8,282.49   (3,998.99) 

ลูกหนี้กรมบังคับคดี 2,614.82  2,408.12  -   - 

สินทรัพยอื่น 1,026.84   1,249.41  539.51  548.83 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม  42,062.95  42,078.83  43,764.48  43,773.79 

งบกําไรขาดทุน

รายไดดอกเบี้ย – เงินลงทุนในลูกหนี้    -  1,885.51  -  1,291.55 

รายไดดอกเบี้ย – เงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี    1,208.96                   (676.55)              897.39 (394.16) 

รายไดดอกเบี้ย – อื่นๆ                     13.94                   315.70                 58.70 174.12 

รายไดดอกเบี้ย – ลูกหนี้ขายผอนชําระ  295.03                      (6.73)              112.51 (2.91) 

คาใชจายดอกเบี้ย – ดอกเบี้ยหุนกู    159.38                  156.04                   8.38 8.21 

กําไรจากเงินลงทุนในลูกหนี้ -     5,000.49                  -  3,460.16 

กําไรจากเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหน้ี 5,124.45                   123.96             5,169.67 1,709.51 

กําไรจากการขายผอนชําระ   408.43                   (78.48)                79.77 (71.69) 

รายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ - รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ            74.75                   561.66               157.31  308.77 

คาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน - คาใชจายอ่ืน     197.05                   200.39               180.05 180.22 

ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุนในลูกหนี้ -   872.07                  -   926.76 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้     21.17 (850.90)              428.83 (497.93)

หนวย : ลานบาท

  31 ธันวาคม 2558   1 มกราคม 2558
   กอนจัดประเภท   กอนจัดประเภท
 ตามท่ีจัด  รายการแตหลัง ตามท่ีจัด  รายการแตหลัง
 ประเภทใหม  ปรับปรุงรายการใหม ประเภทใหม   ปรับปรุงรายการใหม
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  (e) Fair value of debentures is calculated from cash flow expected to be paid discounted by government bond
   yield rate plus interest rate spread as of the debenture issurance date until the end of the accounting period.

9.30 Reclassification

 The financial statements for the year ended 31 December 2015 used for comparison have been reclassified to be in

 line with the financial statements for the year ended 31 December 2016 as follows: 

 The above classification has no impact on profit or owners’ equity as reported. 

9.31 Approval of the financial statements

 These financial statements were approved for issuing by the Board of Directors of the Company on 21 April 2017.

Statement of financial position

Investment in receivables -  76,609.93  -   69,664.77 

Credit from purchase of receivables 71,157.22  (5,452.72)  63,249.56   (6,415.21) 

Allowance for impairment of investment in receivables -  12,758.03  -  12,281.48 

Allowance for doubtful account of credit from 8,180.81  (4,577.22)  8,282.49   (3,998.99) 

   purchase of receivables

Legal Execution Department's debtors 2,614.82  2,408.12  -   - 

Other assets 1,026.84   1,249.41  539.51  548.83 

Debt issued and borrowing 42,062.95  42,078.83  43,764.48  43,773.79 

Statement of income

Interest income – investment in receivables  -  1,885.51  -  1,291.55 

Interest income – credit from purchase of receivables 1,208.96                   (676.55)              897.39 (394.16) 

Interest income – others              13.94                   315.70                 58.70 174.12 

Interest income – installment sale receivables 295.03                      (6.73)              112.51 (2.91) 

Interest expenses – debenture interest  159.38                  156.04                   8.38 8.21 

Gain on investment in receivables -     5,000.49                  -  3,460.16 

Gain on credit from purchase of receivables 5,124.45                   123.96             5,169.67 1,709.51 

Gain on installment sale   408.43                   (78.48)                79.77 (71.69) 

Other operating income - other operating income         74.75                   561.66               157.31  308.77 

Other operating expenses - other expenses 197.05                   200.39               180.05 180.22 

Loss on impairment of investment in receivables -   872.07                  -   926.76 

Bad debt and doubtful accounts of credit from   21.17 (850.90)              428.83 (497.93)

   purchase of receivables

Unit:  million baht

  31 December 2015   1 January 2015
   Before   Before
 As reclassified  reclassification but As reclassified  reclassification but
   after restatement   after restatement



ที่อยูสํานักงานกรุงเทพฯ และภูมิภาค
Bangkok and Provincial Offices

1. สํานักงานกรุงเทพฯ 
 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท (02)267-1900
 โทรสาร (02)266-3377

2. สํานักงานซีคอนสแควร
 55 อาคารศูนยการคาซีคอนสแควร ชั้น 3      
 หองเลขท่ี 3057D ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน 
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท (02)138-5707-8
 โทรสาร (02)138-5709

3. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคเหนือตอนบน
 207/11 ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต
 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
 โทรศัพท (053)246-621-2
 โทรสาร (053)246-619

4. สํานักงานเชียงใหม (แกวนวรัฐ)
 207/11 ถนนแกวนวรัฐ ตําบลวัดเกต
 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000
 โทรศัพท (053)266-472-5
 โทรสาร (053)266-476

5. สํานักงานเชียงใหม (เจริญเมือง)
 115 ถนนเจริญเมือง ตําบลวัดเกต
 อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 
 โทรศัพท (053)244-075-6
 โทรสาร (053)244-077

6. สํานักงานเชียงราย
 246 ถนนธนาลัย ตําบลเวียง อําเภอเมืองเชียงราย
 จังหวัดเชียงราย 57000
 โทรศัพท (053)711-003, (053)711-763, (053)711-773
  (053)711-146
 โทรสาร (053)711-503 

7. สํานักงานลําปาง
 399/7-8 ถนนไฮเวย-ลําปาง-งาว ตําบลสวนดอก
 อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52100
 โทรศัพท (054)217-127, (054)217-321, (054)228-344
  (054)228-380
 โทรสาร (054)226-641

1. Bangkok Office 
 99 Surasak Rd., Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500
 Telephone  (02)267-1900
 Fax  (02)266-3377

2. Seacon Square Office
 55 Seacon Square Shopping Center, Flr 3rd, Suite 3057D,  
 Srinagarindra Rd., Nong Bon Sub-district, Prawet District,  
 Bangkok 10510
 Telephone (02)138-5707-8
 Fax  (02)138-5709

3. Regional Loan Restructuring Department
 (Upper Northern Region)
 207/11 Kaeo Nawarat Rd., Wat Ket Sub-district, 
 Mueang District, Chiang Mai 50000
 Telephone  (053)246-621-2
 Fax  (053)246-619

4. Chiang Mai Office (Kaeo Nawarat)
 207/11 Kaeo Nawarat Rd., Wat Ket Sub-district, 
 Mueang District, Chiang Mai 50000 
 Telephone  (053)266-472-5
 Fax  (053)266-476

5. Chiang Mai Office (Charoen Mueang)
 115 Charoen Mueang Rd., Wat Ket Sub-district, 
 Mueang District, Chiang Mai 50000 
 Telephone  (053)244-075-6
 Fax  (053)244-077

6. Chiang Rai Office
 246 Thanalai Rd., Wiang Sub-district, Mueang District, 
 Chiang Rai 57000
 Telephone (053)711-003, (053)711-763, (053)711-773,
  (053)711-146
 Fax  (053)711-503

7. Lampang Office
 399/7-8 Lampang-Ngao Highway Rd., Suan Dok Sub-district, 
 Mueang District, Lampang 52100
 Telephone   (054)217-127, (054)217-321, (054)228-344,
   (054)228-380
 Fax  (054)226-641
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8. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคเหนือตอนลาง
 227/27 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง
 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทรศัพท (055)247-333, (055)247-477
 โทรสาร (055)247-476

9. สํานักงานพิษณุโลก
 227/27 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตําบลในเมือง
 อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
 โทรศัพท (055)247-488, (055)247-489
 โทรสาร (055)247-487

10. สํานักงานแพร
 235 ถนนเจริญเมือง ตําบลในเวียง
 อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 54000
 โทรศัพท (054)511-049, (054)511-546, (054)621-121
 โทรสาร (054)511-782

11. สํานักงานนครสวรรค
 1250/9-10 หมูที่ 10 ถนนพหลโยธิน
 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมืองนครสวรรค 
 จังหวัดนครสวรรค 60000
 โทรศัพท (056)372-107-8
 โทรสาร (056)372-109

12. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 292 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง
 อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
 โทรศัพท (043)225-226-8
 โทรสาร (043)225-229  

13. สํานักงานขอนแกน
 292 ถนนหนาเมือง ตําบลในเมือง
 อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 40000
 โทรศัพท (043)225-226-8
 โทรสาร (043)226-219

8. Regional Loan Restructuring Department
 (Lower Northern Region)
 227/27 Barommatriloganart Rd., Nai Mueang Sub-district, 
 Mueang District, Phitsanulok 65000
 Telephone  (055)247-333, (055)247-477
 Fax  (055)247-476

9. Phitsanulok Office
 227/27 Barommatriloganart Rd., Nai Mueang Sub-district,
 Mueang District, Phitsanulok 65000
 Telephone  (055)247-488, (055)247-489
 Fax  (055)247-487

10. Phrae Office
 235 Charoen Mueang Rd., Nai Wiang Sub-district,   
 Mueang District, Phrae 54000
 Telephone  (054)511-049, (054)511-546, (054)621-121
 Fax  (054)511-782

11. Nakhon Sawan Office
 1250/9-10 Moo 10, Phahon Yothin Rd., 
 Nakhon Sawan Tok, Sub-district, Mueang District, 
 Nakhon Sawan 60000
 Telephone  (056)372-107-8
 Fax  (056)372-109

12. Regional Loan Restructuring Department
 (Northeastern Region)
 292 Na Mueang Rd., Nai Mueang Sub-district, 
 Mueang District, Khon Kaen 40000
 Telephone  (043)225-226-8
 Fax  (043)225-229

13. Khon Kaen Office
 292 Na Mueang Rd., Nai Mueang Sub-district, 
 Mueang District, Khon Kaen 40000
 Telephone  (043)225-226-8
 Fax  (043)225-219



14. สํานักงานอุดรธานี
 165,167 ถนนโพศรี ตําบลหมากแขง
 อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
 โทรศัพท (042)240-538-40
 โทรสาร (042)221-158

15. สํานักงานนครราชสีมา
 30 ถนนโพธ์ิกลาง ตําบลในเมือง อําเภอเมืองนครราชสีมา 
 จังหวัดนครราชสีมา 30000
 โทรศัพท (044)244-288, (044)244-388, (044)255-726
 โทรสาร (044)241-594, (044)259-386

16. สํานักงานอุบลราชธานี
 7 ถนนกันทรลักษ ตําบลวารินชําราบ
 อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
 โทรศัพท (045)321-161, (045)321-382, (045)269-422
 โทรสาร (045)321-062

17. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคกลาง
 330/1-3 หมูที่ 5 ถนนไผขวาง-ลาดตาล ตําบลทาระหัด   
 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 โทรศัพท (035)524-183-5
 โทรสาร (035)521-372

18. สํานักงานสุพรรณบุรี
 330/1-3 หมูที่ 5 ถนนไผขวาง-ลาดตาล ตําบลทาระหัด   
 อําเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
 โทรศัพท (035)524-183-5, (035)522-993
 โทรสาร (035)524-186

19. สํานักงานราชบุรี
 194/2 ถนนทรงพล ตําบลบานโปง
 อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110
 โทรศัพท (032)211-045, (032)211-934, (032)301-021
 โทรสาร (032)221-892

20. สํานักงานนครปฐม
 603 ถนนเพชรเกษม ตําบลหวยจรเข
 อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
 โทรศัพท (034)243-381-3
 โทรสาร (034)243-384

14. Udon Thani Office
 165, 167 Pho Si Rd., Mak Kaeng Sub-district, Mueang District, 
 Udon Thani 41000
 Telephone  (042)240-538-40
 Fax  (042)221-158

15. Nakhon Ratchasima Office
 30 Pho Klang Rd., Nai Mueang Sub-district, Mueang District,
 Nakhon Ratchasima 30000
 Telephone  (044)244-288, (044)244-388, (044)255-726
 Fax  (044)241-594, (044)259-386

16. Ubon Ratchathani Office
 7 Kantharaluk Rd., Warin Chamrab Sub-district, 
 Warin Chamrab District, Ubon Ratchathani 34190
 Telephone  (045)321-161, (045)321-382, (045)269-422
 Fax  (045)321-062

17. Regional Loan Restructuring Department
 (Central Region)
 330/1-3 Moo 5, Phaikwang-Ladtan Rd., Tha Rahat Sub-district, 
 Mueang District, Suphan Buri 72000
 Telephone  (035)524-183-5
 Fax  (035)521-372

18. Suphan Buri Office
 330/1-3 Moo 5, Phaikwang-Ladtan Rd., Tha Rahat Sub-district,
 Mueang District, Suphan Buri 72000
 Telephone  (035)524-183-5, (035)522-993
 Fax  (035)524-186

19. Ratchaburi Office
 194/2 Songphol Rd., Ban Pong Sub-district, Ban Pong District, 
 Ratchaburi 70110
 Telephone  (032)211-045, (032)211-934, (032)301-021
 Fax  (032)221-892

20. Nakhon Pathom Office
 603 Phet Kasem Rd., Huai Chorakhe Sub-district, 
 Mueang District, Nakhon Pathom 73000
 Telephone  (034)243-381-3
 Fax  (032)243-384
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21. สํานักงานสระบุรี
 127 ถนนพหลโยธิน ตําบลปากเพรียว
 อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
 โทรศัพท (036)221-871, (036)223-989
 โทรสาร (036)223-733

22. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคตะวันออก
 83/5-7 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด 
 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 โทรศัพท (038)144-130-2
 โทรสาร (038)144-138

23. สํานักงานชลบุรี
 83/5-7 หมูที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลเสม็ด 
 อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
 โทรศัพท (038)144-130-2
 โทรสาร (038)144-135

24. สํานักงานระยอง
 79 ถนนสุขุมวิท ตําบลทาประดู
 อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
 โทรศัพท (038)611-028, (038)611-591, (038)612-836
 โทรสาร (038)612-837

25. สํานักงานฉะเชิงเทรา
 108/16-17 ถนนมหาจักรพรรด์ิ ตําบลหนาเมือง    
 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
 โทรศัพท (038)512-900-1
 โทรสาร (038)512-902

26. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคใตตอนบน
 14-14/1-2 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด
 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
 โทรศัพท (077)272-186, (077)273-289, (077)288-472
 โทรสาร (077)222-286

21. Sara Buri Office
 127 Phahon Yothin Rd., Pak Phriao Sub-district, 
 Mueang District, Sara Buri 18000
 Telephone  (036)221-871, (036)223-989
 Fax (036)223-733

22. Regional Loan Restructuring Department
 (Eastern Region)
 83/5-7 Moo 2, Sukhumvit Rd., Samet Sub-district, 
 Mueang District, Chon Buri 20000
 Telephone  (038)144-130-2
 Fax  (038)144-138

23. Chon Buri Office
 83/5-7 Moo 2, Sukhumvit Rd., Samet Sub-district, 
 Mueang District, Chon Buri 20000
 Telephone  (038)144-130-2
 Fax  (038)144-135

24. Rayong Office
 79 Sukhumvit Rd., Tha Pradu Sub-district, 
 Mueang District, Rayong 21000
 Telephone  (038)611-028, (038)611-591, (038)612-836
 Fax  (038)612-837

25. Chachoengsao Office
 108/16-17 Mahachakaphat Rd., Na Mueang Sub-district,
 Mueang District, Chachoengsao 24000
 Telephone  (038)512-900-1
 Fax  (038)512-902

26. Regional Loan Restructuring Department
 (Upper Southern Region)
 14-14/1-2 Talat Mai Rd., Talat Sub-district, Mueang District, 
 Surat Thani 84000
 Telephone  (077)272-186, (077)273-289, (077)288-472
 Fax  (077)222-286
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27. สํานักงานสุราษฎรธานี
 14-14/1-2 ถนนตลาดใหม ตําบลตลาด
 อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
 โทรศัพท (077)284-961-3, (077)288-962
 โทรสาร (077)281-287

28. สํานักงานชุมพร
 38-40 ถนนปรมินทรมรรคา ตําบลทาตะเภา
 อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000
 โทรศัพท (077)506-175-7
 โทรสาร (077)506-178

29. สํานักงานประจวบคีรีขันธ
 41 หมูที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตําบลเขานอย
 อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77120
 โทรศัพท (032)622-039, (032)621-499, (032)622-050
 โทรสาร (032)622-051

30. ฝายพัฒนาสินทรัพย 
 ภาคใตตอนลาง
 238-238/1 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท (074)262-825-7
 โทรสาร (074)262-577

31. สํานักงานหาดใหญ
 238-238/1 ถนนเพชรเกษม ตําบลหาดใหญ
 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
 โทรศัพท (074)261-501-4
 โทรสาร (074)262-572

32. สํานักงานนครศรีธรรมราช
 101/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตําบลคลัง อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
 โทรศัพท (075)344-770-2
 โทรสาร (075)344-773

33. สํานักงานยะลา
 79, 81 ถนนพิพิธภักดี ตําบลสะเตง       
 อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
 โทรศัพท (073)223-740-2
 โทรสาร (073)223-743

27. Surat Thani Office
 14-14/1-2 Talat Mai Rd., Talat Sub-district, 
 Mueang District, Surat Thani 84000
 Telephone  (077)284-961-3, (077)288-962
 Fax  (077)281-287

28. Chumphon Office
 38-40 Paramintharamakkha Rd., Tha Taphao Sub-district,  
 Mueang District, Chumphon 86000
 Telephone  (077)506-175-7
 Fax  (077)506-178

29. Prachuab Kiri Khan Office
 41 Moo 2, Phet Kasem Rd.,Khao Noi Sub-district, 
 Pran Buri District, Prachuab Kiri Khan 77120
 Telephone  (032)622-039, (032)621-499, (032)622-050
 Fax  (032)622-051

30. Regional Loan Restructuring Department
 (Lower Southern Region)
 238-238/1 Phet Kasem Rd., Hat Yai Sub-district, 
 Hat Yai District, Songkhla 90110
 Telephone  (074)262-825-7
 Fax  (074)262-577

31. Hat Yai Office
 238-238/1 Phet Kasem Rd., Hat Yai Sub-district, 
 Hat Yai District, Songkhla 90110
 Telephone  (074)261-501-4
 Fax  (074)262-572

32. Nakhon Si Thammarat Office
 101/8 Phattanakan Khu Kwang Rd., Khlang Sub-district,  
 Mueang District, Nakhon Si Thammarat 80000
 Telephone  (075)344-770-2
 Fax  (075)344-773

33. Yala Office
 79,81 Phiphit Phakdi Rd., Sateng Sub-district, 
 Mueang District, Yala 95000
 Telephone  (073)223-740-2
 Fax  (073)223-743
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บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน)
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited
99 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
99 Surasak Rd., Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500
โทรศัพท / Telephone : 02 267 1900
www.bam.co.th


