
รายงานประจําป 2547 
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 

 
คณะกรรมการบริษัท 

1.  โชคชัย  อักษรนนัท     ประธานกรรมการ 
2.   นายสนิ  เอกวิศาล     กรรมการ 
3.   รองศาสตราจารย นพิัทธ  จิตรประสงค  กรรมการ 
4.   นางสวางจิตต  จัยวัฒน    กรรมการ 
5.   รอยโท นพดล  พันธุกระว ี    กรรมการ 
6.   นายสุวรรณ  ดําเนินทอง    กรรมการ 
7.   นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย    กรรมการ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1.   รองศาสตราจารย นพิัทธ  จิตรประสงค  กรรมการ 
2.   นางสวางจิตต  จัยวัฒน    กรรมการ 
3.   รอยโท นภดล  พนัธุกระว ี    กรรมการ 

 
คณะผูบริหารระดับสูง 

1.   นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย    กรรมการผูจัดการใหญ 
2.   นายนพพร  พิชา     รองกรรมการผูจัดการใหญ  

สายพฒันาและจัดการสินทรพัย 
3.   นายปริญญา  สกลวารี    รองกรรมการผูจัดการใหญ 

สายสนบัสนนุ 1  และสายสนับสนนุ 2 
4.   นายชวลิต  สิริยากร     ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายพฒันาสนิทรพัย 2 
5.   นายบรรพต  สมรรถนาวนิ    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายจัดการทรพัยและการตลาด 
6.   นายเกษม  ศิวกุล     ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายสนบัสนนุ 1 
7.   นายกฤษณะ  สนิทนราทร    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายสนบัสนนุ 2 
8.   นายสุเมธ  มณีวัฒนา    ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 

สายพฒันาสนิทรพัย 1  



โครงสรางองคกร 
 

 
 
 
 
 
 



ขอมูลทางการเงินทีส่ําคัญ 
 
                   หนวย  :  ลานบาท 

ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 2547 2546 2545 
สินทรพัยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุน 
รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล – สุทธ ิ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 
กําไร (ขาดทนุ) กอนภาษีเงนิได 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ
กําไร ตอหุนขั้นพืน้ฐาน 
 
อัตราสวนทางการเงิน (%) 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรพัยรวม 
อัตราผลตอบแทนตอหนี้สินรวม 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

55,592 
33,739 
21,853 

1,100 
2,268 
1,290 
1,187 
2.17 

 
 

2.14 
3.52 
5.44 

56,226 
35,237 
20,989 

951 
1,281 
1,618 
1,606 
2.94 

 
 

2.86 
4.56 
7.35 

37,528 
19,677 
17,851 

1,084 
1,611 
2,130 
2,127 
3.89 

 
 

5.67 
10.81 
11.92 

 
 
 
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภบิาล 
 
นโยบายบริษทั 
 

1. จัดหา  จัดซื้อ  และรับโอนสนิทรพัยดอยคณุภาพจากสถาบันการเงนิอืน่มาบรหิารจัดการเพิม่เติม 
2. สนับสนนุหรือมีสวนรวมกับหนวยงานของรัฐในการแกไขปญหาสินทรพัยดอยคุณภาพ  รวมถึงการ

บริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 
3. จําหนายทรพัยสินรอการขาย  และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยใหมีบรรทดัฐาน 
4. พัฒนาและปรบัปรุงระบบงานภายในองคกร  ไดแก 

4.1 เรงรัดการนาํระบบ On-line มาใชแทนระบบเดิม  เพื่อเสริมสรางศักยภาพทางดานการ
ปฏิบัติงานและคุณภาพของขอมูลสารสนเทศ 

4.2 ปรับปรุงงานดานการประเมนิราคา / สืบทรัพยใหมีความคลองตัวมากขึ้น 
4.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานดานคดี / กฎหมาย 



4.4 สรางเสริมงานบริหารบุคลากร (HRM)  และงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)  ใหสอดคลอง
กับแนวทางและเปาหมายทางธุรกจิของบริษัท 

 
ความมุงมัน่ขององคกร (Strategic Intent) 
 
 บสก. มีความเชื่อมั่นวามีศักยภาพที่จะดําเนนิธุรกิจบริหารสินทรัพยไดอยางครบวงจร  เนื่องจากมี
ความพรอมทัง้ดานบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในธรุกิจ  ระบบเทคโนโลยี  และสํานกังานตางจังหวัดที่
กระจายทั่วประเทศ  พรอมที่จะเสนอตัวเพื่อเขาไปรับจดัการบริหารหนี้จากสถาบนัการเงนิทุกแหง  ดังนัน้  
เพื่อใหเปนองคกรมืออาชีพที่มีอนาคตกาวไกล  เราจึงมุงมั่นที่จะเปน AMC ที่ดีที่สุด 
  
ยุทธศาสตรของ บสก. 
  

1. บสก. มีสํานกังานใหญ  และสํานกังานในภูมิภาค 24 แหง  เปนจดุจําหนายสินคาและบริการที่
ทันสมยั  โดยมีความพรอมทั้ง  

• Hardware 
• Software 
• People ware 

2. เนนแนวทางการประนอมหนี้บนพื้นฐานของความรวมมอืกันระหวางเจาหนี้และลูกหนี ้ (Voluntary 
basis Restructuring) 

3. เปนบริษทับริหารสินทรัพย (AMC) ที่ดําเนินงานอยางครบวงจร (Full Package Services)  ทั้งการ
บริหารหนี้ดอยคุณภาพและการจัดการทรัพยสินรอการขาย 

4. บสก. ไมเนนกาํไรสูงสุด  แตเนนการแกไขหนี้ดวยคุณภาพใหไดผลดี  และเร็วที่สุด 
 

นอกจากนี ้  การพัฒนาบุคลากร (Human Development)  บริษทัไดสนับสนนุใหพนกังานไดรับการ
พัฒนาศักยภาพใหสูงขึ้น  โดยการจัดหลกัสูตรอบรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องตลอดทั้งป  เชน  
หลักสูตรเตรียมผูจัดการ  หลักสูตรเตรียมหัวหนางาน  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานในองครวม  การบรรยายพิเศษ  เปนตน  อีกทั้งไดสงพนกังานไปอบรมกับสถาบนัฝกอบรมและสัมมนา
ภายนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการใหทุนการศึกษาทั้งในระดับประกาศนยีบัตรและระดับปริญญาโท
แกพนกังาน  โดยพนกังานทีสํ่าเร็จการศึกษาแลวจะเปนกําลังที่สําคัญของบริษัทในอนาคต 

 
 

 
 



7  ปเต็มของการเปนบริษทับริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด บทพิสจูนของมืออาชีพ 
 
 ความเปนมืออาชีพไดสะทอนออกมาเปนความสําเร็จจากผลการดําเนินงานของ บสก. ซึง่เริ่มมาจาก
การสะสมประสบการณและการเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานในทุก ๆ ดาน  ซึ่งเปนกลไกสําคัญของ
การสรางขีดความสามารถในการแขงขนั  เพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจควบคูไปกับการดํารงภารกิจ  มี
สวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และส่ิงแวดลอมดวยสํานึกในความรับผิดชอบ  ต้ังมัน่ในความเปนธรรม  
และคํานึงถึงการทําหนาที่เพือ่ลูกหนี้ใหสามารถดําเนนิกจิการไปไดอยางตอเนื่อง  รวมถึงการใหความรวมมอื
กับนโยบายของรัฐที่จะแกไขปญหาสินทรพัยดอยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจใหแลวเสร็จ  ดวยการเปนหนึง่ใน 
AMC ของรัฐที่ผูบริหารไดรับแตงตั้งใหเปนประธานคณะอนุกรรมการดานระบบงานและทรัพยากร  ใหความ
รวมมือในการประนอนหนี ้ การใชสถานทีข่อง บสก. เจรจาหนี้กับลูกหนี้  งานประเมนิราคา  งานสบืทรัพย  งาน
พิธีการสินเชื่อ  งานสํารวจดูแลทรัพยสิน  และการจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรพัยหลักประกนั  จึงนับไดวา 
บสก. ไดรวมเปนรากฐานสาํคัญในการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพทัง้ระบบ  ซึ่งจะสงผลตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 บสก. มีศักยภาพที่จะดําเนนิธุรกิจบริหารสินทรพัยไดอยางครบวงจร  เนื่องจากมคีวามพรอมทัง้ดาน
บุคลากรที่มีความรูความชาํนาญในธุรกิจ  ระบบเทคโนโลยี  และสาขาที่กระจายทัว่ประเทศ  พรอมที่จะเสนอ
ตัวเพื่อเขาไปรบัจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงนิทกุแหง  มีแผนที่จะเพิม่ขนาดสนิทรพัยโดยการซื้อ
สินทรพัยดอยคุณภาพมาบรหิาร  เพื่อลดอุปสรรคในการดําเนินงานของระบบสถาบันการเงนิ  และเปนอีกแรง
สงที่จะสงผลดตีอระบบเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มข้ึนตอไป  อีกทัง้ยังเปนการสรางเสถียรภาพ  ความมั่นคง
แข็งแกรง  นําองคกรสูความเปนเลิศทีพ่รอมจะเติบโตอยางยัง่ยนืตอไปในอนาคต  
 
วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 ภาพรวมการดําเนินงาน 
 ในป 2547 บริษัทมีผลการกําไรสุทธิ จาํนวน 1,187 ลานบาท  เปรียบเทียบกับกําไรสุทธิของปกอน 
จํานวน 1,606 ลานบาท  ลดลง 419 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 26.1  เนือ่งจากป 2547  บริษทัทาํ การบันทึกผล
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุในลกูหนี้ จาํนวน 1,372 ลานบาท  ซึง่เปนไปตามหลกัเกณฑของธนาคาร
แหงประเทศไทย  มีผลใหกําไรสุทธิลดลงดวยจาํนวนเดียวกนั  แตหากพิจารณารายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล 
จํานวน 1,281 ลานบาท  และรายไดที่มิใชดอกเบี้ย จํานวน 2,268 ลานบาท  เพิ่มข้ึนจากปกอน 276 และ 987 
ลานบาท ตามลําดับ  จํานวนที่เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 27.3 และ 77.0  โดยมีสาเหตุหลักจากในป 2547  บริษัท
มีอัตราผลตอบแทนของเงนิลงทนุในลกูหนี้ของกองสินทรัพยเดิมเพิ่มข้ึน  และจํานวนกองสินทรัพยที่รับซื้อใหม
เพิ่มข้ึนจากป 2546 อีก 2 กอง  คือ  รัตนสนิ และสแตนดารดชารเตอรดนครธน  
 
 
 



ป 2547 ป 2546 เพิ่ม / (ลด) รอยละ 
รายการสําคัญในงบกาํไรขาดทุน 

(ลานบาท) (ลานบาท) ป 2547 ป 2546 
รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผล 1,281 1,006 27.3 (7.2) 
คาใชจายดอกเบี้ย 181 55 229.1 5,500.0 
รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสุทธ ิ 1,100 951 15.7 (12.3) 
ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุใน
ลูกหนี ้

1,372 - 137,200.0 - 

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 2,268 1.281 77.0 (20.5) 
คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 707 613 15.3 8.7 
ภาษีเงนิได 103 12 758.3 300.0 
กําไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 1,187 1,606 (26.1) (24.5) 
 

รายไดดอกเบี้ยและเงนิปนผลสุทธ ิ
 ในป 2547 บริษัทมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธ ิ 1,100 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2546 
จํานวน 951 ลานบาท  เพิม่ข้ึน 149 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 15.7  หากจะพิจารณาจากรายการที่สําคัญ  
ไดแก  รายไดจากเงินลงทนุในลูกหนี้  และคาใชจายดอกเบี้ย  กลาวคือ  รายไดจากเงินลงทนุในลูกหนี้ของป 
2547  เมื่อเทียบกับป 2564 แลว  เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 39.6  ซึ่งเปนผลจากกระแสเงินสดที่ไดรับชําระจาก
ลูกหนี้มีจํานวนสูงกวามูลคาลูกหนี้คงเหลอืตามราคาทนุ  สําหรับคาใชจายดอกเบี้ยของป 2547  เทียบกบัป 
2546 แลว  เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 229.1  เนื่องจากบรษิัทมีต๋ัวเงนิจายซึ่งเกิดจากการชําระหนี้ในการซื้อลูกหนี้
ดอยคุณภาพที่ซื้อมาจาก บบส. พญาไท  ซึ่งจะครบกาํหนดชําระในวนัที่ 30 กันยายน 2558  ชําระดอกเบี้ยทุก 
ๆ 12 เดือน  โดยเริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแตวนัที ่1 ตุลาคม 2546 
 
 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี ้
 ป 2547 บริษัทไดบันทกึผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุในลกูหนี้  จาํนวน 1,372 ลานบาท  ซึ่ง
เปนไปตามหลกัเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามหนงัสือที่ ธปท. สนส.(31) ว.2506/2546  ลงวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2546  สําหรบัลูกหนี้ที่คางชําระดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกนิกวา 3 เดือน  นับแตวันครบ
กําหนดชาํระตามสัญญา  โดยใชวิธีการประเมินมูลคาหลักประกันเปนมูลคายุติธรรม 
 

รายไดที่มใิชดอกเบี้ย 
 บริษัทมีรายไดที่มิใชดอกเบีย้ จํานวน 2,268 ลานบาท  เทียบกับปกอน จํานวน 1,281 ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 988 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 77.1  ซึง่สามารถพิจารณาจากรายการที่มนีัยคือ  กาํไรจากเงินลงทนุใน
ลูกหนี้  จาํนวน 1,327 ลานบาท  เทียบกบัปกอน จาํนวน 807 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 520 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 
64.4  เนื่องจากบริษัทไดรับชําระหนี้ตามสิทธิเรียกรองในสัญญาจากลูกหนี้เกนิกวาตนทนุที่บริษทัรับซื้อ 



 สวนกาํไรจากเงินลงทนุในหลักทรัพย จํานวน 481 ลานบาท  เทียบกบัปกอนจาํนวน 11 ลานบาท แลว  
เพิ่มข้ึน 470 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 4,272.7  เกิดจากการขายตราสารทุนในความตองการของตลาด
ตางประเทศ  ซึ่งไดมาจากการบังคับคดีลูกหนี้เปนเงนิลงทนุในหลักทรัพยของบริษทั Movenpick  ตอมาทําการ
จายปนผลเปนหุนของบริษทั Clair Finanz Holding AG  ไปในป 2547  เมื่อเทยีบกับป 2546  ทําใหผลกาํไร
จากเงินลงทนุในหลักทรัพยของป 2547 สูงกวาป 2546 ที่มีเฉพาะการขายตราสารทนุในความตองการของ
ตลาดในประเทศ 
 
 คาใชจายที่มใิชดอกเบี้ย 
 ป 2547 บริษัทมีคาใชจายที่มิใชดอกเบีย้ จํานวน 707 ลานบาท  เมือ่เปรียบเทียบกับป 2546 จํานวน 
613 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 94 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 15.3   โดยเปนการเพิม่ข้ึนจากคาใชจายเกีย่วกับพนกังาน
ที่จายในป 2547 จํานวน 380 ลานบาท และป 2546 จํานวน 367 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 13 ลานบาท  เนื่องจากใน
เดือนพฤศจกิายน 2547  บริษัทไดเพิ่มเงนิเดือนพนกังานอีกรอยละ 10  เพื่อใหสอดคลองกับคาครองชีพที่สูงขึ้น  
กอปรกับฝายบริหารไดเล็งเห็นความสาํคญัของการรวมแรงรวมใจของพนกังานทําใหการดําเนนิงานของบริษทั
มีผลสําเร็จสูงกวาเปาหมายที่กองทนุเพื่อการฟนฟฯู ไดกําหนดไว  อีกทัง้คาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการที่เพิ่มข้ึน
ตาม พรบ.  รัฐวิสาหกิจสัมพันธ เชน  การจายเงนิกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ  คาชวยเหลือการศึกษาบุตร  คา
ชวยเหลือบุตร  เปนตน 
 ป 2547  มีคาภาษีอากร  จํานวน 113 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2546  จาํนวน 55 ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 58 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 105.4 เปนการจายคาภาษีธุรกจิเฉพาะที่เกิดจากการที่ลูกหนี้โอนทรัพย
ชําระหนี้ใหแกบริษัท  โดยทรัพยดังกลาวมปีริมาณมากกวาป 2546 
 การจายคาธรรมเนียมและบริการ จาํนวน 18 ลานบาท  เปรียบเทียบกับป 2546 จาํนวน 6 ลานบาท  
เพิ่มข้ึน 12 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 200.0  ซึง่คาใชจายสวนใหญเปนคาจางบรษิัทภายนอกในการประเมิน
ราคาหลักประกันของลกูหนี้  เพื่อปรับปรุงขอมูลหลักประกันใหมีราคาเปนปจจุบัน 
 คาใชจายอืน่ ๆ จํานวน 49 ลานบาท  เปรียบเทยีบกับป 2546 จํานวน 38 ลานบาท  เพิม่ข้ึน 11 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 28.9  เปนไปตามธรุกรรมของบริษัทที่มีปริมาณมากขึ้น  ทัง้นี้ในภาพรวมบริษัทไดมีการ
บริหารคาใชจายอยางระมัดระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานของผูสอบบัญช ี
 
เสนอ  ผูถือหุน บริษทับริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณชิย จาํกดั 
 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบงบดุล ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2547 และ 2546  งบกําไร
ขาดทุน  งบแสดงการเปลีย่นแปลงในสวนของผูถือหุน  และงบกระแสเงินสด  สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกนัของแต
ละปของบริษทับริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  ซึ่งผูบริหารของบริษัทเปนผูรับผิดชอบตอความถกูตอง
และครบถวนของขอมูลในงบการเงนิเหลานี้  สวนสาํนกังานการตรวจเงินแผนดินเปนผูรับผิดชอบในการแสดง
ความเห็นตองบการเงนิดังกลาว  จากผลการตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ไป  ซึ่ง
กําหนดใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมเีหตุผลวา  
งบการเงนิแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสาํคัญหรือไม  การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบ
หลักฐานประกอบรายการทัง้ที่เปนจาํนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงนิ  การประเมินความเหมาะสม
ของหลักการบญัชีที่บริษัทใช  และประมาณการเกี่ยวกบัรายการทางการเงนิที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งผูบริหารของ
บริษัทเปนผูจดัทําขึ้น  ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ําเสนอในงบการเงนิ
โดยรวม  สํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมใน
การแสดงความเหน็ของสํานกังานการตรวจเงินแผนดิน 
 สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเหน็วา  งบการเงนิขางตนนี้แสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 
2547 และ 2546  ผลการดําเนนิงาน  การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  และกระแสเงินสดสําหรับปส้ินสดุ
วันเดียวกนัของแตละปของบริษัทบริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคญั
ตามหลกัการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 โดยไมเปนเงื่อนไขในการแสดงความเหน็ตองบการเงิน  สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหขอสังเกต
ดังนี ้
 1.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 5.2 ขอ 5.5 และขอ 5.8  เงินลงทนุในลูกหนี้ จาํนวน 
33,895.78 ลานบาท  มีสวนหนึ่งจํานวน 18,351.82 ลานบาท  ทรัพยสินรอการขายจํานวน 8,374.91 ลานบาท  
มีสวนหนึ่งจาํนวน 3,453.30 ลานบาท และสวนตางจากการปรับปรุงราคาสินทรัพยที่รับโอน  จํานวน 1,118.85 
ลานบาท  บริษัทรับโอนจากบริษัทบริหารสินทรัพย พญาไท จาํกัด  ตามสัญญาซือ้ขายสินทรัพย  เมื่อวันที ่ 3 
กันยายน 2546  และรับโอนจากบริษทับริหารสินทรัพย รัตนสิน จํากัด ตามสัญญาซือ้ขายสินทรัพย  เมื่อวนัที่ 8 
เมษายน 2547  ซึ่งเงนิลงทนุในลูกหนี้  ทรัพยสินรอการขาย  และสวนตางจากการปรับปรุงราคาสินทรพัยที่รับ
โอนจํานวนดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได  ข้ึนอยูกบัการปรับปรุงราคาสินทรัพยของบริษัท  หรือบริษทั
บริหารสินทรพัย พญาไท จาํกัด  หรือบริษัทบริหารสินทรัพย รัตนสิน จํากัด 



 2.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 5.4 เงินลงทนุในบรรษทับริหารสินทรัพยไทย  มีรายการตั๋ว
เงินรับที่ยงัไมไดรับ  จํานวน 4.23 ลานบาท  มูลคาของตั๋วเงินรับที่ยงัไมไดรับอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับผล
การตรวจสอบของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย 
 3.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 5.22.1 บริษทัรับรูรายไดดอกเบี้ยตั๋วเงินรับ  ซึ่งเกิดจากการ
โอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสนิทรพัยไทย  ต้ังแตงวดบัญชีป 2544 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2547  
รวมทัง้สิ้น 544.95 ลานบาท  แตบริษัทไมไดรับรูคาใชจายซึง่เปนรายจายสทุธิของบรรษัทบริหารสินทรพัยไทย  
ที่จะตองปนสวนใหสถานบนัการเงนิ  หรือบริษัทบริหารสินทรัพยตาง ๆ เนื่องจากตามเงื่อนไขของพระราช
กําหนดบรรษทับริหารสินทรพัยไทย พ.ศ. 2544  และสัญญาโอนสนิทรัพยบรรษทับริหารสินทรพัยไทย  จะปน
สวนรายไดสุทธิ  หรือคาใชจายสุทธิของบรรษัทบริหารสินทรพัยไทย  เมื่อครบสิ้นปทีห่า  และสิน้ปที่สิบ  นับแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 
 4.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ 5.22.2 บริษทัอาจมีภาระภาษีเงนิไดนิติบุคคลที่อาจเกิดขึ้น
จากรายไดดอกเบี้ยตั๋วเงนิรับ  ซึ่งเกิดจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย  จาํนวน 
103.05 ลานบาท  และรายไดจากการบริหารหนี้ดอยคุณภาพจากบรรษัทบริหารสินทรพัยไทย จํานวน 21.88 
ลานบาท  รวมจํานวน 124.93 ลานบาท 
 5.  ตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  ขอ 4 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเกีย่วกบัการ
ประมาณการคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทนุในลกูหนี ้  มีผลทําใหงบการเงนิสําหรบัปส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 
2547  มีคาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทนุในลูกหนี้เพิ่มข้ึนจํานวน 1,371.78 ลานบาท  และกําไรสุทธิลดลงดวย
จํานวนเดยีวกนั 
 
 
 
 
 (นางดวงตา  จานทอง) 
 ผูอํานวยการสํานกังานการตรวจสอบ 

 
 

 
                    (นางสาววรพร  ธรรมัครกลุ) 
        เจาหนาที่ตรวจเงินแผนดิน 8 
 
สํานกังานการตรวจเงนิแผนดิน 
วันที่ 19 เมษายน 2548 
 
 



หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
บริษัทบริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณชิย จาํกัด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2547 และ 2546 
 
1.  ความเปนมา 
 บริษัทบริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.)  จัดตั้งขึ้นตามแผนฟนฟูระบบสถาบนัการเงิน
ของกระทรวงการคลัง  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่ 14 สิงหาคม 2541  โดยบริษัทกรุงเทพฯ พาณิชยการ 
จํากัด (มาหาชน)  (เดิมชือ่ ธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิยการ จํากัด (มหาชน))  เปนผูจัดตั้ง  บริษัทบริหาร
สินทรพัย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (บสก.)  ซึง่ บริษัท กรุงเทพฯ พาณชิยการ จํากัด (มหาชน) มีกองทนุเพื่อการ
ฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิเปนผูถือหุนอัตรารอยละ 96.53 
 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542  บสก. ไดจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด  ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนอัตรารอยละ 99.99  และเมื่อวันที ่
28 มกราคม 2542  ไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย  ตามพระราชกําหนดบริหารสินทรพัย พ.ศ. 2541  
มีทุนจดทะเบยีน 13,675 ลานบาท   โดยมวีัตถุประสงคการจัดตั้งเพื่อบริหารสินทรพัยดอยคุณภาพของ 
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชยการ จาํกัด (มหาชน) 
 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545  บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงคในการดําเนนิการบริหารสินทรัพย
ดอยคุณภาพและเปนตัวแทนเรียกเก็บและรับชําระหนี้ตามพระราชกาํหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย พ.ศ. 
2544  และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพยสิน  เอกสารการโอนสินทรัพยหรือเอกสารตาง ๆ พรอมทัง้
รายละเอียดในสวนที่เกี่ยวของทัง้หมด 
 เมื่อวันที่ 4 กมุภาพนัธ 2546  เจาพนักงานพทิักษทรัพยมหีมายแจงคําสั่งที่ 1338/2546  มีผลทําให
บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชยการ จาํกัด (มหาชน)  จะตองนาํหุนทัง้หมดของบรษิัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากดั  ซึ่งมีมูลคาตามบัญชี จําวน 546,999,993 หุน  มูลคาหุนละ 25 บาท  เปนเงนิรวม 
13,674,999,825 บาท  โอนใหแกกองทนุเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิ  ทาํใหกองทนุเพื่อการ
ฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงนิเปนผูถือหุนโดยตรงของบริษัท 
 
2.  เกณฑการจัดทํางบการเงิน 
 2.1  งบการเงินนี้จัดทาํขึ้นตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย  เร่ืองการกําหนดสนิทรพัยดอย
คุณภาพและหลักเกณฑที่บริษัทบริหารสินทรพัยตองถอืปฏิบัติ พ.ศ.2546  ลงวันที่ 5 กุมภาพนัธ 2546  และ
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ใชในประเทศไทย 
 2.2  การใชประมาณการทางบัญชี  ในการจัดทํางบการเงนิเพื่อใหเปนไปตามหลกัการบัญชทีี่รับรอง
ทั่วไป  บริษัทตองใชประมาณการและตั้งขอสมมติฐานหลายประการ  ซึง่มีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกีย่วกับ



รายได  คาใชจาย  สินทรัพยและหนี้สิน  และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินอืน่ทีอ่าจจะเกิดขึน้  
ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางจากที่ประมาณไว 
 2.3  บริษทับริหารสินทรพัย กรุงเทพพาณิชย จาํกดั  ไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบ
การเงนิ  สําหรับปส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2546  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงนิสําหรบัป
ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2547 
 
3.  สรปุนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 3.1  การรับรูรายไดดอกเบี้ย 
 การรับรูรายไดของเงนิลงทุนในลูกหนี้รับรูดอกเบี้ยเปนรายไดเมื่อไดรับชําระเงนิจากลูกหนี้  โดย
คํานวณจากอตัราผลตอบแทน (Yield Rate)  ที่คํานวณจากกระแสเงินที่คาดวาจะไดรับชําระจากลูกหนี้แตละ
รายที่ซื้อมาคูณดวยมูลคาของลูกหนี้คงเหลือแตละรายตามราคาทุน  โดยคํานวณระยะเวลาตัง้แตวันที่ไดรับ
ชําระ  กรณีลูกหนี้ที่รับซื้อมาไดชําระหนี้ครบถวนแลว  แตบริษัทยังมสิีทธิเรียกรองใหลูกหนี้ชาํระหนี้ตามสัญญา
ได  บริษัทจะรับรูสวนตางดงักลาวเมื่อไดรับชําระเงนิจากลูกหนี้เปนกาํไรจากการรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ในงบ
กําไรขาดทนุ 
 3.2  การรับรูคาใชจาย 
 -  รับรูคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อ  หรือรับโอนลูกหนี้เปนคาใชจายทัง้จํานวนในรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ 
 -   คาใชจายอืน่รับรูตามเกณฑคงคาง 
 3.3  เงินลงทนุในลกูหนี ้
 ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่รับซื้อมาจะบนัทกึมลูคาของลูกหนี้แตละรายดวยราคาทนุที่รับซื้อและใชเปนฐาน
ในการคํานวณการรับรูรายไดดอกเบี้ย  การคํานวณคาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนในลูกหนี ้ การกําหนดอัตรา
ผลตอบแทน (Yield Rate)  โดยลูกหนี้รายที่มีสินเชื่อหลายประเภทจะบันทกึรวมเปนลูกหนี้รายการเดียว 
 3.4  คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในลูกหนี ้
 ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่บริษทัรับซื้อมาจะประมาณคาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนในลูกหนี้สําหรับ
ลูกหนี้ที่คางชาํระดอกเบี้ยเปนระยะเวลารวมกันเกนิกวา 3 เดือน  นบัแตวันครบกาํหนดชําระตามสัญญา  โดย
ใชวิธีการประเมินมูลคาหลักประกันเปนมลูคายุติธรรม  ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย  ตาม
หนงัสือที ่ ธปท. สนส.(31)ว.2506/2546  ลงวันที่ 21 พฤศจกิายน 2546  และใหนาํมูลคาของหลักประกนั
ดังกลาวไมเกนิรอยละ 90 มาหักออกจากราคาตามบัญชขีองลูกหนี้และใหกนัเงนิสาํรองในอัตรารอยละ 100 

3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย 
เงินลงทนุที่ต้ังใจจะถือไวไมเกิน 1 ป  จัดเปนเงนิลงทนุชัว่คราว  สําหรบัเงินลงทุนที่ต้ังใจจะถือไวเกนิ 1 

ป  จัดเปนเงนิลงทนุระยะยาว 



เงินลงทนุในตราสารหนี้ทกุชนิดและตราสารทุนในความตองการของตลาดที่เปนหลกัทรัพยเผื่อขาย
แสดงดวยมูลคายุติธรรม  กําไรหรือขาดทุนที่ยงัไมเกิดขึ้นจากการปรบัมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย  จะแสดง
เปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุน  จะรับรูในงบกําไรขาดทนุเมื่อไดจําหนายเงินลงทนุนัน้ 

เงินลงทนุในตราสารทนุที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงนิลงทนุทัว่ไป  แสดงดวยราคาทนุ
สุทธิจากคาเผือ่การดอยคาของเงนิลงทนุ  ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุจะรับรูในงบกาํไรขาดทุน 

ตราสารหนีจ้ะถือจนครบกําหนด  แสดงดวยราคาทนุตัดจําหนาย 
3.6 เงินลงทุนในบรรษัทบรหิารสินทรัพยไทย 
เปนเงินลงทนุในต๋ัวสัญญาใชเงินที่จะไดรับจากการโอนลูกหนี้ดอยคุณภาพใหบรรษัทบริหารสินทรัพย

ไทย (บสท.) 
 


