
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
ขอบเขตการสอบทาน  

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 
“การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย 
การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
และวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทำให้สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยสำคัญท้ังหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ 
ดังนั้น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงไม่แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน 
ข้อสรุป 

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว 
ไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสำคัญ
จากการสอบทานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 

(นางจิตรา  เมฆาพงศ์พันธุ์) 

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5 
 

(นายศตวรรษ  บุญโกย) 
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ 

https://www.matichon.co.th/wp-content/uploads/2017/10/สตง.โลโก้-3.jpg


หนวย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

สินทรัพย

เงินสด 5.1 6,392,672.42             3,614,465.35            

เงินฝากสถาบันการเงนิ 5.2 1,540,956,062.53        1,031,795,622.76      

เงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 5.3 5,690,062,514.22        93,936,348.17          

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5.4 85,513,387,576.44      81,718,994,565.32    

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (6,377,277,773.54) (6,285,055,237.31)

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ 79,136,109,802.90      75,433,939,328.01    

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 5.5 1,542,339,686.14        1,452,841,008.05      

หัก กําไรข้ันตนลูกหนี้ผอนชําระรอตัดบัญชี (864,173,508.78) (742,325,888.85)

หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผอนชําระ (1,959,144.52) (2,217,646.95)

ลูกหนี้ขายผอนชําระ - สุทธิ 676,207,032.84          708,297,472.25        

ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ 5.6 23,244,802,538.60      20,595,824,841.33    

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 5.7 9,058,755,895.27        7,115,446,818.61      

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 5.8 1,229,027,784.07        1,251,541,982.94      

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 5.9 17,417,326.60            13,282,153.12          

เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอื่น ๆ 5.10 934,848,854.79          1,217,275,718.36      

สินทรัพยอ่ืน 5.11 166,732,197.90          188,047,305.84        

รวมสินทรัพย 121,701,312,682.14    107,653,002,056.74   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

2

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562



หนวย : บาท

หมายเหตุ 30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไมไดตรวจสอบ (ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของเจาของ

หนี้สิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 5.13 75,060,120,324.34      57,709,277,417.46    

ดอกเบี้ยคางจาย 5.14 386,848,525.13          245,358,785.37        

ประมาณการหนี้สนิ 5.15 1,099,921,119.57        769,519,346.07        

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู 5.16 -                          5,342,009,258.02      

หนี้สินอื่น 5.17 1,579,310,873.39        1,737,822,585.99      

รวมหนี้สิน 78,126,200,842.43      65,803,987,392.91    

สวนของเจาของ

ทุนเรอืนหุน

ทุนจดทะเบียน

หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225,000,000.00      16,225,000,000.00    

ทุนที่ออกและชําระแลว

หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675,000,000.00      13,675,000,000.00    

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 5.3.4 (71,954,345.73) (58,017,385.72)

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

สํารองตามกฎหมาย 1,622,500,000.00        1,622,500,000.00      

ยังไมไดจัดสรร 28,349,566,185.44      26,609,532,049.55    

รวมสวนของเจาของ 43,575,111,839.71      41,849,014,663.83    

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 121,701,312,682.14    107,653,002,056.74   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

    (นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

 

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

3

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562

            (ลงช่ือ)   สุเมธ  มณีวัฒนา    (ลงช่ือ)    เกษม   ศิวกุล

(นายสมพร มูลศรีแกว)

กรรมการผูจัดการใหญ



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดดอกเบ้ีย

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5.20.1 2,097,483,098.38   1,052,628,807.86   

เงินลงทุนในหลักทรัพย 24,800,239.52       2,697,252.97         

เงินฝากสถาบันการเงนิ 7,164,349.04         3,934,013.77         

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 32,747,195.28       22,570,654.85       

อื่น ๆ 4,008,882.19         4,874,457.67         

รวมรายไดดอกเบี้ย 2,166,203,764.41   1,086,705,187.12   

คาใชจายดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยและสวนลดจายต๋ัวสัญญาใชเงิน 38,516,713.90       74,205,763.54       

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 187,057,091.83     119,368,196.91     

ดอกเบี้ยหุนกู 373,865,741.68     280,925,656.82     

รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 599,439,547.41     474,499,617.27     

รายไดดอกเบ้ีย - สุทธิ 1,566,764,217.00   612,205,569.85     

กําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 3,944,985.16         5,792,910.32         

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 357,792,549.35     1,077,138,831.11   

กําไรจากการขายผอนชําระ 19,402,425.92       41,882,818.83       

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

รายไดจากเงินปนผล -                     65,779.80             

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 5.20.2 17,871,929.00       12,283,215.11       

รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 17,871,929.00       12,348,994.91       

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 1,965,776,106.43   1,749,369,125.02   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

4

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 675,315,878.92     429,510,854.94     

คาตอบแทนกรรมการ 2,992,500.00         2,027,661.29         

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 56,153,038.30       55,570,949.94       

คาภาษีอากร 124,524,521.29     140,256,500.72     

ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย 10,454,968.75       11,603,492.20       

คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสนิรอการขาย 26,264,294.93       24,469,349.87       

คาใชจายอ่ืน 5.21 105,010,132.83     71,672,210.94       

รวมคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 1,000,715,335.02   735,111,019.90     

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 82,583,688.25       (145,070,053.57)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 882,477,083.16     1,159,328,158.69   

ภาษีเงินได 5.22 1,150,003.64         533,996.96           

กําไรสุทธิ 881,327,079.52     1,158,794,161.73   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

    รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการวัดมูลคาเงนิลงทุนเผื่อขาย (6,150,408.88)        (3,127,838.11)        

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (6,150,408.88)        (3,127,838.11)        

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 875,176,670.64     1,155,666,323.62   

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 5.23 0.32                    0.42                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

5

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย) (นายสมพร มูลศรีแกว)

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

รายไดดอกเบ้ีย

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5.20.1 7,816,531,339.96  3,731,297,998.70  

เงินลงทุนในหลักทรัพย 24,800,239.52      2,697,252.97        

เงินฝากสถาบันการเงนิ 9,440,783.87        6,953,206.54        

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 87,191,602.53      64,650,106.63      

อื่น ๆ 10,286,808.58      11,120,169.67      

รวมรายไดดอกเบี้ย 7,948,250,774.46  3,816,718,734.51  

คาใชจายดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยและสวนลดจายต๋ัวสัญญาใชเงิน 206,445,394.03     215,144,794.88     

ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม 449,174,711.23     330,759,735.88     

ดอกเบี้ยหุนกู 869,009,872.41     769,569,663.58     

รวมคาใชจายดอกเบ้ีย 1,524,629,977.67  1,315,474,194.34  

รายไดดอกเบ้ีย - สุทธิ 6,423,620,796.79  2,501,244,540.17  

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ 3,944,984.16        (30,194,253.10)

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 1,130,020,327.15  2,506,669,153.45  

กําไรจากการขายผอนชําระ 80,616,907.28      73,715,628.89      

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 

รายไดจากเงินปนผล 1,801,092.73        1,157,221.10        

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 5.20.2 41,684,301.68      51,022,133.43      

รวมรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 43,485,394.41      52,179,354.53      

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 7,681,688,409.79  5,103,614,423.94  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

6

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(ยงัไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

คาใชจายในการดําเนินงานอื่น

คาใชจายเก่ียวกับพนักงาน 1,545,853,447.37  1,241,742,807.23  

คาตอบแทนกรรมการ 11,982,338.71      8,910,161.29        

คาใชจายเก่ียวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ 167,579,015.38     163,761,883.81     

คาภาษีอากร 563,354,748.08     387,904,762.78     

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาทรัพยสินรอการขาย (9,486,219.11) (8,382,154.64)

คาใชจายเก่ียวกับทรัพยสนิรอการขาย 74,892,574.59      65,051,187.52      

คาใชจายอ่ืน 5.21 233,838,497.73     195,959,463.09     

รวมคาใชจายในการดําเนินงานอื่น 2,588,014,402.75  2,054,948,111.08  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 209,641,373.24     (265,037,606.99)

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 4,884,032,633.80  3,313,703,919.85  

ภาษีเงินได 5.22 1,741,553.91        2,913,494.16        

กําไรสุทธิ 4,882,291,079.89  3,310,790,425.69  

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

    รายการที่จัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (13,936,960.01)      653,249.74          

    รายการที่ไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (20,801,444.00)      -                     

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (34,738,404.01)      653,249.74          

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 4,847,552,675.88  3,311,443,675.43  

กําไรตอหุน

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 5.23 1.79                   1.21                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงนินี้

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการใหญ

7

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย) (นายสมพร มูลศรีแกว)

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

องคประกอบอื่น

ของสวนของเจาของ

หมายเหตุ ทุนที่ออก สวนเกินทุน จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร รวม

และชําระแลว (ตํ่ากวาทุน) สํารอง

จากการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย

มูลคาเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 13,675,000,000.00  (46,251,730.29)    1,622,500,000.00  25,808,122,452.68  41,059,370,722.39  

เงินปนผลจาย 5.18 -                       -                    -                      (4,400,615,000.00)   (4,400,615,000.00)   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                       653,249.74          -                      3,310,790,425.69    3,311,443,675.43    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 13,675,000,000.00  (45,598,480.55)    1,622,500,000.00  24,718,297,878.37  39,970,199,397.82  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 13,675,000,000.00  (58,017,385.72)    1,622,500,000.00  26,609,532,049.55  41,849,014,663.83  

เงินปนผลจาย 5.18 -                       -                    -                      (3,121,455,500.00)   (3,121,455,500.00)   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม -                       (13,936,960.01)    -                      4,861,489,635.89    4,847,552,675.88    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 13,675,000,000.00  (71,954,345.73)    1,622,500,000.00  28,349,566,185.44  43,575,111,839.71  

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

8

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

กําไรสะสม

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 4,884,032,633.80       3,313,703,919.85   

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) 

จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 104,317,343.42         105,460,443.82     

คาใชจายจายลวงหนาลดลง 72,265,067.35           59,433,405.34       

รายไดคางรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (11,444,142.36)          268,181.88           

รายไดรับลวงหนาลดลง (3,741,605.46)            (3,894,258.85)        

คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิ่มขึ้น (233,106,143.44)        43,376,348.17       

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยจากบัญชี 620.00                     437.00                 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 309,600,329.50         49,571,537.25       

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (155,295.62)              (10,925,175.62)      

กําไรจากการยดึคืนสินทรัพยขายผอนชําระ (6,858,934.71)            (2,474,169.58)        

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มข้ึน (ลดลง) 209,641,373.24         (265,037,606.99)     

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผอนชําระ (ลดลง) เพิ่มขึ้น (258,502.43)              2,538,265.53         

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสินรอการขาย (9,486,219.11)            (8,382,154.64)        

(กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย (3,944,984.16)            30,194,253.10       

5,310,861,540.02       3,313,833,426.26   

รายไดดอกเบ้ียสุทธิ (6,423,620,796.79)      (1,758,557,821.25)  

รายไดเงินปนผลสุทธิ (1,801,092.73)            (1,157,221.10)        

เงินสดรับดอกเบ้ีย 7,917,592,670.64       3,068,983,443.76   

เงินสดรับเงินปนผล 37,610,592.73           43,600,528.80       

เงินสดจายคาซื้อสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (7,524,113,915.85)      (4,402,259,622.55)  

เงินสดจายดอกเบี้ย (1,383,140,237.91)      (1,331,115,175.23)  

เงินสดจายภาษีเงินได (6,385,589.23)            (7,577,404.28)        

ขาดทุนจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (2,072,996,829.12)      (1,074,249,845.59)  

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5,057,342,791.55       2,830,893,553.55   

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 168,571,057.31         184,828,632.10     

ทรัพยสินรอการขาย 639,279,014.45         1,090,042,335.90   

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (1,943,309,076.66)      (1,379,503,985.21)  

สินทรัพยอ่ืน 105,229,710.71         (434,120,682.78)     

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู (5,342,009,258.02)      5,342,009,258.02   

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน -                         (1,591,570.00)        

หนี้สินอ่ืน 93,298,372.46           (1,512,193,809.99)  

เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (3,294,594,217.32)      5,046,113,886.00   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หนวย : บาท

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ 5.27.2 (61,995,416.03)          (67,464,884.67)      

เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (11,187,755,563.78)    (5,052,070,149.52)  

เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน 5.27.3 (9,374,261.20)            (2,701,800.00)        

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง 50,900.00                 -                      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 155,762.62               10,925,233.62       

เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขาย 5,602,007,661.40       4,100,000,000.00   

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 4,430,000.00             8,607,676.82         

เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมลงทุน (5,652,480,916.99)      (1,002,703,923.75)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร 32,600,000,000.00     14,450,000,000.00 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 20,000,000,000.00     8,000,000,000.00   

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้ (35,990,870,595.56)    (17,242,092,206.93) 

เงินสดจายชําระหุนกู (4,000,000,000.00)      (4,300,000,000.00)  

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู (30,057,154.99)          (11,484,490.99)      

เงินสดจายคาใชจายในการอาวัลตั๋วเงินจาย (4,409,932.60)            -                      

เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน (3,121,455,500.00)      (4,400,615,000.00)  

เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 9,453,206,816.85       (3,504,191,697.92)  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 506,131,682.54         539,218,264.33     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 1,031,572,255.20       1,158,859,799.72   

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 5.27.1 1,537,703,937.74       1,698,078,064.05   

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

10

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

(ยังไมไดตรวจสอบ

แตสอบทานแลว)



หมายเหตุ

1 ความเปนมา

2 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน

3 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม

4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

5 ขอมูลเพิ่มเติม

5.1       เงนิสด

5.2       เงนิฝากสถาบันการเงิน

5.3       เงนิลงทุนในหลักทรัพย - สุทธิ

5.4       เงนิใหสินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้

5.5       ลูกหนี้ขายผอนชําระ

5.6       ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ

5.7       เงนิรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ

5.8       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

5.9       สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

5.10     เงนิทดรองจายคาธรรมเนียมในการซื้อทรัพยและอ่ืนๆ

5.11     สินทรัพยอ่ืน

5.12     สินทรัพยจัดช้ัน/คุณภาพสินทรัพย

5.13     ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม

5.14     ดอกเบี้ยคางจาย

5.15     ประมาณการหนี้สิน

5.16     เงนิรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู

5.17     หนี้สินอื่น

5.18     การจัดสรรกําไรสุทธิและจายเงินปนผล

5.19     การบริหารจัดการทุน

5.20     รายไดดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และรายไดจากการดําเนินงานอื่น

5.21     คาใชจายอื่น

11

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เร่ือง



หมายเหตุ

5 ขอมูลเพิ่มเติม (ตอ)

5.22     ภาษีเงนิได

5.23     กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

5.24     บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน

5.25     คาตอบแทนที่จายใหผูบริหาร

5.26     ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานจําแนกตามสวนงานดําเนินงาน

5.27     ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่ไมเกี่ยวกับเงินสดที่สําคัญ

5.28     สินทรัพยท่ีมีภาระผูกพัน

5.29     การค้ําประกัน

5.30     หนี้สินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา

5.31     การวัดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

5.32     การจัดประเภทรายการใหม

5.33     เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

5.34     การอนุมัติใหออกงบการเงิน

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดอืนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เร่ือง

12



13 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว) 

       

1. ความเป็นมา 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (“บสก.” หรือ “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบ
สถาบันการเงินของกระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2541 โดยบริษัท กรุงเทพฯ 
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 96.53 

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2542 บสก. ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมีบริษัท 
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ 99.99 และเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2542 ได้จดทะเบียน
เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
เพื่อบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) 

เมื ่อวันที่  29 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารสินทรัพย์  
ด้อยคุณภาพและเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
พ.ศ. 2544 และรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาสินทรัพย์ เอกสารการโอนสินทรัพย์หรือเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้ง
รายละเอียดในส่วนที่เก่ียวข้องทั้งหมด  

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหมายแจ้งคำสั่งที่ 1338/2546 มีผลทำให้บริษัท กรุงเทพฯ 
พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำหุ้นทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  จำนวน 
546,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทำให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้น
โดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) 
เพื่อนำมาบริหารหรือจำหน่ายจ่ายโอนต่อไป 

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

2.1 การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงนิ
ระหว่างกาล โดยเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลที่แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกำไรขาดทุนและ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด เช่นเดียวกับงบการเงิน
ประจำปี ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินเปิดเผยเฉพาะที่สำคัญ  
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2.1 การจัดทำงบการเงินระหว่างกาล (ต่อ) 

 การจัดทำงบการเงินระหว่างกาลนี้เพื่อให้ข้อมูลปัจจุบันเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
การใช้งบการเงินระหวา่งกาลนีจ้ึงควรใช้ควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีดังกล่าว 

งบการเงินแสดงรายการตามข้อกำหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 22/2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 
เรื่อง การจัดทำและการประกาศงบการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟอร์ซิเอร์ รวมทั้งจัดทำขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินระหว่างกาลที่เป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อหาความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นหลกั 

2.2  การใช้ประมาณการทางบัญชี 

ในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ 
การประมาณการและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์  หนี้สิน รายได้ 
และค่าใช้จ่าย การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการจะบันทึก
ในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชใ้นงวดบญัชีปัจจบุัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ออกและปรับปรุงใหม่ (ปรับปรุง 2561) ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลา่ว
ได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ  
โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ  
ต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี 
ที่เก่ียวข้องต่อไปนี้  
 มาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 11 (ปรบัปรุง 2560) 
 ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) 

 
เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
เร่ือง รายได้ 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  
 ฉบับที่ 31 (ปรบัปรุง 2560) 

 
เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลีย่นเก่ียวกับบริการโฆษณา 
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3.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชใ้นงวดบญัชีปัจจบุัน (ต่อ) 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบับที่ 13 (ปรบัปรุง 2560)  

 
เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 ฉบับที่ 15 (ปรบัปรุง 2560)  
 ฉบับที่ 18 (ปรบัปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาสำหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

บริษัทฯ ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่
ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ  5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ 
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทฯ คาดว่า
จะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้บริษัทฯ ต้องใช้ดุลยพินิจ
และพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 2 เร่ือง สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 7 เร่ือง งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ ข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 10 เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่ 16 เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่ 20 เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนนุจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่ 21 เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา ต่างประเทศ

ฉบับที่ 24 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน

ฉบับที่ 26 เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์มื่อออกจากงาน

ฉบับที่ 27 เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่ 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 33 เร่ือง ก าไรต่อหุ้น

ฉบับที่ 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 36 เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 37 เร่ือง ประมาณการหนีสิ้น หนีสิ้นที่อาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้ึน

ฉบับที่ 38 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่ 40 เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน

ฉบับที่ 41 เร่ือง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 2 เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 4 เร่ือง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายและการด าเนนิงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนนิงาน

ฉบับที่ 10 เร่ือง งบการเงินรวม 

ฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการอ่ืน

ฉบับที่ 13 เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 10 เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง

กับกิจกรรมด าเนนิงาน

ฉบับที่ 25 เร่ือง ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ ของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 29 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 1 เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหนีสิ้นที่เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหนีสิ้นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 5 เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะ 

และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7  เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 10 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 14  เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน ์ข้อก าหนดเงินทุนข้ันต่ า

และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 

เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน

ฉบับที่ 17 เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

ฉบับที่ 20 เร่ือง ต้นทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตส าหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ

ฉบับที่ 22 เร่ือง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหนา้
 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนว่ยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหนีสิ้นทางการเงินด้วยตราสารทุน  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่า
เครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน 
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
คำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และ
หลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชี
บางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2563 (ต่อ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความ
มาตรฐานบัญชีที่เก่ียวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช ่า และกำหนดให้ผ ู ้ เช ่าร ับรู ้ส ินทรัพย์และหนี ้ส ินสำหรับสัญญาเช่า  
ทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ 

การบัญชีสำหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานนี้  
มาถือปฏิบัติ 

4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ใน งบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

5. ข้อมูลเพ่ิมเติม 
5.1 เงินสด 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
                     6.39                      3.61

                     6.39                      3.61

เงินสด

รวม

หนว่ย : ล้านบาท

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เปิดเผยในงบกระแสเงินสด 
เป็นดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสด 6.39                     3.61                     

เงินฝากระหว่างทาง 32.35                   9.89                     

เงินฝากธนาคารภายในประเทศ

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 1,502.45               1,021.61               

เงินฝากประจ า 0.20                     0.20                     

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,541.39               1,035.31               
หัก เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน (3.69) (3.74)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,537.70               1,031.57               

หนว่ย : ล้านบาท
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5.2 เงินฝากสถาบันการเงิน 

หนว่ย : ล้านบาท
30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินฝากระหว่างทาง 32.35                   9.89                     

เงินฝากธนาคารในประเทศ

      เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 1,502.45               1,021.61               

      เงินฝากประจ า 0.20                     0.20                     

      ดอกเบ้ียค้างรับ 5.96                     0.10                     

      รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 1,508.61               1,021.91               

รวม 1,540.96               1,031.80               
 

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย์         1,500.02              0.20             1,500.22

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ               2.43 -                                 2.43

รวมเงินฝาก         1,502.45              0.20             1,502.65

ดอกเบ้ียค้างรับ               5.96 -                                 5.96

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ         1,508.41              0.20             1,508.61

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม
ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย์            718.06           300.20             1,018.26

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ               3.55 -                                 3.55

รวมเงินฝาก            721.61           300.20             1,021.81

ดอกเบ้ียค้างรับ               0.06              0.04                   0.10

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ            721.67           300.24             1,021.91

หนว่ย : ล้านบาท

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2561 : ร้อยละ 0.125 ถึง 1.30 ต่อปี) นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินฝากออมทรัพย์
จำนวน 3.69 ล้านบาท ค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ (31 ธันวาคม 2561 : 3.74 ล้านบาท)  
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5.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 

5.3.1 จำแนกตามประเภทของเงินลงทุน 

ราคาทุน/ ราคาทุน/

ราคาทุน ราคาทุน

ตัดจ าหนา่ย ตัดจ าหนา่ย

หลักทรัพย์เผ่ือขาย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 5,610.55              5,611.56 -               -              

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ 340.30          72.70           342.58          87.00           

ใบส าคัญแสดงสิทธิ -               0.50             -               1.15             

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์           (27.79) -                        (30.06) -              

หัก ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า           (71.95) -                        (58.02) -              

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า          (166.35) -                       (166.35) -              

รวม 5,684.76       5,684.76       88.15           88.15           

ตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนด

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 49.70           49.70           

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์           (49.70)           (49.70)

รวม -               -               

เงินลงทุนท่ัวไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด                          715.37          715.37          

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์          (545.13)          (545.13)

หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า          (164.94)          (164.45)

รวม 5.30             5.79             

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 5,690.06       93.94           

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
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5.3.2 จำแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในตราสารหนี้จำแนกตามระยะเวลา 
ครบกำหนดชำระ ได้ดังนี้ 

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด

ตราสารหนีภ้าคเอกชน 49.70       -          -          -          49.70       

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (49.70)      -          -          -          (49.70)      

รวมตราสารหนี้ -          -          -          -          -          

30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561

 หนว่ย : ล้านบาท

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเป็นรายการรับโอน
หุ ้นกู ้ลูกหนี้รายหนึ่งจากบริษัทกรุงเทพ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 
เด็ดขาดในปี 2545 ต่อมาในปี 2551 ปรากฏข้อมูลว่า ลูกหนี้รายดังกล่าว มีสถานะล้มละลาย โดยเงินลงทุน 
ในบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเป็นศูนย์ตั้งแต่วันแรกที่ได้มา 

5.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 
ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว แต่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จำแนกตาม
ประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

การเกษตรและเหมืองแร่ 13.13                   13.13                   

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ 63.19                   63.19                   

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง 10.02                   10.02                   

การสาธารณูปโภคและบริการ 159.42                 159.42                 

ตัวกลางทางการเงิน 12.23                   12.23                   

รวม 257.99                 257.99                 

หนว่ย : ล้านบาท

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ 
ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปจำนวน 715.37 ล้านบาท และ 715.37 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมเงินลงทุน 
ในหุ้นสามัญ ในบริษัทโรจน์ทิพย์ จำกัด ซึ่งมีราคาทุน 0.95 ล้านบาท (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.94) บริษัทฯ ไม่มี
อำนาจในการควบคุมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป และเนื่องจากบริษัทโรจน์ทิพย์ จำกัด 
มีเงินลงทุนในกิจการต่าง ๆ อีก 20 แห่ง จึงทำให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปที่เก่ียวกับกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม 
รวม 21 แห่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทโรจน์ทิพย์ จำกัด และบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชี 
บริษัทฯ จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำนวน 
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5.3.4 ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนและรายการเคลื่อนไหวของส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนเกินทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนเผ่ือขาย - ตราสารทุน 19.90                   27.92                   

รวมส่วนเกินทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 19.90                   27.92                   

ส่วนต่ ากว่าทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนเผ่ือขาย - ตราสารทุน (91.85)                  (85.94)                  

รวมส่วนต่ ากว่าทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (91.85)                  (85.94)                  

รวมส่วนต่ ากว่าทุน จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ (71.95)                  (58.02)                  

หนว่ย : ล้านบาท

 
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน (ต่ำกว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2562 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้ 

30 กันยายน 2562  31 ธันวาคม 2561

ส่วนเกินทุน (ต่ ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ยอดต้นงวด (58.02)                  (46.25)                  

ก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างงวด (13.93)                  (11.77)                  

ยอดปลายงวด (71.95)                  (58.02)                  

หนว่ย : ล้านบาท

 
5.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี ้

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 85,513.39            81,718.99            

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (6,377.28)             (6,285.05)             

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี ้- สุทธิ 79,136.11            75,433.94            

หนว่ย : ล้านบาท
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5.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี ้(ต่อ) 

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562  
และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้ 

ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่

30 กันยายน 2562

ส าหรับปี

ส้ินสุดวันที่

31 ธันวาคม 2561

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนีต้้นงวด 81,803.80             79,913.98             

บวก รับซ้ือเพ่ิม 12,116.67             10,971.26             

หัก รายการรับช าระหนีแ้ละปรับปรุงสุทธิ (8,322.27)              (9,081.44)              

คงเหลือเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนีก่้อนปรับมูลค่า 85,598.20             81,803.80             

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ (84.81)                  (84.81)                  

คงเหลือเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 85,513.39             81,718.99             

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (6,377.28)              (6,285.05)              

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี ้- สุทธิ 79,136.11             75,433.94             

หนว่ย : ล้านบาท

  
ในระหว่างงวดบริษัทฯ ได้รับซื ้อสิทธิเรียกร้องเงินให้สินเชื ่อจากการซื ้อลูกหนี ้ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ 
รวม 12,116.67 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 : 10,971.26 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  - สุทธิ 
จำนวน 79,136.11 ล้านบาท และ 75,433.94 ล้านบาท ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้
ตามสัญญาคิดเป็นมูลค่า 471,124.43 ล้านบาท และ 454,965.71 ล้านบาท ตามลำดับ 

5.4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
มีรายละเอียด ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นงวด 6,285.05               6,943.39               

ตัดหนีสู้ญ (117.41)                (496.15)                

ต้ังเพ่ิมในงวดนี ้/โอนกลับรายการค่าเผ่ือฯ 209.64                                 (162.19)

รวม 6,377.28               6,285.05               

หนว่ย : ล้านบาท
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5.4.1 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ต่อ) 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแบ่งตามชั้นหนี้ ดังต่อไปนี้ 

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ ากว่า

มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

ยอดต้นงวด 184.35   40.89     140.76   0.55     5,918.50   6,285.05   

ตัดหนีสู้ญ -        -        -        -      (117.41)     (117.41)     

เพ่ิม (ลด) ระหว่างงวด 21.89     (33.21)    (25.75)    3.53     243.18      209.64      

ยอดปลายงวด 206.24   7.68       115.01   4.08     6,044.27   6,377.28   

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ ากว่า

มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

ยอดต้นงวด 173.23   14.09     68.25     6.05     6,681.77   6,943.39   

ตัดหนีสู้ญ -        -        -        -      (496.15)     (496.15)     

เพ่ิม (ลด) ระหว่างงวด 11.12     26.80     72.51     (5.50)    (267.12)     (162.19)     

ยอดปลายงวด 184.35   40.89     140.76   0.55     5,918.50   6,285.05   

31 ธันวาคม 2561

หนว่ย : ล้านบาท

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

 
5.4.2 จำแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ทั้งจำนวนเป็นเงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้ที่ซื ้อมาจากสถาบันการเงินอื่น ซึ่งลูกหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ที่เป็นสกุลเงินบาทและมีถิ่นที่อยู่  
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้ 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท    85,489.06          24.33    85,513.39    81,694.66          24.33    81,718.99

รวม    85,489.06          24.33    85,513.39    81,694.66          24.33    81,718.99

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

 
 

 

 

 

 

 



25 
 

5.4.3 จำแนกตามประเภทลูกหนี้และการจัดชั้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้แยกตามประเภท 
และการจัดชั้น ได้ดังนี้  

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ ากว่า

มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

นติิบุคคล       904.21        57.03    1,341.29   163.04    31,221.53    33,687.10

บุคคลธรรมดา    3,992.02       469.65    1,571.54     66.42    45,726.66    51,826.29

รวม    4,896.23       526.68    2,912.83   229.46    76,948.19    85,513.39

ปกติ
กล่าวถึง

เป็นพิเศษ

ต่ ากว่า

มาตรฐาน
สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

นติิบุคคล    1,062.39       372.38    1,209.40       1.39    31,593.75    34,239.31

บุคคลธรรมดา    2,915.29       737.93    1,215.25     15.98    42,595.23    47,479.68

รวม    3,977.68    1,110.31    2,424.65     17.37    74,188.98    81,718.99

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

หนว่ย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

 
5.4.4 การปรับโครงสร้างหนี ้

ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
ของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
จ านวน

รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

ก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสร้างหนี้

ชนิดของสินทรัพย์

ทีจ่ะรับโอนตามสัญญา

มูลค่าของ

สินทรัพย์ที่

จะได้รับโอน

ตามสัญญา

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้    4,127     6,145.32     6,145.32

การโอนสินทรัพย์และ/หรือ  ทีดิ่นเปล่า         37.78

     การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้         87       219.54       219.54  เคร่ืองจักร           4.20

 กรรมสิทธ์ิห้องชดุ         16.95

ทีดิ่นพร้อมส่ิงปลูกสร้าง       282.15

รวม    4,214     6,364.86     6,364.86       341.08

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที ่30 กันยายน 2562

หน่วย : ล้านบาท
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5.4.4 การปรับโครงสร้างหนี้ (ต่อ) 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
จ านวน

รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

 ตามบัญชี

ก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ

 ตามบัญชี

หลังการปรับ

โครงสร้างหนี้

ชนิดของสินทรัพย์

ท่ีจะรับโอนตามสัญญา

มูลค่าของ

สินทรัพย์ท่ี

จะได้รับโอน

ตามสัญญา

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้    4,022     9,616.47     9,616.47

การโอนสินทรัพย์และ/หรือ ท่ีดินเปล่า         53.44

     การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้         53       219.78       219.78 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง           4.09

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง       246.51

เคร่ืองจักร           1.83

รวม    4,075     9,836.25     9,836.25       305.87

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : ล้านบาท

 
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่รับโอนที่ได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ในระหว่างงวดเก้าดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2562 และ 2561 มีระยะเวลาของสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ได้ดังนี้ 

ระยะเวลา
จ านวนราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชีหลัง

การปรับ

โครงสร้างหนี้

จ านวนราย

ลูกหนี้

ยอดคงเหลือ

ตามบัญชีหลัง

การปรับ

โครงสร้างหนี้

- ผิดนดัช าระแล้ว

     ภายหลังท าสัญญา/ยกเลิก           938            1,803.26 696 4,788.99           

- ครบก าหนดช าระ

     นอ้ยกว่า 5 ปี        2,547            3,810.07        2,687            4,353.62

     5 - 10 ปี           658              671.86           571              558.63

     มากกว่า 10 ปี            71                79.67           121              135.01

รวม        4,214            6,364.86        4,075            9,836.25

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561
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5.4.4 การปรับโครงสร้างหนี้ (ต่อ) 

ลูกหนี้ที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สามารถจำแนก
ตามระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ดังนี้ 

หนว่ย : ล้านบาท

ภาระหนี้ ภาระหนี้

ช่วงระยะเวลาการผ่อนช าระตาม หลังปรับ หลังปรับ

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

ไม่เกิน 5 ปี        2,976           4,996.40        2,526           7,845.61

5 - 10 ปี        1,106           1,219.46        1,263           1,689.30

เกินกว่า 10 ปี           132             149.00           286             301.34

รวม        4,214           6,364.86        4,075           9,836.25

จ านวนราย

ลูกหนี้

จ านวนราย

ลูกหนี้

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

 

ข้อมูลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ ้นสุดวันที ่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ที ่เกี ่ยวข้องกับลูกหนี ้เงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ มีดังนี้  

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

รายได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้               2,192.73               2,563.21

เงินสดท่ีรับช าระจากเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้               3,920.71               4,663.99

ทรัพย์สินท่ีรับโอนจากลูกหนีเ้งินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้                 257.00                 296.50

ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจากการตีโอน                 108.35                   98.42

หนว่ย : ล้านบาท

 
บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด ดังนี้  

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

จ านวนลูกหนี ้(กลุ่มลูกหนี)้                 89,137                 86,710

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนีค้งค้าง (ล้านบาท)             85,513.39             81,718.99

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

จ านวนลูกหนี ้(กลุ่มลูกหนี)้                   6,743                   5,672

จ านวนลูกหนี ้(ราย)                   7,090                   5,928

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนีค้งค้าง (ล้านบาท)               8,567.83               7,531.32

ลูกหนีท้ั้งหมด

ลูกหนีท้ี่มีการปรับโครงสร้างหนี้
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5.4.4 การปรับโครงสร้างหนี้ (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงให้ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้กู้ยืมเพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ 

5.4.5 จำแนกตามประเภทการจัดชั้น 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จัดชั้น
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ดังนี้ 

ค่าเผ่ือ

หนีส้งสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ *         4,896.23                 202.57 100.00           206.24

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ *           526.68                    7.64 100.00               7.68

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน         2,912.83                 115.01 100.00           115.01

จัดชั้นสงสัย           229.46                    4.08 100.00               4.08

จัดชั้นสงสัยจะสูญ       76,948.19              6,044.27 100.00         6,044.27

รวม       85,513.39              6,373.57         6,377.28

หนว่ย : ล้านบาท

ค่าเผ่ือ

หนีส้งสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ *         3,977.68                 179.88 100.00           184.35

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ *         1,110.31                  40.54 100.00             40.89

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน         2,424.65                 140.76 100.00           140.76

จัดชั้นสงสัย             17.37                    0.55 100.00               0.55

จัดชั้นสงสัยจะสูญ       74,188.98              5,918.50 100.00         5,918.50

รวม       81,718.99              6,280.23         6,285.05

หนว่ย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อฯ

หลังหักหลักประกัน

อัตราที่ใช้ในการต้ังค่าเผ่ือ

หนีส้งสัยจะสูญ

30 กันยายน 2562

31 ธันวาคม 2561

เงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อฯ

หลังหักหลักประกัน

อัตราที่ใช้ในการต้ังค่าเผ่ือ

หนีส้งสัยจะสูญ

 
 

* การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ ได้พิจารณากระแสเงินสดจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่คาดว่าจะได้รับ 
ในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบัน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้เป็นอัตราคิดลด 
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5.4.6 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลักประกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และ
มูลค่าหลักประกัน ซึ่งคำนวณอ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุดหลังหักส่วนลดตามเกณฑ์ ธปท. ดังนี้ 

ยอดหนี้

ตามสัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑ์สิทธิ)

เงินให้สินเชื่อ

จากการซ้ือลูกหนี ้

(ภาระหนีเ้กณฑ์ทุน)

มูลค่าหลักประกัน

ก่อนหักส่วนลด

ตามเกณฑ์ ธปท. *

มูลค่าหลักประกัน

หลังหักส่วนลด

ตามเกณฑ์ ธปท. **

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้

 - ค้างต้ังแต่ 0 - 1 เดือน                7,319.83              4,896.23          14,766.21            13,289.90

 - ค้างมากกว่า 1 - 3 เดือน                  873.19                 526.68            1,838.91             1,655.03

 - ค้างมากกว่า 3 - 6 เดือน                4,831.83              2,912.83            6,910.97             4,323.40

 - ค้างมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป                  920.32                 232.09            1,393.10                865.61

     รวม              13,945.17              8,567.83          24,909.19            20,133.94

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้

ไม่ปรับโครงสร้างหนี้            457,179.26             76,945.56        170,645.10          115,941.97

     รวม            457,179.26             76,945.56        170,645.10          115,941.97

รวมทั้งส้ิน            471,124.43             85,513.39        195,554.29          136,075.91

30 กันยายน 2562

หนว่ย : ล้านบาท

 
 

* คำนวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า 
3 ปี) และหากหลักประกันถูกนำไปขายทอดตลาดและมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกัน อ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริษัทฯ  
มีกับลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจำนอง  

** คำนวณโดยนำมูลค่าหลักประกันหักด้วยส่วนลดตามเกณฑ์ ธปท. และไม่ใช้มูลค่าหลักประกันกรณีการประเมิน
ราคาเกินกว่า 3 ปี นับจากวันอนุมัติราคาประเมินและหากหลักประกันถูกนำไปขายทอดตลาดและมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์ 
แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกันอ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึง
ภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริษัทฯ มีกับลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจำนอง 

 
 
  



30 
 

5.4.6 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลักประกัน (ต่อ) 

ยอดหนี้

ตามสัญญาเดิม 

(ภาระหนีเ้กณฑ์สิทธิ)

เงินให้สินเชื่อ

จากการซ้ือลูกหนี ้

(ภาระหนีเ้กณฑ์ทุน)

มูลค่าหลักประกัน

ก่อนหักส่วนลด

ตามเกณฑ์ ธปท. *

มูลค่าหลักประกัน

หลังหักส่วนลด

ตามเกณฑ์ ธปท. **

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้

ปรับโครงสร้างหนี้

 - ค้างต้ังแต่ 0 - 1 เดือน                6,197.53              3,977.68          12,977.11            11,680.47

 - ค้างมากกว่า 1 - 3 เดือน                2,127.53              1,110.31            3,641.25             3,277.21

 - ค้างมากกว่า 3 - 6 เดือน                4,229.15              2,424.65            6,424.98             4,056.08

 - ค้างมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป                    61.71                   18.68                85.48                  51.41

     รวม              12,615.92              7,531.32          23,128.82            19,065.17

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้

ไม่ปรับโครงสร้างหนี้            442,349.79             74,187.67        169,065.50          117,311.58

     รวม            442,349.79             74,187.67        169,065.50          117,311.58

รวมทั้งส้ิน            454,965.71             81,718.99        192,194.32          136,376.75

31 ธันวาคม 2561

หนว่ย : ล้านบาท

 
 

* คำนวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า 
3 ปี) และหากหลักประกันถูกนำไปขายทอดตลาดและมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการ
ค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกัน อ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ ตามเกณฑ์สิทธิที่บริษัทฯ  
มีกับลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจำนอง  

** คำนวณโดยนำมูลค่าหลักประกันหักด้วยส่วนลดตามเกณฑ์ ธปท. และไม่ใช้มูลค่าหลักประกันกรณีการประเมิน
ราคาเกินกว่า 3 ปี นับจากวันอนุมัติราคาประเมินและหากหลักประกันถูกนำไปขายทอดตลาดและมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์ 
แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกันอ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึง
ภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริษัทฯ มีกับลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจำนอง 
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5.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นงวด 1,452.84               1,164.80               

บวก รายการเพ่ิมระหว่างงวด 380.17                 670.03                 

หัก รับช าระระหว่างงวด (258.50)                (366.41)                

หัก ยกเลิกการขาย (32.17)                  (15.58)                  

ยอดปลายงวด 1,542.34               1,452.84               

หัก ก าไรข้ันต้นลูกหนีผ่้อนช าระรอตัดบัญชี (864.17)                (742.33)                

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ (1.96)                    (2.21)                    

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ - สุทธิ 676.21                 708.30                 

หนว่ย : ล้านบาท

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ แบ่งตามระยะเวลาคงค้าง ได้ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

อายุหน้ีคงค้าง

ไม่ค้างช าระ                 1,276.17                   797.30

ค้าง 1 - 30 วัน                     69.67                   413.24

ค้าง 31 - 90 วัน                     75.75                   200.76

ค้าง 91 - 180 วัน                     59.51                     30.48

ค้าง 181 วัน - 12 เดือน                     49.69                       4.66

ค้างเกิน 12 เดือนข้ึนไป                     11.55                       6.40

รวม                 1,542.34                 1,452.84

หนว่ย : ล้านบาท
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5.5.1 การปรับโครงสร้างหนี ้
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของ
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
จ านวน

รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 

ตามบัญชีก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ 

ตามบัญชีหลังการปรับ

โครงสร้างหนี้

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้           25                      590.16                      590.16

     รวม           25                      590.16                      590.16

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562

หนว่ย : ล้านบาท

 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหนี้
จ านวน

รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 

ตามบัญชีก่อนการปรับ

โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ 

ตามบัญชีหลังการปรับ

โครงสร้างหนี้

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหนี้           40                      378.63                      378.63

     รวม           40                      378.63                      378.63

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

หนว่ย : ล้านบาท

 
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระที่มีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 
2561 มีระยะเวลาของสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ได้ดังนี้ 

ยอดคงเหลือตามบัญชี ยอดคงเหลือตามบัญชี

หลังการปรับ หลังการปรับ

ระยะเวลา โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

- ปิดบัญชี 4            18.80                     9            0.80                       

- ครบก าหนดช าระ

นอ้ยกว่า 5 ปี 16          570.10                   24          375.90                   

5 - 10 ปี 5            1.26                       7            1.93                       

รวม 25          590.16                   40          378.63                   

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่

จ านวน

รายลูกหนี้

จ านวน

รายลูกหนี้
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5.5.1 การปรับโครงสร้างหนี้ (ต่อ) 
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระที่ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ  2561 
สามารถจำแนกตามระยะเวลาการผ่อนชำระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ดังนี้ 

ยอดคงเหลือตามบัญชี ยอดคงเหลือตามบัญชี

หลังการปรับ หลังการปรับ

โครงสร้างหนี้ โครงสร้างหนี้

ช่วงระยะเวลาการผ่อนตามสัญญา

นอ้ยกว่า 5 ปี 19 588.90 33 376.70                  

5 - 10 ปี 6 1.26 7 1.93                      

รวม 25 590.16 40 378.63                  

ปรับโครงสร้างหนี้

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

หนว่ย : ล้านบาท

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่

จ านวน

รายลูกหนี้

จ านวน

รายลูกหนี้

 
ข้อมูลสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้  มีดังนี้  

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

รายได้ดอกเบ้ียลูกหนีข้ายผ่อนช าระ                    54.59                    48.13

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ                    45.83                    11.56

เงินสดที่รับช าระจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระ                  169.45                  152.59

หนว่ย : ล้านบาท

 
บริษัทฯ มีลูกหนี้ขายผ่อนชำระภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวด ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

จ านวนลูกหนี ้(ราย)                    2,044                    1,734

ยอดคงเหลือของลูกหนีข้ายผ่อนช าระคงค้าง (ล้านบาท)                1,542.34                1,452.84

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

จ านวนลูกหนี ้(ราย)                        68                        76

ยอดคงเหลือของลูกหนีข้ายผ่อนช าระคงค้าง (ล้านบาท)                  792.66                  849.57

ลูกหนีท้ั้งหมด

ลูกหนีท้ี่มีการปรับโครงสร้างหนี้
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5.6 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ  
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้และ
จากการรับซื้อจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้ 

โอนทรัพย์ช าระหนี/้ 

ประมูลทรัพย์

จากลูกหนี้

อสังหาริมทรัพย์

ยอดต้นงวด 5,656.77       20,994.08            25.57       26,676.42  

เพ่ิมข้ึน 296.02         5,874.95              -          6,170.97   

ลดลง (288.35)        (1,458.90)             -          (1,747.25)  

ยอดปลายงวด 5,664.44       25,410.13            25.57       31,100.14  

สังหาริมทรัพย์

ยอดต้นงวด 3.97             343.54                -          347.51      

เพ่ิมข้ึน -              2.93                    -          2.93         

ยอดปลายงวด 3.97             346.47                -          350.44      

5,668.41       25,756.60            25.57       31,450.58  

หัก ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (7,692.71)  

หัก ค่าเผ่ือด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (513.07)     

23,244.80  ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

รวมยอดปลายงวด

รวม
ประมูลจาก

สถาบันการเงิน

สาขาที่

ไม่ได้ใช้งาน
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5.6 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ (ตอ่) 

โอนทรัพย์ช าระหนี/้ 

ประมูลทรัพย์

จากลูกหนี้

อสังหาริมทรัพย์

ยอดต้นงวด 5,391.46       17,475.17            -          22,866.63  

เพ่ิมข้ึน 1,117.06       5,914.09              25.57       7,056.72   

ลดลง (851.75)        (2,395.18)             -          (3,246.93)  

ยอดปลายงวด 5,656.77       20,994.08            25.57       26,676.42  

สังหาริมทรัพย์

ยอดต้นงวด 3.97             290.39                -          294.36      

เพ่ิมข้ึน -              53.15                  -          53.15        

ยอดปลายงวด 3.97             343.54                -          347.51      

5,660.74       21,337.62            25.57       27,023.93  

หัก ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (5,905.55)  

หัก ค่าเผ่ือด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (522.56)     

20,595.82  ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ

หนว่ย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

รวมยอดปลายงวด

รวม
ประมูลจาก

สถาบันการเงิน

สาขาที่

ไม่ได้ใช้งาน

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ มีราคาประเมิน 
54,035.18 ล้านบาท และ 432.00 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 48,024.43 ล้านบาท และ 458.21 ล้านบาท 
ตามลำดับ) 

ทรัพย์สินรอการขายส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอกและส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก              27,916.33              23,911.56

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน                3,534.25                3,112.37

     รวม              31,450.58              27,023.93

หนว่ย : ล้านบาท
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5.7     เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

บุคคลภายนอกเป็นผู้ซ้ือ 6,892.13               5,463.42               

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายขายทอดตลาด (493.96)                (390.67)                

บุคคลภายนอกเป็นผู้ซ้ือ - สุทธิ 6,398.17               5,072.75               

บริษัทฯ เป็นผู้ซ้ือ 2,660.59               2,042.70               

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 9,058.76               7,115.45               

หนว่ย : ล้านบาท

 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลา 
คงค้าง ดังนี้ 

 บุคคลภายนอก

เป็นผู้ซ้ือ *
 บริษัทฯ เป็นผู้ซ้ือ  รวม

ระยะเวลาคงค้าง

     ภายใน 1 ปี           1,729.74              1,202.12        2,931.86

     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี           2,756.04              1,176.98        3,933.02

     มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี             774.93                280.41        1,055.34

     มากกว่า 5 ปี           1,631.42                    1.08        1,632.50

รวม           6,892.13              2,660.59        9,552.72

 บุคคลภายนอก

เป็นผู้ซ้ือ *
 บริษัทฯ เป็นผู้ซ้ือ  รวม

ระยะเวลาคงค้าง

     ภายใน 1 ปี           1,550.51              1,161.14        2,711.65

     มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี           2,073.94                814.30        2,888.24

     มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี             758.92                  66.18          825.10

     มากกว่า 5 ปี           1,080.05                    1.08        1,081.13

รวม           5,463.42              2,042.70        7,506.12

หนว่ย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

 หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

 
* บริษัทฯ จะบันทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวันที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินแก่กรมบังคับคดีครบถ้วน 
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5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

ยอด

ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน /

รับโอน

จ าหน่าย /

โอนออก

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ต้นงวด

ค่าเส่ือม

ราคา
จ าหน่าย

ยอด

ปลายงวด

1. ที่ดิน      778.20      8.96           -          787.16           -             -            -                -          787.16

2. อาคาร      431.92      5.03           -          436.95     245.57     16.31        -          261.88      175.07

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร      449.97    18.40           -          468.37     288.79     38.85        -          327.64      140.73

4. อุปกรณ์      611.39    40.79         4.39      647.79     486.00     45.04      4.39      526.65      121.14

5. งานระหว่างท า          0.42    22.31       17.80          4.93           -             -            -                -              4.93

     รวม   2,271.90    95.49       22.19   2,345.20  1,020.36   100.20      4.39   1,116.17   1,229.03

หน่วย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม
ราคาตาม

บัญชีสุทธิ

 

ยอด

ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน /

 รับโอน

จ าหน่าย /

 โอนออก

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ต้นงวด

ค่าเส่ือม

ราคา
จ าหน่าย

ยอด

ปลายงวด

1. ที่ดิน      780.03    20.79       22.62      778.20           -             -            -                -          778.20

2. อาคาร      434.07      4.35         6.50      431.92     227.55     21.57      3.55      245.57      186.35

3. ส่วนปรับปรุงอาคาร      415.28    44.14         9.45      449.97     248.30     49.94      9.45      288.79      161.18

4. อุปกรณ์      619.17    33.42       41.20      611.39     461.37     65.83    41.20      486.00      125.39

5. งานระหว่างท า        20.72    20.68       40.98          0.42           -             -            -                -              0.42

     รวม   2,269.27  123.38     120.75   2,271.90     937.22   137.34    54.20   1,020.36   1,251.54

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม
ราคาตาม

บัญชีสุทธิ

31 ธันวาคม 2561
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ประกอบด้วย 

ยอด

ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน /

รับโอน

จ าหน่าย /

โอนออก

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ต้นงวด

ค่าตัด

จ าหน่าย
จ าหน่าย

ยอด

ปลายงวด

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์    74.47      8.88        -             83.35    62.34      4.12    -             66.46    16.89

2. งานระหว่างท า      1.15      1.68         2.30        0.53 -           -           -              -             0.53

     รวม    75.62    10.56         2.30      83.88    62.34      4.12    -             66.46    17.42

ยอด

ต้นงวด

เพ่ิมข้ึน /

 รับโอน

จ าหน่าย /

 โอนออก

ยอด

ปลายงวด

ยอด

ต้นงวด

ค่าตัด

จ าหน่าย
จ าหน่าย

ยอด

ปลายงวด

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์    69.02      5.45        -             74.47    58.37      3.97    -             62.34    12.13

2. งานระหว่างท า     -             1.84         0.69        1.15     -            -           -              -             1.15

     รวม    69.02      7.29         0.69      75.62    58.37      3.97    -             62.34    13.28

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ราคาตาม

บัญชีสุทธิ

31 ธันวาคม 2561

ราคาทุน ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ราคาตาม

บัญชีสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562

 

5.10 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมในการซ้ือทรัพย์ 217.56 416.40

ค่าธรรมเนยีมวางซ้ือทรัพย์ 713.32 798.83

ค่าภาษีเงินได้ขอคืน 0.33 0.34

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมในการซ้ือทรัพย์และ

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 0.05 0.04

ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและอ่ืน ๆ 3.59 1.66

รวม 934.85 1,217.27

หนว่ย : ล้านบาท
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5.11 สินทรัพย์อ่ืน 

สินทรัพย์อื่น ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอการตัดบัญชี 59.20 57.11

รายได้ค้างรับ ดอกเบ้ียค้างรับและเงินปันผลค้างรับ 11.83 36.20

เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนนิคดี 27.39 18.91

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่าย 4.31                         -   

ลูกหนีส้วัสดิการพนกังาน 49.07 58.43

อ่ืน ๆ 14.93 17.40

รวม 166.73 188.05

หนว่ย : ล้านบาท

 
5.12 สินทรัพย์จัดชั้น/คุณภาพสินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์จัดชั้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินลงทุน 
ในหลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ ลูกหนี้ขายผ่อนชำระและทรัพย์สินรอการขาย โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่ 
ธปท. กำหนด ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละประเภท และการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย สรุปได้ดังนี้ 

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์

เงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้
ลูกหนี้ขายผ่อนช าระ ทรัพย์สินรอการขาย รวม

ปกติ -                    4,896.23          1,345.84                            - 6,242.07   

กล่าวถึงเป็นพิเศษ -                    526.68            75.75                                - 602.43      

ต่ ากว่ามาตรฐาน -                    2,912.83          59.51                                - 2,972.34   

สงสัย -                    229.46            49.69                                - 279.15      

สงสัยจะสูญ 423.14               76,948.19        11.55                513.07              77,895.95  
รวม 423.14               85,513.39        1,542.34            513.07              87,991.94  

เงินลงทุนใน

หลักทรัพย์

เงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้
ลูกหนี้ขายผ่อนช าระ ทรัพย์สินรอการขาย รวม

ปกติ -                    3,977.68          1,210.54                            - 5,188.22   

กล่าวถึงเป็นพิเศษ -                    1,110.31          200.76                              - 1,311.07   

ต่ ากว่ามาตรฐาน -                    2,424.65          30.48                                - 2,455.13   

สงสัย -                    17.37              4.66                                  - 22.03        

สงสัยจะสูญ 416.74               74,188.98        6.40                  522.56              75,134.68  
รวม 416.74               81,718.99        1,452.84            522.56              84,111.13  

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2561

30 กันยายน 2562
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5.13  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตั๋วเงินจ่าย เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ จำแนกตามประเภทและ
ระยะเวลา ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด

ต๋ัวเงินจ่าย

    ระยะส้ัน 2,281.40   4,638.52     4,446.73    2,473.19      

    ระยะยาว 2,259.39   449.29       340.70      2,367.98      

    รวม 4,540.79   5,087.81     4,787.43    4,841.17      

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (220.40)     (31.77)        (43.39)       (208.78)       

ค่าใช้จ่ายในการอาวัลต๋ัวเงินจ่าย (7.79)        (4.41)          (7.62)         (4.58)           

    รวมต๋ัวเงินจ่าย 4,312.60   5,051.63     4,736.42    4,627.81      

เงินกู้ยืม

    ระยะส้ัน 9,547.45   42,304.64   41,010.94  10,841.15    

    ระยะยาว 11,686.44 10,247.33   10,485.17  11,448.60    

    รวม 21,233.89 52,551.97   51,496.11  22,289.75    

หัก ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี (1.65)        -            (1.01)         (0.64)           

    รวมเงินกู้ยืม 21,232.24 52,551.97   51,495.10  22,289.11    

    รวมต๋ัวเงินจ่ายและเงินกู้ยืม 25,544.84 57,603.60   56,231.52  26,916.92    

หุ้นกู้

    ระยะส้ัน 7,230.00   800.00       4,000.00    4,030.00      

    ระยะยาว 24,970.00 20,000.00   800.00      44,170.00    

    รวม 32,200.00 20,800.00   4,800.00    48,200.00    

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (35.56)      (30.06)        (8.82)         (56.80)         

    รวมหุ้นกู้ 32,164.44 20,769.94   4,791.18    48,143.20    

    รวมทัง้ส้ิน 57,709.28 78,373.54   61,022.70  75,060.12    

30 กันยายน 2562
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5.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)  

หน่วย : ล้านบาท

ยอดต้นงวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด

ต๋ัวเงินจ่าย

    ระยะส้ัน 2,534.22    4,736.40     4,989.22    2,281.40      

    ระยะยาว 2,163.99    1,355.13     1,259.73    2,259.39      

    รวม 4,698.21    6,091.53     6,248.95    4,540.79      

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (138.27)     (113.19)       (31.06)       (220.40)        

ค่าใช้จ่ายในการอาวัลต๋ัวเงินจ่าย (24.81)       -            (17.02)       (7.79)           

    รวมต๋ัวเงินจ่าย 4,535.13    5,978.34     6,200.87    4,312.60      

เงินกู้ยืม

    ระยะส้ัน 10,812.47  15,586.30   16,851.32  9,547.45      

    ระยะยาว 10,761.22  16,430.55   15,505.33  11,686.44    

    รวม 21,573.69  32,016.85   32,356.65  21,233.89    

หัก ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี (2.99)         -            (1.34)         (1.65)           

    รวมเงินกู้ยืม 21,570.70  32,016.85   32,355.31  21,232.24    

    รวมต๋ัวเงินจ่ายและเงินกู้ยืม 26,105.83  37,995.19   38,556.18  25,544.84    

หุ้นกู้

    ระยะส้ัน 6,600.00    7,230.00     6,600.00    7,230.00      

    ระยะยาว 24,200.00  8,000.00     7,230.00    24,970.00    

    รวม 30,800.00  15,230.00   13,830.00  32,200.00    

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (37.36)       (12.66)        (14.46)       (35.56)         

    รวมหุ้นกู้ 30,762.64  15,217.34   13,815.54  32,164.44    

    รวมทัง้ส้ิน 56,868.47  53,212.53   52,371.72  57,709.28    

31 ธันวาคม 2561
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5.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีตั๋วเงินจ่าย และเงินกู้ยืม โดยมีอัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ) วันครบกำหนดไถ่ถอน และการชำระดอกเบี้ยดังนี้ 

อัตราดอกเบ้ีย ครบก าหนด

(ร้อยละ) ไถ่ถอน

ต๋ัวเงินจ่าย

ระยะส้ัน 0 - 2.25 2562 - 2563 ช าระดอกเบ้ีย เมื่อต๋ัวครบก าหนด

ระยะยาว 0 - 2.25 2563 - 2569 ช าระดอกเบ้ีย เมื่อต๋ัวครบก าหนด

เงินกู้ยืม

ระยะส้ัน 2.80 - 3.55 2562 - 2563

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / 

      เมื่อต๋ัวครบก าหนด /    

ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

ระยะยาว 2.80 - 3.55 2563 - 2566

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / 

เมื่อต๋ัวครบก าหนด /

 ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

อัตราดอกเบ้ีย ครบก าหนด

(ร้อยละ) ไถ่ถอน

ต๋ัวเงินจ่าย

ระยะส้ัน 0 - 2.30 2562 ช าระดอกเบ้ีย เมื่อต๋ัวครบก าหนด

ระยะยาว 0 - 2.25 2563 - 2569 ช าระดอกเบ้ีย เมื่อต๋ัวครบก าหนด

เงินกู้ยืม

ระยะส้ัน 2.70 - 3.55 2562

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / 

      เมื่อต๋ัวครบก าหนด /    

ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

ระยะยาว 2.70 - 3.55 2563 - 2566

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / 

เมื่อต๋ัวครบก าหนด /

 ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

30 กันยายน 2562

การช าระดอกเบ้ีย

31 ธันวาคม 2561

การช าระดอกเบ้ีย
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5.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ ้นกู้ชนิดระบุชื ่อผู ้ถือหุ้นประเภทไม่ด้อยสิทธิ  
ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทน มูลค่าที่ออกหน่วยละ 1,000.00 บาท ประกอบด้วย 

จ านวน มูลค่ารวม อายุของ อัตราดอกเบ้ีย

หุ้นกู้คร้ังท่ี ชดุท่ี (ล้านหนว่ย) (ล้านบาท) วันออกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ครบก าหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี)

1/2559 2 1.00 1,000.00    22 ธันวาคม 2559 3 ปี 22 ธันวาคม 2562 2.71

1/2559 3 1.10 1,100.00    22 ธันวาคม 2559 7 ปี 22 ธันวาคม 2566 3.79

1/2560 2 0.80 800.00      23 มิถุนายน 2560 3 ปี 23 มิถุนายน 2563 2.38

1/2560 3 1.40 1,400.00    23 มิถุนายน 2560 5 ปี 23 มิถุนายน 2565 3.41

1/2560 4 1.40 1,400.00    23 มิถุนายน 2560 7 ปี 23 มิถุนายน 2567 3.64

1/2560 5 1.50 1,500.00    23 มิถุนายน 2560 10 ปี 23 มิถุนายน 2570 3.92

2/2560 2 1.00 1,000.00    8 กันยายน 2560 4 ปี 8 กันยายน 2564 2.53

2/2560 3 3.80 3,800.00    8 กันยายน 2560 6 ปี 8 กันยายน 2566 3.44

2/2560 4 3.20 3,200.00    8 กันยายน 2560 8 ปี 8 กันยายน 2568 3.73

2/2560 5 5.00 5,000.00    8 กันยายน 2560 10 ปี 8 กันยายน 2570 3.91

1/2561 1 2.23 2,230.00    21 มิถุนายน 2561 1 ปี 6 เดือน 21 ธันวาคม 2562 2.18

1/2561 2 3.00 3,000.00    21 มิถุนายน 2561 3 ปี 21 มิถุนายน 2564 2.50

1/2561 3 0.37 370.00      21 มิถุนายน 2561 7 ปี 21 มิถุนายน 2568 3.88

1/2561 4 2.40 2,400.00    21 มิถุนายน 2561 10 ปี 21 มิถุนายน 2571 4.30

1/2562 1 3.00 3,000.00    18 กรกฎาคม 2562 1 ปี 6 เดือน 18 มกราคม 2564 2.30

1/2562 2 3.00 3,000.00    18 กรกฎาคม 2562 3 ปี 18 กรกฎาคม 2565 2.45

1/2562 3 4.50 4,500.00    18 กรกฎาคม 2562 5 ปี 18 กรกฎาคม 2567 2.90

1/2562 4 5.00 5,000.00    18 กรกฎาคม 2562 10 ปี 18 กรกฎาคม 2572 3.60

1/2562 5 3.50 3,500.00    18 กรกฎาคม 2562 12 ปี 18 กรกฎาคม 2574 3.78

1/2562 6 1.00 1,000.00    18 กรกฎาคม 2562 15 ปี 18 กรกฎาคม 2577 3.92

48,200.00  

30 กันยายน 2562
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5.13 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

จ านวน มูลค่ารวม อายุของ อัตราดอกเบ้ีย

หุ้นกู้คร้ังท่ี ชดุท่ี (ล้านหนว่ย) (ล้านบาท) วันออกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ ครบก าหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี)

1/2559 2 1.00 1,000.00    22 ธันวาคม 2559 3 ปี 22 ธันวาคม 2562 2.71

1/2559 3 1.10 1,100.00    22 ธันวาคม 2559 7 ปี 22 ธันวาคม 2566 3.79

1/2560 2 0.80 800.00      23 มิถุนายน 2560 3 ปี 23 มิถุนายน 2563 2.38

1/2560 3 1.40 1,400.00    23 มิถุนายน 2560 5 ปี 23 มิถุนายน 2565 3.41

1/2560 4 1.40 1,400.00    23 มิถุนายน 2560 7 ปี 23 มิถุนายน 2567 3.64

1/2560 5 1.50 1,500.00    23 มิถุนายน 2560 10 ปี 23 มิถุนายน 2570 3.92

2/2560 1 4.00 4,000.00    8 กันยายน 2560 1 ปี 6 เดือน 8 มีนาคม 2562 2.03

2/2560 2 1.00 1,000.00    8 กันยายน 2560 4 ปี 8 กันยายน 2564 2.53

2/2560 3 3.80 3,800.00    8 กันยายน 2560 6 ปี 8 กันยายน 2566 3.44

2/2560 4 3.20 3,200.00    8 กันยายน 2560 8 ปี 8 กันยายน 2568 3.73

2/2560 5 5.00 5,000.00    8 กันยายน 2560 10 ปี 8 กันยายน 2570 3.91

1/2561 1 2.23 2,230.00    21 มิถุนายน 2561 1 ปี 6 เดือน 21 ธันวาคม 2562 2.18

1/2561 2 3.00 3,000.00    21 มิถุนายน 2561 3 ปี 21 มิถุนายน 2564 2.50

1/2561 3 0.37 370.00      21 มิถุนายน 2561 7 ปี 21 มิถุนายน 2568 3.88

1/2561 4 2.40 2,400.00    21 มิถุนายน 2561 10 ปี 21 มิถุนายน 2571 4.30

32,200.00  

31 ธันวาคม 2561

 
5.14 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน                      7.75                      4.14

เงินกู้ยืม                    86.31                    53.77

หุ้นกู้                  292.79                  187.45

รวม                  386.85                  245.36

หนว่ย : ล้านบาท
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5.15 ประมาณการหนี้สิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนพ์นกังาน                1,074.45                  744.05

ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องร้อง                    25.47                    25.47

รวม                1,099.92                  769.52

หนว่ย : ล้านบาท

 
5.15.1 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

744.05                 726.29                 

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 45.23                   44.81                   

ต้นทุนดอกเบ้ีย 20.37                   21.28                   

ต้นทุนบริการในอดีตและผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึน

    จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 0.05                                    -

    จากการเปล่ียนแผนผลประโยชน์ 243.95                                -

 (ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

      ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ 7.02                                    -

      ส่วนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงข้อสมมติทางการเงิน 13.78                                  -

-                      (48.33)                  

1,074.45               744.05                 

หนว่ย : ล้านบาท

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานต้นงวด

ส่วนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :

ส่วนที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

ผลประโยชนท์ี่จ่ายในระหว่างงวด

ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานปลายงวด
 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ฉบับที่ 4) ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งได้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน ส่งผลให้บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เมื่อออกจากงานเพิ่มขึ้นจำนวน 243.95 ล้านบาท บริษัทฯ ได้บันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดย
รับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนงวดปัจจุบัน 
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5.15.2 ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ยอดต้นงวด                   25.47                25.47

เพ่ิมประมาณการหนีสิ้น                       -                       -   

ยอดปลายงวด                   25.47                25.47

หนว่ย : ล้านบาท

 
5.16  เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันจากกรมบังคับคดี จำนวน 
5,342.01 ล้านบาท จากการขายหลักประกันของลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ได้ยื่นคำร้อง
ขอรับเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันดังกล่าว เนื่องจากในการขายทอดตลาดหลักประกันครั้งนี้ลูกหนี้และ
เจ้าหนี้อ่ืนอีก 2 ราย (เจ้าหนี้รายที่ 3 และเจ้าหนี้รายที่ 150) ได้ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลล้มละลายกลาง 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายของลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นอีก 2 ราย 
แต่ลูกหนี้และเจ้าหนี้อ่ืนอีก 2 ราย สามารถขออนุญาตอุทธรณ์/ฎีกาต่อศาลอุทธรณ์/ฎีกาได้ ซึ่งต่อมาลูกหนี้ได้
ยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์ และเจ้าหนี้ อ่ืนทั้งสองรายได้ยื่นคำร้องขอสละสิทธิ์ ในการอุทธรณ์คำสั่งศาล  

ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจากศาลล้มละลายกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคดี 
ถึงที ่สุดแล้ว การจ่ายเงินจากการขายทอดตลาดที ่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้จ่ายให้บริษัทฯ จึงชอบด้วยกฎหมาย  
บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องขอรับหนังสือรับรองการใช้เงินคืนกองทรัพย์สินจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พร้อมกับ
นำส่งหนังสือรับรองคดีถึงที ่ส ุดต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  พร้อมทั ้งบันทึกรับรู ้กำไรจากเงินให้ส ินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ จำนวน 3,214.61 ล้านบาท 

5.17 หนี้สินอื่น 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                  541.94                  734.83

เงินมัดจ าและเงินประกัน                  605.57                  297.68

ภาระหนีร้ะหว่าง บมจ. กรุงเทพฯ พาณิชย์การและบริษัทฯ                    19.16                    19.16

บัญชีพักรับช าระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ                    84.94                  154.96

บัญชีพักรอการตัดช าระหนี้                  305.42                  145.95

เจ้าหนีส้ถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกร้อง                         -                    364.64

อ่ืน ๆ                    22.28                    20.60

รวม                1,579.31                1,737.82

หนว่ย : ล้านบาท

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินมัดจำและเงินประกัน จำนวน 605.57 ล้านบาท 
และ 297.68 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รวมเงินมัดจำจากการขายทรัพย์สินรอการขาย จำนวน 593.66 ล้านบาท และ 
89.17 ล้านบาท ตามลำดับ 
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5.18 การจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

(ล้านบาท) (บาท)

ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2562

วันที่ 5 เมษายน 2562

3,121.46

ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

ที่ประชุมสามัญประจ าปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

4,400.62

เงินปันผลส าหรับปี 2560 2,700.54 0.9874

เงินปันผลส าหรับปี 2561 3,121.46 1.1413

อนมุัติโดยเงินปันผล

เงินปันผลพิเศษ 1,700.08 0.6216

 
5.19 การบริหารจัดการทุน 

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.79 : 1 (31 ธันวาคม 2561 : 1.57 : 1) 

5.20  รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และรายได้จากการดำเนินงานอื่น 

5.20.1 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 

สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้ ประกอบด้วย  

หนว่ย : ล้านบาท

2562 2561 2562 2561

รายได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 458.21      385.98      1,245.55   1,432.11   

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 1,639.27   666.65      6,570.98   2,299.19   

รวม 2,097.48   1,052.63   7,816.53   3,731.30   

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
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5.20.2 รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ  

รายได้จากการดำเนินงานอื่น ๆ สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 
สรุปได้ดังนี้ 

หนว่ย : ล้านบาท

2562 2561 2562 2561

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 

รายได้ค่าเช่า 13.68        6.12         22.61        19.06        

รายได้จากการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน -           -           0.16         10.93        

ก าไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนช าระ 1.13         0.77         6.86         2.47         

ริบเงินมัดจ าลูกค้าจากการผิดนดัท าสัญญา 1.13         2.49         2.73         4.26         

รายได้อ่ืน 1.93         2.90         9.32         14.30        

รวม 17.87        12.28        41.68        51.02        

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

 
5.21  ค่าใช้จ่ายอ่ืน   

ค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

หนว่ย : ล้านบาท

2562 2561 2562 2561

ค่าใช้จ่ายอ่ืน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.50         0.99         4.13         2.91         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 58.19        43.78        138.10      117.23      

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 24.60        8.87         43.79        22.81        

ค่าธรรมเนยีมและบริการและอ่ืน ๆ 20.72        18.03        47.83        53.01        

รวม 105.01      71.67        233.85      195.96      

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน
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5.22 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 

2562 2561 2562 2561

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับงวด           1.15           0.53           1.74           2.91

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไรขาดทุนและ 

     ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน           1.15           0.53           1.74           2.91

หนว่ย : ล้านบาท

ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

ส าหรับงวดเก้าเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน

 
5.23 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับงวดที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)  
ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด  

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำนวณ ได้ดังนี้ 
 

กำไรสุทธสิำหรับงวดสามเดือน 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้ำหนัก กำไรต่อหุ้น 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
881.33 1,158.79 2,735.00 2,735.00 0.32 0.42 

 

กำไรสุทธสิำหรับงวดเก้าเดือน 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 

จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้ำหนัก กำไรต่อหุ้น 

2562 2561 2562 2561 2562 2561 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
4,882.29 3,310.79 2,735.00 2,735.00 1.79 1.21 

 

กำไรต่อหุ้นปรับลด ไม่มีรายการดังกล่าวในงบกำไรขาดทุนที่ต้องแสดงแยกต่างหาก 

5.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอำนาจควบคุม 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทาง การเงินและ
การบริหาร หรือบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือ
กิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการบริษัทฯ คำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
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5.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เก่ียวข้องกัน แสดงได้ดังนี้ 

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทบาโฮมา จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 
บริษัทสหธร จำกัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

ในระหว่างงวด บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บุคคล หรือกิจการที่เกี ่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ยอดคงค้างระหว่างบริษทัฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
เงินฝากสถาบันการเงิน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 84.95                   16.65                   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2.15                     2.15                     
สินทรัพย์อ่ืน - ดอกเบ้ียค้างรับ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.01                     -                      
สินทรัพย์อ่ืน - เงินปันผลค้างรับ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน -                      35.81                   

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - ต๋ัวเงินจ่ายและเงินกู้ยืม

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 1,213.35               1,098.18               

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม - หุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 771.00                 1,107.70               

ดอกเบ้ียค้างจ่าย

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3.99                     2.23                     

หนีสิ้นอ่ืน - เงินประกันการเช่า

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.01                     0.10                     

หนว่ย : ล้านบาท
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5.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 
หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 นโยบายการก าหนดราคา

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายได้ดอกเบ้ีย - เงินฝากสถาบันการเงิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.01                 0.01                 

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ - รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.03                 0.13                 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน * -                  2.47                 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ตามหนงัสือชี้ชวนและ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 11.44               9.53                 ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561 นโยบายการก าหนดราคา

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายได้ดอกเบ้ีย - เงินฝากสถาบันการเงิน ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.03                 0.03                 

รายได้จากเงินปันผล ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.96                 0.96                 

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ - รายได้ค่าเช่าและสาธารณูปโภค ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.10                 0.39                 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

บุคคลที่เก่ียวข้องกัน * -                  2.47                 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย ตามหนงัสือชี้ชวนและ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 44.86               12.23               ตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่

 
* บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ บุคคลใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการและผู้บริหาร 
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5.24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ) 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

รายการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม และเจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อทรัพย์สินรอการขาย
ระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เก่ียวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)     1,644.18      5,360.46      5,200.69       1,803.95

บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)       531.70        120.00        501.30         150.40

บริษัทกรุงไทยพานชิประกันภัย จ ากัด (มหาชน)         30.00 -            -                      30.00

รวม     2,205.88      5,480.46      5,701.99       1,984.35

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)       208.00      1,631.23        195.05       1,644.18

บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)           4.90        527.00            0.20         531.70

บริษัทกรุงไทยพานชิประกันภัย จ ากัด (มหาชน) -                    30.00 -                      30.00

รวม       212.90      2,188.23        195.25       2,205.88

หนว่ย : ล้านบาท

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดคงเหลือ

ต้นงวด
เพ่ิมข้ึน ลดลง

ยอดคงเหลือ

ปลายงวด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนว่ย : ล้านบาท

ยอดคงเหลือ

ปลายงวด
ลดลงเพ่ิมข้ึน

ยอดคงเหลือ

ต้นงวด
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5.25 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร  
สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารสำคัญ
ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื ่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  
ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผู้บริหารสำคัญประกอบด้วย กรรมการ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึง
ผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป มีดังนี้  

 

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน                    21.87                    17.63

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน                    16.06                      2.03

รวม                    37.93                    19.66

หนว่ย : ล้านบาท

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

ผลประโยชนร์ะยะส้ัน                    70.88                    67.71

ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน                    20.51                      6.28

รวม                    91.39                    73.99

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่

  

5.26 ฐานะการเงินและผลการดำเนนิงานจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน 

บริษัทฯ ดำเนินกิจการในส่วนงานหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และดำเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลัก 
ในประเทศไทยในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน โดยบริษัทฯ 
กำหนดส่วนงานดำเนินงานตามผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้ 

1. รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารจัดการด้วยแนวทางการเจรจา
ประนอมหนี้เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน 

2. รับซื้อรับโอนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ รับโอนทรัพย์ชำระหนี้จากลูกหนี้ ประมูลซื้อ
ทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้จากกรมบังคับคดีมาบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดี 
พร้อมอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ทรัพย์ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
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5.26.1 ฐานะการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน 

หนว่ย : ล้านบาท

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ /  

ไม่ปันส่วน *
 รวม

เงินสด -                  -                         6.39          6.39             

เงินฝากสถาบันการเงิน -                  -                         1,540.96    1,540.96       

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ -                  5,690.06                  -            5,690.06       

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี ้- สุทธิ 79,136.11        -                         -            79,136.11     

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ - สุทธิ -                  676.21                    -            676.21         

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ -                  23,244.80                -            23,244.80     

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 9,058.76          -                         -            9,058.76       

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -                  -                         1,229.03    1,229.03       

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ -                  -                         17.42        17.42           

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ -                  934.85                    -            934.85         

สินทรัพย์อ่ืน -                  -                         166.73       166.73         

รวม 88,194.87        30,545.92                2,960.53    121,701.32   

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 51,932.77        8,140.00                  14,987.35  75,060.12     

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 238.40             45.04                      103.41       386.85         

ประมาณการหนีสิ้น -                  -                         1,099.92    1,099.92       

หนีสิ้นอ่ืน -                  -                         1,579.31    1,579.31       

รวมหนีสิ้น 52,171.17        8,185.04                  17,769.99  78,126.20     

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

ณ 30 กันยายน 2562

 
* เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 
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5.26.1  ฐานะการเงินจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ) 

หนว่ย : ล้านบาท

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ /  

ไม่ปันส่วน *
 รวม

เงินสด -               -                        3.61          3.61               

เงินฝากสถาบันการเงิน -               -                        1,031.80    1,031.80         

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ -               93.94                     -            93.94             

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี ้- สุทธิ 75,433.94     -                        -            75,433.94       

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ - สุทธิ -               708.30                   -            708.30           

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ -               20,595.82               -            20,595.82       

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 7,115.45       -                        -            7,115.45         

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ -               -                        1,251.54    1,251.54         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ -               -                        13.28        13.28             

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนยีมซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ -               1,217.27                 -            1,217.27         

สินทรัพย์อ่ืน -               -                        188.05       188.05           

รวม 82,549.39     22,615.33               2,488.28    107,653.00     

ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 45,736.38     1,857.16                 10,115.74  57,709.28       

ดอกเบ้ียค้างจ่าย 226.51          -                        18.85        245.36           

ประมาณการหนีสิ้น -               -                        769.52       769.52           

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 5,342.01       -                        -            5,342.01         

หนีสิ้นอ่ืน -               -                        1,737.82    1,737.82         

รวมหนีสิ้น 51,304.90     1,857.16                 12,641.93  65,803.99       

ณ 31 ธันวาคม 2561

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

 
* เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 

 

 

  



56 
 

5.26.2   ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน 
หนว่ย : ล้านบาท

ผลการด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ผลการด าเนนิงาน

ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ / 

ไม่ปันส่วน *
 รวม

รายได้ดอกเบ้ีย 2,097.48           61.56                         7.17         2,166.21    

ก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                   3.94                           -          3.94          

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย -                   357.79                       -          357.79       

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ -                   19.41                         -          19.41         

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 1.75                 16.07                         0.05         17.87         

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 2,099.23           458.77                       7.22         2,565.22    

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 421.84              60.31                         117.29     599.44       

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย -                   10.46                         -          10.46         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน -                   26.26                         964.00     990.26       

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 421.84              97.03                         1,081.29   1,600.16    

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 82.58               -                            -          82.58         

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 1,594.81           361.74                       (1,074.07)  882.48       

ภาษีเงินได้ -                   -                            1.15         1.15          

ก าไรสุทธิ 1,594.81           361.74                       (1,075.22)  881.33       

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

 
* เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 
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5.26.2   ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ) 
หนว่ย : ล้านบาท

ผลการด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ผลการด าเนนิงาน

ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ / 

ไม่ปันส่วน *
 รวม

รายได้ดอกเบ้ีย 1,052.64             30.14                      3.93         1,086.71        

ก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                     5.79                        -          5.79              

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย -                     1,077.14                  -          1,077.14        

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ -                     41.89                      -          41.89            

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 2.18                   9.51                        0.66         12.35            

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 1,054.82             1,164.47                  4.59         2,223.88        

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 377.54                8.04                        88.93       474.51          

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย -                     11.60                      -          11.60            

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน -                     24.47                      699.05     723.52          

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 377.54                44.11                      787.98     1,209.63        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (145.07)               -                         -          (145.07)         

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 822.35                1,120.36                  (783.39)    1,159.32        

ภาษีเงินได้ -                     -                         0.53         0.53              

ก าไรสุทธิ 822.35                1,120.36                  (783.92)    1,158.79        

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 
 * เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 
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5.26.2   ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ) 

หนว่ย : ล้านบาท

ผลการด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ผลการด าเนนิงาน

ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ / 

ไม่ปันส่วน *
 รวม

รายได้ดอกเบ้ีย 7,816.53            122.28                    9.44         7,948.25    

ก าไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                   3.94                       -          3.94          

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย -                   1,130.02                 -          1,130.02    

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ -                   80.62                     -          80.62        

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 3.23                  34.40                     5.86         43.49        

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 7,819.76            1,371.26                 15.30       9,206.32    

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,113.72            88.95                     321.96     1,524.63    

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย -                   (9.48)                      -          (9.48)         

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน -                   74.89                     2,522.61   2,597.50    

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 1,113.72            154.36                    2,844.57   4,112.65    

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 209.64              -                         -          209.64       

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 6,496.40            1,216.90                 (2,829.27)  4,884.03    

ภาษีเงินได้ -                   -                         1.74         1.74          

ก าไรสุทธิ 6,496.40            1,216.90                 (2,831.01)  4,882.29    

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

  

* เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 
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5.26.2   ผลการดำเนินงานจำแนกตามส่วนงานดำเนินงาน (ต่อ) 

หนว่ย : ล้านบาท

ผลการด าเนนิงาน

สินทรัพย์ด้อย

คุณภาพ (NPL)

 ผลการด าเนนิงาน

ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 อ่ืน ๆ / 

ไม่ปันส่วน *
 รวม

รายได้ดอกเบ้ีย 3,731.30             78.47                       6.95         3,816.72        

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ -                     (30.20)                      -           (30.20)           

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย -                     2,506.67                   -           2,506.67        

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ -                     73.72                       -           73.72            

รายได้จากการด าเนนิงานอ่ืน ๆ 12.91                  27.07                       12.20       52.18            

รวมรายได้จากการด าเนนิงาน 3,744.21             2,655.73                   19.15       6,419.09        

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,018.33             22.57                       274.58      1,315.48        

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย -                     (8.38)                        -           (8.38)             

ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานอ่ืน -                     65.05                       1,998.28   2,063.33        

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 1,018.33             79.24                       2,272.86   3,370.43        

หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ (265.04)               -                           -           (265.04)         

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนภาษีเงินได้ 2,990.92             2,576.49                   (2,253.71)  3,313.70        

ภาษีเงินได้ -                     -                           2.91         2.91              

ก าไรสุทธิ 2,990.92             2,576.49                   (2,256.62)  3,310.79        

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

 
* เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทฯ ไม่สามารถแบ่งธุรกรรมได้อย่างชัดเจน จึงแสดงไว้ในอื่น ๆ ไม่ปันส่วน 

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน
จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากับ
หรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) จำนวน 1 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,564.11 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 
ผลการดำเนินงานของส่วนงานสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) (30 กันยายน 2561 : ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใด 
ที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ) 

 



60 
 

5.27 ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดที่สำคัญ 

5.27.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

6.39                    5.36                    

32.35                  16.20                  

1,502.65              1,680.30              

หัก เงินฝากติดภาระค้ าประกัน (3.69)                   (3.78)                   

1,537.70              1,698.08              

เงินสด

เงินฝากระหว่างทาง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

หนว่ย : ล้านบาท

เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์และเงินฝากประจ า

 
5.27.2 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

2.29                     4.85                     

63.69                   63.99                   

หัก เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (62.00)                  (67.46)                  

3.98                     1.38                     

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ต้นงวด

ค่าซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ปลายงวด

หนว่ย : ล้านบาท

 
5.27.3 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561

4.83                    1.28                    

8.25                    1.42                    

หัก เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (9.37)                   (2.70)                   

3.71                    -                     

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนต้นงวด

ค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เจ้าหนีจ้ากการซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนปลายงวด

หนว่ย : ล้านบาท
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5.27.4 การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 

ต๋ัวเงินจ่าย 4,540.79       -              (4,446.73)      4,444.94           302.17        -              -            -              -               -              4,841.17      

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (220.40)        -              -               -                  -             (31.77)          43.39         -              -               -              (208.78)        

ค่าใช้จ่ายในการอาวัลต๋ัวเงินจ่าย (7.79)            -              (4.41)            -                  -             -              -            7.62            -               -              (4.58)           

รวมต๋ัวเงินจ่าย 4,312.60       -              (4,451.14)      4,444.94           302.17        (31.77)          43.39         7.62            -               -              4,627.81      

เงินกู้ยืม 21,233.89     32,600.00     (31,544.14)    -                  -             -              -            -              -               -              22,289.75    

หัก ค่าธรรมเนยีมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี (1.65)            -              -               -                  -             -              -            -              1.01             -              (0.64)           

รวมเงินกู้ยืม 21,232.24     32,600.00     (31,544.14)    -                  -             -              -            -              1.01             -              22,289.11    

หุ้นกู้ 32,200.00     20,000.00     (4,000.00)      -                  -             -              -            -              -               -              48,200.00    

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (35.56)          -              (30.06)          -                  -             -              -            -              -               8.82             (56.80)         

รวมหุ้นกู้ 32,164.44     20,000.00     (4,030.06)      -                  -             -              -            -              -               8.82             48,143.20    

รวมทั้งส้ิน 57,709.28     52,600.00     (40,025.34)    4,444.94           302.17        (31.77)          43.39         7.62            1.01             8.82             75,060.12    

รายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

 ค่าปรับ

มูลค่าต๋ัวฯ
ดอกเบ้ียจ่าย

ค่าธรรมเนยีม

อาวัลต๋ัวเงิน

ค่าธรรมเนยีม

ใช้วงเงินกู้

ค่าใช้จ่ายใน

การออกหุ้นกู้

เงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้

ทรัพย์สิน

รอการขาย

หนว่ย : ล้านบาท

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ยอดต้นงวด เงินสดรับ เงินสดจ่าย ยอดปลายงวด
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5.27.4 การเปลี่ยนแปลงรายการที่ไม่ใช่เงินสดของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 

ต๋ัวเงินจ่าย 4,698.21     -            (2,738.29)    2,357.93           132.51        -             -            -              -               -               4,450.36      

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (138.27)      -            -             -                  -             (14.43)        22.57         -              -               -               (130.13)        

ค่าใช้จ่ายในการอาวัลต๋ัวเงินจ่าย (24.81)        -            -             -                  -             -             -            14.33           -               -               (10.48)          

รวมต๋ัวเงินจ่าย 4,535.13     -            (2,738.29)    2,357.93           132.51        (14.43)        22.57         14.33           -               -               4,309.75      

เงินกู้ยืม 21,573.69   14,450.00   (14,503.80)   -                  -             -             -            -              -               -               21,519.89     

หัก ค่าธรรมเนยีมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี (2.99)          -            -             -                  -             -             -            -              1.00             -               (1.99)           

รวมเงินกู้ยืม 21,570.70   14,450.00   (14,503.80)   -                  -             -             -            -              1.00             -               21,517.90     

หุ้นกู้ 30,800.00   8,000.00    (4,300.00)    -                  -             -             -            -              -               -               34,500.00     

หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ (37.36)        -            (11.49)         -                  -             -             -            -              -               9.69             (39.16)          

รวมหุ้นกู้ 30,762.64   8,000.00    (4,311.49)    -                  -             -             -            -              -               9.69             34,460.84     

รวมทั้งส้ิน 56,868.47   22,450.00   (21,553.58)   2,357.93           132.51        (14.43)        22.57         14.33           1.00             9.69             60,288.49     

ยอดปลายงวดเงินให้สินเชื่อจาก

การซ้ือลูกหนี้

ทรัพย์สิน

รอการขาย

ยอดต้นงวด เงินสดรับ เงินสดจ่าย

รายการที่ไม่ใช่ตัวเงิน

ดอกเบ้ียจ่าย
ค่าธรรมเนยีม

อาวัลต๋ัวเงิน

ค่าธรรมเนยีม

ใช้วงเงินกู้

ค่าใช้จ่ายใน

การออกหุ้นกู้

ค่าปรับ

มูลค่าต๋ัวฯ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หนว่ย : ล้านบาท
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5.28 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน 

 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว 

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคาร เครื่องใช้สำนักงาน และสัญญาบริการ 
ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ถึง 10 ปี  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าดำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

30 กันยายน 2562 31 ธันวาคม 2561

จ่ายช าระ

ภายใน 1 ปี                    18.72                      5.41

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี                    24.29                      1.39

รวม                    43.01                      6.80

หนว่ย : ล้านบาท

 

5.29 การค้ำประกัน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 
3.69 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561 : 3.74 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

5.30 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า 

ณ วันที ่  30 กันยายน 2562 บริษัทฯ ถูกฟ้องดำเนินคดี มีทุนทรัพย์ที ่ถูกฟ้องรวม  541.06 ล้านบาท  
(31 ธันวาคม 2561 : 779.40 ล้านบาท) สำหรับคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ที่มีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหาย
อันเป็นเรื ่องปกติที ่เกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ ่งเชื ่อว่าเมื ่อคดีถึงที ่สุดจะไม่มีผลกระทบ 
อย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด ซึ่งผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมิได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

5.31 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

5.31.1 ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

ในการนำเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง 
มูลค่ายุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ใน
การวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม 
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

 

 



64 
 

 

5.31.2 สินทรัพย์และหนี้สินแสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ          5,611.56       -            5,611.56        -           5,611.56

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ              73.20      73.20           -              -               73.20

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ              88.15      88.15           -              -               88.15

หนว่ย : ล้านบาท

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์

หนว่ย : ล้านบาท

มูลค่ายุติธรรม

30 กันยายน 2562

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าตามบัญชี

มูลค่าตามบัญชี

31 ธันวาคม 2561

 
5.32   การจัดประเภทรายการใหม่ 

งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่นำมาแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไม่มีผลกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่รายงานไว้เดิม ดังนี้ 

ก่อนจัดประเภท

รายการ

จัดประเภท

รายการใหม่

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

หลังจัดประเภท

รายการใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ -               1,217.27       1,217.27         

สินทรัพย์อ่ืน 1,405.32        (1,217.27)      188.05           

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

รายได้ดอกเบ้ีย

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 385.98          666.65         1,052.63         

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 666.65          (666.65)        -                

หน่วย : ล้านบาท
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5.32   การจัดประเภทรายการใหม่ (ต่อ) 

ก่อนจัดประเภท

รายการ

จัดประเภท

รายการใหม่

เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

หลังจัดประเภท

รายการใหม่

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

รายได้ดอกเบ้ีย

เงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 1,432.11        2,299.19       3,731.30         

ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้ 2,299.19        (2,299.19)      -                

งบกระแสเงินสด (เฉพาะรายการท่ีส าคัญ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561

รายได้ดอกเบ้ียสุทธิ (202.06)         (1,556.50)      (1,758.56)        

เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,512.48        1,556.50       3,068.98         

ทรัพย์สินรอการขาย 1,578.23        (488.19)        1,090.04         

สินทรัพย์อ่ืน (895.89)         461.77         (434.12)          

หน่วย : ล้านบาท

 
5.33   เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลพิเศษจาก 
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในอัตราหุ้นละ 4.7532 บาท เป็นเงินรวม 13,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลพิเศษในวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2562  

5.34 การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 

.............................................................................. 
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