
 
 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดง               
การเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล               
ทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410  เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวเิคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน         
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วาม
เช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดงความเห็น
ต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 และขอ้ 2.3 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยตรงหรือทางออ้ม ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและเกิดความ
ผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ             
ฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี และการน านโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินซ่ึงเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562              
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน             
ลงวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2563  

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแส เงินสดส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ในสาระส าคญัตามรายงานลงวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤษภาคม 2563 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสด 5,928                       4,706                       
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน  659,916                   1,378,910                
เงินลงทุนสุทธิ 6 449,176                   70,182                     
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 7, 8 78,014,603              77,374,662              
ลูกหน้ีขายผ่อนชาํระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 9 655,764                   649,154                   
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 10 26,255,168              23,899,115              
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 11 1,217,505                1,243,219                
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 25,053                     -                               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 13 15,741                     15,916                     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,237,482                491,316                   
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 15 9,497,761                9,595,611                
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืนๆสุทธิ 16 813,831                   888,262                   
สินทรัพยอ่ื์น 17 130,120                   178,613                   
รวมสินทรัพย์ 118,978,048            115,789,666            

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 18 75,486,884              75,687,524              
ประมาณการหน้ีสิน 19 1,013,472                1,052,335                
เงินปันผลคา้งจ่าย 20 3,393,644                -                               
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 21 347,226                   504,240                   
หน้ีสินอ่ืน 22 2,214,188                1,479,447                
รวมหน้ีสิน 82,455,414              78,723,546              
ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 3,245,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 23 16,225,000              16,225,000              
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
   หุ้นสามญั 3,232,042,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,160,212              15,075,000              
   (31 ธนัวาคม 2562: หุ้นสามญั 3,015,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท)
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,044,227                3,399,426                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 238,172                   (65,023)                    
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,622,500                1,622,500                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,457,523              17,034,217              
รวมส่วนของเจา้ของ 36,522,634              37,066,120              
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 118,978,048            115,789,666            

-                               
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

    (นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)
  ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

            (ลงช่ือ)   สุเมธ  มณีวฒันา    (ลงช่ือ)    เกษม   ศิวกุล
(นายสมพร มูลศรีแกว้)
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กําไรขาดทุน:
รายไดด้อกเบ้ีย 25 3,077,558            4,430,458             
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 26 581,213               444,622                
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 2,496,345            3,985,836             
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 226,363               307,120                
กาํไรจากการขายผ่อนชาํระ 10,423                 39,625                  
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 7,653                   13,293                  
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,740,784            4,345,874             
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 391,453               463,789                
ค่าตอบแทนกรรมการ 1,095                   7,003                    
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 52,903                 54,229                  
ค่าภาษีอากร 109,694               287,694                
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (12,046)                (13,674)                
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 32,876                 23,174                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 104,977               58,341                  
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 680,952               880,556                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 27 1,297,583            -                           
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 27 -                           218,502                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 762,249               3,246,816             
ภาษีเงินได้ 14 63,430                 250                       
กาํไรสุทธิ 698,819               3,246,566             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2563 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย -                           (1,005)                  

รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (23,464)                -                           
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 57,855                 -                           
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (6,878)                  -                           
รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ขาดทุน) 27,513                 (1,005)                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 726,332               3,245,561             

กาํไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 28 0.22                     1.19                      
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 3,193,881            2,735,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
(นายสมพร มูลศรีแกว้)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ
สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

(หน่วย : พนับาท)
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า เปลี่ยนแปลงมูลค่า สาํรอง
และชาํระแลว้ หุน้สามญั เงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 13,675,000               -                               (58,017)                     1,622,500                 26,609,532               41,849,015               
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               3,246,566                 3,246,566                 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม -                               -                               (1,005)                      -                               -                               (1,005)                      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 13,675,000               -                               (59,022)                     1,622,500                 29,856,098               45,094,576               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 15,075,000               3,399,426                 (65,023)                     1,622,500                 17,034,217               37,066,120               
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่ (หมายเหตุ ขอ้ 3) -                               -                               321,966                    -                               (1,928,153)                (1,606,187)                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 15,075,000               3,399,426                 256,943                    1,622,500                 15,106,064               35,459,933               
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               698,819                    698,819                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               (18,771)                     -                               46,284                      27,513                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นรวมสาํหรับงวด -                               -                               (18,771)                     -                               745,103                    726,332                    
เงินปันผลคา้งจ่าย (หมายเหตุ ขอ้ 20) (3,393,644)                (3,393,644)                
เพิ่มทุนหุน้สามญั  (หมายเหตุ ขอ้ 23) 1,085,212                 2,644,801                 -                               -                               -                               3,730,013                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 16,160,212               6,044,227                 238,172                    1,622,500                 12,457,523               36,522,634               

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท)
2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 762,249                   3,246,816                
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 37,418                     35,658                     
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 36,069                     24,914                     
รายไดค้า้งรับ (เพิม่ข้ึน) ลดลง 236                          (129)                        
รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง (2,481)                     (2,366)                     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายเพิม่ข้ึน (ลดลง) (559,157)                 132,080                   
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18,906                     16,548                     
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                              (155)                        
กาํไรจากการยดึคืนสินทรัพยข์ายผอ่นชาํระ (681)                        (5,366)                     
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,291,647                -                              
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ -                              218,502                   
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ลดลง) - ลูกหน้ีขายผอ่นชาํระ 5,937                       (171)                        
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (12,046)                   (13,674)                   

1,578,097                3,652,657                
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (2,496,345)                (3,985,835)              
รายไดเ้งินปันผลสุทธิ (4)                              -                              
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,322,657                  894,346                   
เงินสดรับเงินปันผล 35,813                       35,809                     
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 810,215                     5,789,587                
เงินสดจ่ายค่าซ้ือสินทรัพยรั์บโอนจากสถาบนัการเงิน (2,376,463)                (1,307,843)              
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (738,137)                   (464,046)                 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,814)                       (4,366)                     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน (1,872,981)              4,610,309                

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563

(หน่วย : พนับาท)
2563 2562

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิม่ข้ึน) ลดลง
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 779,182                   2,991,724                
ลูกหน้ีขายผอ่นชาํระ 35,124                     39,393                     
ทรัพยสิ์นรอการขาย 39,378                     114,468                   
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (487,632)                 (2,842,856)              
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอื่น ๆ 69,866                     250,873                   
สินทรัพยอ์ื่น (17,694)                   (193,968)                 

หน้ีสินดาํเนินงานเพิม่ข้ึน (ลดลง)
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ -                              (5,342,009)              
หน้ีสินอื่น 26,715                     (185,193)                 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,428,042)              (557,259)                 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (41,412)                   (30,078)                   
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (775)                        (7,994)                     
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                              155                          

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (42,187)                   (37,917)                   
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการกูย้มืธนาคาร 14,450,000              10,400,000              
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 3,798,240                -                              
เงินสดจ่ายในการออกหุน้สามญั (66,469)                   -                              
เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืและตราสารหน้ี (17,429,769)            (6,303,186)              
เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู้ -                              (4,000,000)              
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (125)                        -                              

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 751,877                   96,814                     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (718,352)                 (498,362)                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,379,811                1,031,572                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 661,459                   533,210                   

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดระหวา่งงวด
ซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,742,885                2,051,565                
ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย 1,196,487                -                              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 430                          9,326                       
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 635                          -                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563  

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 45.79 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ (ก่อนวนัท่ี 12 ธันวาคม 
2562 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุน้บริษทัฯในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน) บริษทัฯ ประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (“NPL”) และทรัพยสิ์นรอ
การขาย (“NPA”) เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป บริษทัฯ มีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 99 
ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมีสาขาจ านวน 25 สาขา 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง
โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม ท าให้เกิดการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจและเกิดการผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามา               
ซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถใน
การช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดใน
อนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี อยา่งไรกต็าม 
ฝ่ายบริหารบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารได้
ใชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการ
อยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2.   เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯ เลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดแ้สดง
รายการใน งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบ
กระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงเร่ิมมี
ผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินปี 2563 และตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย ธปท. ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเปิดเผยเฉพาะท่ีส าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินควรใช้ขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ขอ้มูล
ทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อยา่งไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของ                 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

บริษทัฯตอ้งจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใหม่ให้สอดคลอ้งกบัโมเดลธุรกิจและการ
จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัฯตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นคร้ังแรกโดย 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน และ     
บริษทัฯ เลือกจดัประเภทเงินลงทุนดงักล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

- การจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทั             
จดทะเบียน ซ่ึงวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน บริษทัฯ พิจารณาแลว้ว่า                        
จะจดัประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเช่นเดิม  
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- เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินตน้
และดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้ง จดัประเภทและแสดงรายการเป็นเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
และดอกเบ้ียคา้งรับ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

- ลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินต้น และ
ดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้ง บริษทัฯจดัประเภทและแสดงรายการเป็นลูกหน้ีขายผ่อนช าระ และ           
วดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯ ยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินเป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าจากผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยบริษทัฯ จะรับรู้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า              
ดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการมาใชส้ าหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี และน าหลกัการ
ทัว่ไปมาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษัทฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
น ามาแสดงเปรียบเทียบ ท าให้การแสดงรายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบังบการเงิน
ปี 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลสะสมของเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล            
ขอ้ 3 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า       
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                               
1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล
ขอ้ 3 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563 
เร่ือง แนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย และหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เร่ือง มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการอ่ืนใดตามท่ี ธปท. ก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึง
รวมถึง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 
และกิจการท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ ธปท. เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือ
รถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของ 
ธปท. และเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผอ่นปรนชัว่คราวทุก
ขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 
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แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง 
โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ 

กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สามารถใชม้าตรการผ่อนปรน
ตามท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้โดยมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัน้ี 

(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัฯจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ี            
ไม่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ทันที                   
หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแล้วเห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้
ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั โดย
ถือวา่ไม่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา และใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้
มาตรการ 

(2) การใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัฯจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสญัญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 
3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

(3) การน าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตของ ธปท. มาใช้
เป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

(4) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าใหอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัฯสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่เป็นอตัราคิด
ค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้และบริษทัฯสามารถรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย
ในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑ์ของ 
ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

(5) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน บริษทัฯสามารถพิจารณาใหน้ ้ าหนกัของ
ขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้ าหนักท่ีน้อยกว่าขอ้มูลท่ี
สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯอยูร่ะหวา่งการจดัท าแผนท่ีจะเขา้ร่วมโครงการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลูกหน้ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบและจะพิจารณาใชข้อ้ผอ่นปรนชัว่คราวตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯยงัไม่ไดเ้ลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวดงักล่าว 

2.3 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

2.3.1  การจัดประเภทและการวดัมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ
บริษทัฯ ในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น            
ซ่ึงสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีของบริษทัฯ จะถือไวเ้พื่อรับกระแสเงินสดจากเงินตน้และ
ดอกเบ้ียเท่านั้น ดงันั้น บริษทัฯ จึงจดัสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 

2.3.2 การรับรู้รายได้   

ก) รายได้ดอกเบีย้เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ จะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจาก
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพย ์สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยใช้
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิตค านวณจากอัตราท่ีใช้ในการคิดลด         
ประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายุของสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อให้ได้
ราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือ
เม่ือเกิดรายการในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจาก
กระแสเงินสดรับสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตมาพฒันาข้ึนเป็นแบบจ าลอง โดย
มีขอ้สันนิษฐานว่าประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

ในกรณีท่ีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นไดต้ดัรายการราคาทุนครบถว้นแลว้ แต่บริษทัฯ ยงัมีสิทธิ
เรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯ จะรับรู้เป็นรายได้
ดอกเบ้ียทั้งจ านวน 

ข) รายได้ดอกเบีย้และก าไรจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผ่อนช าระจากยอดเงินตน้             
คงคา้ง โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง และส าหรับลูกหน้ีขายผอ่นช าระท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัฯจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจาก
ยอดหน้ีคงคา้งหลงัหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

 ในส่วนของก าไรจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ บริษทัฯ รับรู้ก าไรจากการขายผอ่นช าระเม่ือยอดรวมของ
เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีสูงกวา่ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย ทั้งน้ี ก าไรท่ีรับรู้จะไม่เกินยอดรวม
ของเงินสดท่ีรับช าระ  
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2.3.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯ จดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตรา
สารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่า
ยติุธรรมบวกดว้ยตน้ทุนในการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนั้น 

 ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมบวกดว้ย
ตน้ทุนในการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนั้น  

  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน                   
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบริษทัฯ ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ในก าไรสะสม ซ่ึงจะไม่สามารถรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนในภายหลงัได ้   
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2.3.4 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

เน่ืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
ดังนั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี                 
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ต้นทุนของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ 
ประกอบดว้ย เงินท่ีจ่ายซ้ือ เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่า
เท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ) เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี เงิน
ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์และค่าเบ้ียประกนัภยัหรืออ่ืน ๆ ส่วนท่ีจะโอนเป็นภาระแก่ลูกหน้ี
โดยบริษทัฯ จะเรียกเกบ็จากลูกหน้ีเม่ือมีการช าระหน้ี  

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่ายและรวมดอกเบ้ียคา้งรับ  

2.3.5 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯน าหลกัการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการใชส้ าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี รวมถึงเงินทด
รองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยส่์วนท่ีจะโอนไปเป็นภาระใหลู้กหน้ี   

บริษทัฯจะบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะ
ไดรั้บในอนาคต โดยอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีต ซ่ึงมีความสมเหตุสมผลและสามารถสนบัสนุนได ้

บริษทัฯตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายเุป็น
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯ ตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน
ของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่า                    
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนท่ีเคยรับรู้ในอดีต    

บริษทัฯพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลท่ีสังเกตในปัจจุบัน บวกกับ                
การพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยใช้
ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต ซ่ึงการน าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจใน                       
การประเมินวา่การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การสอบทานและทบทวนวิธีการขอ้สมมติฐานและการ
คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ  
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2.3.6 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  

 บริษทัฯน าหลกัการทัว่ไปมาใชใ้นการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพย ์                
ทางการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย              
ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ เงินรอรับจากการขายทอดตลาด ลูกหน้ีสวสัดิการพนักงานและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยท่ี์จะ
โอนเป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

บริษทัฯจะจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวดัมูลค่าของค่าเผื่อ          
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการจัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงินจะพิจารณาจากการ
เปล่ียนแปลงของคุณภาพดา้นเครดิตนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

กลุ่มท่ี 1 :   สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีไม่ไดมี้การเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญั             
นบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

กลุ่มท่ี 2 :   สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-
 Performing)  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาด
ไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน  

กลุ่มท่ี 3 :   สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯ จะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดข้ึนตลอดอายท่ีุคาดไว ้ 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงานกบัความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะ
เกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมิน บริษทัฯอาจใชเ้กณฑ์เชิง
ปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพเป็นเกณฑใ์นการประเมินการลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของลูกหน้ี เช่น 
ลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 30 วนั 
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เงินให้สินเช่ือจะถือว่ามีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ี                 
ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของลูกหน้ีตามสัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดงวา่
เงินให้สินเช่ือมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างช าระเกินกว่า 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่าผูกู้ ้ก  าลงั
ประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไขใหม่ 
หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

ในระยะเวลาต่อมาถา้คุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินดีข้ึน และประเมินไดว้่าความเส่ียงดา้น
เครดิตไม่เพิ่มข้ึนอย่างมีสาระส าคญันับจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมเหมือนท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน 
บริษทัฯจะเปล่ียนจากการรับรู้ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดช่วงอายท่ีุคาดไวเ้ป็นรับรู้
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

บริษทัฯพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลท่ีสังเกตในปัจจุบัน บวกกับ                
การพยากรณ์ในอนาคตท่ีสนับสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ 
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน โดยใช้
ขอ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคต ซ่ึงการน าข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจใน                       
การประเมินวา่การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดจ้ดัใหมี้การสอบทานและทบทวนวิธีการขอ้สมมติฐานและการ
คาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ  

 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
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2.3.7 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับโครงสร้างหนี้ 

  เม่ือมีการเจรจาใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือปรับโครงสร้างหน้ีของสินทรัพย์            
ทางการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ถูกแทนท่ีดว้ยสินทรัพยท์างการเงินใหม่ เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบ
ปัญหาทางการเงิน บริษทัฯ จะท าการประเมินวา่ควรตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวออกจากบญัชี
หรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

- ถ้าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบัญชี บริษทัฯ                    
จะค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ    
กระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในงบก าไรขาดทุน  

- ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี จะถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างของมูลค่าบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินจะรับรู้ใน
ก าไรหรือขาดทุน  

 ในกรณีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี จะยงัคงถือว่าเป็นลูกหน้ีท่ีมี                
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการตลอดไป และในส่วนของลูกหน้ีขายผอ่นช าระ
ท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ี
รายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) หรือจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต                 
(Stage 3) ไปตลอดจนกวา่ลูกหน้ีรายดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1)  

2.3.8 ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

  ลูกหน้ีขายผ่อนช าระเกิดจากการขายทรัพยสิ์นรอการขายโดยการให้ผ่อนช าระ โดยบริษทัฯ จะบนัทึก           
ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของทรัพยสิ์นรอการขายเป็นก าไรขั้นต้นจากการขายผ่อนช าระ               
รอตดับญัชี และทยอยรับรู้เป็นก าไรจากการขายผอ่นช าระเม่ือยอดรวมของเงินสดรับช าระจากลูกหน้ีสูงกวา่
ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย ทั้งน้ี ก าไรท่ีรับรู้จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินท่ีไดรั้บช าระ ซ่ึงสูงกว่า
ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 ลูกหน้ีขายผ่อนช าระแสดงตามมูลค่าตามสัญญาคงค้างรวมดอกเบ้ียค้างรับสุทธิด้วยค่าเผื่อผลขาดทุน                
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
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2.3.9 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกั
ค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการ                    
วดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิม
มีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 

หากบริษทัฯไม่มีความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่าความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
บริษทัฯเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า ดงันั้น สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคา โดยวิธีเส้นตรงนบัจาก
วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้หรือวนัส้ินสุด
อายสุญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลง               
โดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่ 

สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2.3.10 การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชี
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงการใชดุ้ลยพินิจ
และประมาณการทางบัญชีส าหรับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนท่ีเร่ิมใช้ตั้ งแต่วนัท่ี                             
1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 
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 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของบริษทัฯข้ึนอยู่กบั
แบบจ าลอง ชุดขอ้มูล สมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้น
เครดิต ซ่ึงการประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจาก
จ านวนท่ีประมาณการไว ้

3. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่มาถือ
ปฏิบัต ิ

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลขอ้ 2.2 บริษทัฯ ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบติั                         
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  ผลกระทบจาก  

 31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทาง
การเงิน                      
ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุนสุทธิ 70 403 - 473 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ              

ดอกเบ้ียคา้งรับ 77,375 (2,182) - 75,193 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 649 2 - 651 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 28 28 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 491 402 - 893 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,596 (226) - 9,370 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ 888 (5) - 883 
หนีสิ้น     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 28 28 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (65) 322 - 257 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,034 (1,928) - 15,106 
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3.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ  
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 403 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (81) 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
 ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 322 

  
ก าไรสะสม  
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงิน  

- เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (2,182) 
- ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 2 
- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ (5) 

บนัทึกส่วนปรับปรุงมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด (226) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 483 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                          
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั (1,928) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจดัประเภท
รายการและการวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                            
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าตามมาตรฐานบญัชีเดิม                                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

เงินลงทุนใน                
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุน                   
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด 5 - 5 5 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                      
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,379 - 1,379 1,379 

เงินลงทุน 70 473 - 473 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 77,375 - 75,193 75,193 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 649 - 651 651 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 9,596 - 9,370 9,370 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ 888 - 883 883 
สินทรัพยอ์ื่น     
- ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 51 - 51 51 
- เงินทดรองจ่าย 31 - 31 31 
หนีสิ้นทางการเงนิ     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 75,687 - 75,687 75,687 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 504 - 504 504 
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ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหวา่งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
หลกัเกณฑข์อง ธปท. และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุนและค่าเผื่อการดอ้ยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนใหม่ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 

ณ วนัท่ี                                 
1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดา้นเครดิต    
- เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 166 - 166 
- เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 6,247 2,182 8,429 
- ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 2 (2) - 
- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ - 5 5 

รวม 6,415 2,185 8,600 

3.2  สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก บริษทัฯรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่าย
ช าระตามสญัญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 38 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั้นและสญัญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า  (9) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (1) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                         
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 28 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 1 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 28 
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4.  การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

  

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีก าหนดใหว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด -  6  6 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                

เงินฝากสถาบนัการเงิน -  660   660  
เงินลงทุน  449  - 449  
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                            

ดอกเบ้ียคา้งรับ - 78,015 78,015 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ - 656 656 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 9,498 9,498  
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ - 814 814 
สินทรัพยอ์ื่น    
 - ลกูหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ - 45  45  
 - เงินทดรองจ่าย - 31 31 
    
หนีสิ้นทางการเงนิ      
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 75,487 75,487 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 347 347 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดท่ีเปิดเผยใน                              
งบกระแสเงินสด เป็นดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 6 5 
เงินฝากระหวา่งทาง 18 9 
เงินฝากธนาคารในประเทศ   
  เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 641 1,370 
  เงินฝากประจ า  - - 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 665 1,384 

หกั: เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั (4) (4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 661 1,380 

6. เงินลงทุน 

6.1 เงินลงทุน ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 มีนาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย - 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 449 

รวมเงินลงทุนสุทธิ 449 
 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 มีนาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   
- ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 41  - 
- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 408 - 
- ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 

รวม 449  - 
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6.2 เงินลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/                                   
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 340 65 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 
หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์                    (28) - 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (81) - 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (166) - 
รวม 65 65 

ตราสารหนีท้ี่ถือจนครบก าหนด   
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 50  
หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีภาคเอกชน (50)  
รวม -  

เงินลงทุนท่ัวไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                           715  
หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ (545)  
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (165)  
รวม 5  

รวมเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- สุทธิ 70  

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศและใบแสดงสิทธิท่ีเดิมเคยจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขายไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่น
ความตอ้งการของตลาดท่ีเดิมเคยจดัเป็นเงินลงทุนทัว่ไปไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการถือครอง
เงินลงทุน 
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บริษทัฯจะรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะถูกโอนไปรับรู้ในก าไร
สะสมเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุน 

ในระหว่างงวด 2563 บริษทัฯไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  

6.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 
ข้ึนไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จ าแนก
เป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่ายติุธรรม ราคาทุนหกัดอ้ยค่า 

เงินลงทุนท่ีถูกก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (31 ธันวาคม 2562: เงินลงทุนท่ัวไป) 

  

การเกษตรและเหมืองแร่ - 13 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ - 62 
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 8 - 
การสาธารณูปโภคและบริการ 264 160 
ตวักลางทางการเงิน 11 12 

รวม 283 247 
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6.4 ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                     
เงินลงทุน เป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 410 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย-ตราสารทุน - 17 

รวม 410 17 

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (112) - 
เงินลงทุนเผื่อขาย-ตราสารทุน - (98) 

รวม (112) (98) 

รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากวา่ทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 298 (81) 
หกั: ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (60) 16 

รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากวา่ทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 238 (65) 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                               

31 มีนาคม 2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้งวด (65) (58) 
ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                  

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 403 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด (24) (23) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (76) - 
ภาษีเงินไดจ้ากการเปล่ียนแปลงสถานะทางภาษีของกิจการ - 16 

ยอดปลายงวด 238 (65) 
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7. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีมีดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 86,495 83,622 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,238 - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 87,733 83,622 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (6,247) 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (9,718) - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 78,015 77,375 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                     
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี               

31 ธนัวาคม 2562 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ียกมาตน้งวด 83,707 81,804 
บวก: รับซ้ือเพ่ิม 4,911 12,810 
หกั: รายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ (2,038) (10,907) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีก่อนปรับมูลค่า 86,580 83,707 

หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (85) (85) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 86,495 83,622 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิ จ านวน 
78,015 ลา้นบาท และ 77,375 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีตามสัญญา
คิดเป็นมูลค่า 479,271 ลา้นบาท และ 468,831 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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7.2 จ าแนกตามสกลุเงินและถ่ินท่ีอยู่ของลูกหนี ้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีทั้งจ านวนเป็นสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพท่ีซ้ือมาจากสถาบนัการเงินอ่ืน ซ่ึงลูกหน้ีทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ีเป็นสกุลเงินบาทและมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศและต่างประเทศ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 86,471 24 86,495 83,598 24 83,622 

รวม 86,471 24 86,495 83,598 24 83,622 

7.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ      
จ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 

  
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                         
ท่ีซ้ือหรือไดม้า 87,733 9,718 

รวม 87,733 9,718 

 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

  

เงินใหสิ้นเช่ือฯและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

เงินใหสิ้นเช่ือฯหลงั
หกัหลกัประกนั 

อตัราท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะ

สูญ 
ค่าเผือ่หน้ีสงสยั                

จะสูญ 

ปกติ *  4,646 105 100 108 
กล่าวถึงพิเศษ * 1,184 18 100 18 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 2,631 101 100 101 
สงสยั 76 2 100 2 
สงสยัจะสูญ 75,085 6,018 100 6,018 

รวม 83,622 6,244  6,247 

* การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯ ไดมี้การค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวไวใ้นนโยบายทางบญัชี ซ่ึงไดพ้ิจารณากระแสเงินสดจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบนั 
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7.4  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลกัประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงคา้งของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและมูลค่า
หลกัประกนัซ่ึงค านวณอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดก่อนหกัส่วนลด เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 ยอดหน้ีตามสญัญาเดิม  
(ภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 
(ภาระหน้ีเกณฑทุ์น) 

มูลค่าหลกัประกนัใน
ส่วนของบริษทัฯ (1) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี       
ปรับโครงสร้างหน้ี       
 - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 10,428 7,052 20,038 
 - คา้งมากกวา่ 1 - 3 เดือน 3,517 1,854 7,630 
 - คา้งมากกวา่ 3 - 6 เดือน 1,107 602 1,477 
 - คา้งมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 632 119 683 

รวม 15,684 9,627 29,828 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี    
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 463,587 76,868 168,042 

รวม 463,587 76,868 168,042 

รวมทั้งส้ิน 479,271 86,495 197,870 

(1) ค  านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) และหาก
หลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้าคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนั 
อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯ มีกบัลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง  

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

27 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดหน้ีตามสญัญาเดิม 
(ภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ                 
จากการซ้ือลูกหน้ี      
(ภาระหน้ีเกณฑทุ์น) 

มูลค่าหลกัประกนัใน
ส่วนของบริษทัฯ (1) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี    

ปรับโครงสร้างหน้ี    

 - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 6,792  4,646               14,361  
 - คา้งมากกวา่ 1 - 3 เดือน 2,054  1,184                 3,734  
 - คา้งมากกวา่ 3 - 6 เดือน                    4,787  2,631                 7,947  
 - คา้งมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 1,138  129                 1,224  

     รวม                  14,771  8,590               27,266  

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี    

ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี                454,060  75,032            164,923  

     รวม 454,060  75,032            164,923  

          รวมทั้งส้ิน 468,831  83,622  192,189  

(1)  ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแมมี้การประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) และหาก
หลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้าคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนั 
อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯ มีกบัลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง  

7.5  การปรับโครงสร้างหนี ้ 

ก) ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ีของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนราย 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีก่อน
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีหลงั
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 
ชนิดของสินทรัพยท่ี์จะ
รับโอนตามสัญญา 

มูลค่าของสินทรัพย์
ท่ีจะไดรั้บโอน             
ตามสัญญา 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,302 3,117 3,117   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือ                         

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
 

28 
 
 

109 
 
 

109 
 
 

ท่ีดินเปล่า  
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด      

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

105 
6 

50 
รวม 1,330 3,226 3,226  161 
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     (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนราย 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีก่อน
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือ
ตามบญัชีหลงั
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 
ชนิดของสินทรัพยท่ี์จะ
รับโอนตามสัญญา 

มูลค่าของสินทรัพย์
ท่ีจะไดรั้บโอน             
ตามสัญญา 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 1,470 2,546 2,546   
การโอนสินทรัพยแ์ละ/หรือ                       

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 
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114 
 
 

114 
 
 

ท่ีดินเปล่า  
กรรมสิทธ์ิหอ้งชุด      

ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

25 
3 

83 
รวม 1,503 2,660 2,660  111 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีรับโอนท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562  มีระยะเวลาของสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ไดด้งัน้ี 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 2563 2562 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
หลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือตามบญัชี
หลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

          

ผิดช าระแลว้ภายหลงัท าสัญญา/ยกเลิก 190 565 188 957 
ครบก าหนดช าระ     
       นอ้ยกวา่ 5 ปี 937 2,424 992 1,389 
       5 - 10 ปี 176 203 300 290 
       มากกวา่ 10 ปี 27 34 23 24 

รวม 1,330 3,226 1,503 2,660 

ลูกหน้ีท่ีท าสญัญาปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถ
จ าแนกตามระยะเวลาการผอ่นช าระตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ไดด้งัน้ี 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม   

 2563 2562 

ช่วงระยะเวลาการผอ่นช าระตามสัญญา 
ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ภาระหน้ีหลงัปรับ
โครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ภาระหน้ีหลงัปรับ  
โครงสร้างหน้ี 

          

นอ้ยกวา่ 5 ปี 1,037 2,846 1,030 2,166 
5 - 10 ปี 248 325 431 448 
มากกวา่ 10 ปี  45 55 42 46 

รวม 1,330 3,226 1,503 2,660 
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ขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี มีดงัน้ี   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 

รายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 456 789 
เงินสดท่ีรับช าระจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 815 1,250 
ทรัพยสิ์นท่ีรับโอนจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 92 64 
ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขายจากการตีโอน 26 13 

 บริษทัฯ มีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวด
ดงัน้ี 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 94,152 7,341 88,333 7,081 
ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
คงคา้ง (ลา้นบาท) 86,495 9,627 83,622 8,912 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 และบริษทัฯ ไม่มีภาระผกูพนัคงเหลือท่ีตกลงใหลู้กหน้ีเงิน
ใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีกูย้มืเพิ่มเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี 

8. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเม่ือซ้ือหรือ                
เม่ือเกิดรายการ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ รวม 

ยอดยกมาตน้งวด - 6,247 6,247 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐาน                  

การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 8,429 (6,247) 2,182 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) ระหวา่งงวด 1,292 - 1,292 

ตดัหน้ีสูญ (3) - (3) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 9,718 - 9,718 

    (1) ยอดตน้งวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ปัจจุบนัแสดงเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

  ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากวา่

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี 184 41 141 - 5,919 6,285 
ตดัหน้ีสูญ - - - - (173) (173) 
เพิ่ม (ลด) ระหวา่งปี (76) (23) (40) 2 272 135 

รวม 108 18 101 2 6,018 6,247 

9.  ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

9.1   รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีขายผอ่นช าระในระหวา่งงวดเป็นดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ส าหรับงวดสามเดือน  
  ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

    31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมาตน้งวด 1,542  1,453  
บวก:  เพ่ิมระหว่างงวด 93  474  
หกั:  รับช าระระหวา่งงวด  (46)  (341) 

         ยกเลิกการขาย  (4)  (44) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,585  1,542  

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 52  - 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,637  1,542  
หกั:  ก าไรขั้นตน้ลูกหน้ีขายผอ่นช าระรอตดับญัชี  (929)  (891) 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (52) - 
  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - (2) 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 656 649  
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9.2  จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 

 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                

ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 614 - 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั 
     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 174  1 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  849 51 

   รวม 1,637 52 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง ไดด้งัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

    ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 

ไม่คา้งช าระ 734 1 
คา้ง 1- 30 วนั 354 - 
คา้ง 31 -  90  วนั 288 1 
คา้ง 91 - 180 วนั 108 - 
คา้ง 181 วนั - 12 เดือน 17 - 
คา้งเกิน 12 เดือนข้ึนไป 41 - 

รวม   1,542 2 
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9.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

ก) ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ ได้มีการท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีขายผอ่นช าระในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ                                
ตามบญัชีก่อนการ                     
ปรับโครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือ                                    
ตามบญัชีหลงัการ             
ปรับโครงสร้างหน้ี 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 14 466 512 

รวม 14 466 512 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

รูปแบบการปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ                                
ตามบญัชีก่อนการ                
ปรับโครงสร้างหน้ี 

ยอดคงเหลือ                                    
ตามบญัชีหลงัการ             
ปรับโครงสร้างหน้ี 

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการช าระหน้ี 8 149 149 

รวม 8 149 149 

 ลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีมีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 และ 2562 มีระยะเวลาของสญัญาโดยนบัจากอายหุน้ีคงเหลือ ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2563 2562 

ระยะเวลา จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ               
ตามบญัชี                      

หลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ              
ตามบญัชี                         

หลงัการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

- ปิดบญัชี 1 - 3 18 
- ครบก าหนดช าระ     

นอ้ยกว่า 5 ปี 10 507 5 131 
5-10 ปี 3 5 - - 

รวม 14 512 8 149 
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ลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 
2562 สามารถจ าแนกตามระยะเวลาการผอ่นช าระตามสญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 

ช่วงระยะเวลาการผอ่นตามสญัญา
ปรับโครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ               
ตามบญัชีหลงั             
การปรับ

โครงสร้างหน้ี จ านวนรายลูกหน้ี 

ยอดคงเหลือ              
ตามบญัชีหลงั           
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 

     
นอ้ยกว่า 5 ปี 11 507 8 149 
5 - 10 ปี 3 5 - - 

รวม 14 512 8 149 

ขอ้มูลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีมี
การปรับโครงสร้างหน้ี มีดงัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 

รายไดด้อกเบ้ียลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 12 11 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี 46 - 
ก าไรจากการขายผอ่นช าระ 2 30 
เงินสดท่ีรับช าระจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 18 43 

บริษทัฯมีลูกหน้ีขายผอ่นช าระภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวด ดงัน้ี 

 ลูกหน้ีทั้งหมด ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 2,198 2,123 69 65 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ี                           
ขายผอ่นช าระคงคา้ง (ลา้นบาท) 1,637 1,542 833 747 
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10. ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสงัหาริมทรัพยแ์ละสงัหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการรับช าระจากลูกหน้ี
และจากการซ้ือจากบริษทับริหารสินทรัพย ์และสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 
ประมูลจาก                   

สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลทรัพยจ์าก

ลูกหน้ี 
สาขาท่ี                     

ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 
อสังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 5,388 26,822 26 32,236 
เพิ่มข้ึน 1,093 2,055 - 3,148 
ลดลง (39) (338) - (377) 
ยอดปลายงวด 6,442 28,539 26 35,007 
สังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 4 348 - 352 
เพิ่มข้ึน - 2 - 2 
ยอดปลายงวด 4 350 - 354 
รวมยอดปลายงวด 6,446 28,889 26 35,361 
หกั: ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   (8,620) 
หกั: ค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   (486) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    26,255 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ประมูลจาก                   

สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลทรัพยจ์าก

ลูกหน้ี 
สาขาท่ี                     

ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 
อสังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้ปี 5,657 20,994 26 26,677 
เพิ่มข้ึน 544 8,060 - 8,604 
ลดลง (813) (2,232) - (3,045) 
ยอดปลายปี 5,388 26,822 26 32,236 
สังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้ปี 4 343 - 347 
เพิ่มข้ึน - 5 - 5 
ยอดปลายปี 4 348 - 352 
รวมยอดปลายปี 5,392 27,170 26 32,588 
หกั: ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   (8,191) 
หกั: ค่าเผื่อดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย   (498) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    23,899 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์มีราคาประเมิน 
59,246 ลา้นบาท และ 436 ลา้นบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2562: 54,647 ลา้นบาท และ 422 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

ทรัพยสิ์นรอการขายส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอกและส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมิน
ภายใน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ราคาประเมิน* ราคาทุน ราคาประเมิน* 

ส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอก 31,542 53,851 29,059 49,702 
ส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายใน 3,819 5,831 3,529 5,367 

รวม 35,361 59,682 32,588 55,069 

* ราคาประเมินท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้ใชร้าคาประเมินเตม็จ านวน 

11. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

รายการ 
ยอด                    

ตน้งวด 
เพิ่มข้ึน /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายงวด 

ยอด                 
ตน้งวด ค่าเส่ือมราคา จ าหน่าย 

ยอด                         
ปลายงวด สุทธิ 

ท่ีดิน 787 - - 787 - - - - 787 
อาคาร 437 - - 437 268 5 - 273 164 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 477 1 - 478 339 12 - 351 127 
อุปกรณ์ 669 6 (1) 674 520 16 (1) 535 139 
งานระหวา่งท า - - - - - - - - - 
รวม 2,370 7 (1) 2,376 1,127 33 (1) 1,159 1,217 

  
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

รายการ 
ยอด                    
ตน้ปี 

เพิ่มข้ึน /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายปี 

ยอด                 
ตน้ปี ค่าเส่ือมราคา จ าหน่าย 

ยอด                         
ปลายปี สุทธิ 

ท่ีดิน 778 9 - 787 - - - - 787 
อาคาร 432 5 - 437 246 22 - 268 169 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 450 27 - 477 289 50 - 339 138 
อุปกรณ์ 612 83 (26) 669 486 60 (26) 520 149 
งานระหวา่งท า - 26 (26) - - - - - - 
รวม 2,272 150 (52) 2,370 1,021 132 (26) 1,127 1,243 
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12. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

        
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผลสะสมจากการน ามาตรฐานมาถือปฏิบติั 28 - 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (3) - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 25 - 

13. สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ราคาทุน ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

รายการ ยอดตน้งวด 
เพิ่มข้ึน /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายงวด ยอดตน้งวด 

ค่าตดั
จ าหน่าย 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                         
ปลายงวด สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 83 2 - 85 68 1 - 69 16 
งานระหวา่งท า 1 1 (2) - - - - - - 

รวม 84 3 (2) 85 68 1 - 69 16 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

รายการ ยอดตน้ปี 
เพิ่มข้ึน /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายปี ยอดตน้ปี 

ค่าตดั
จ าหน่าย 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                         
ปลายปี สุทธิ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 74 9 - 83 62 6 - 68 15 
งานระหวา่งท า 1 2 (2) 1 - - - - 1 

รวม 75 11 (2) 84 62 6 - 68 16 
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14. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้ 

14.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเปล่ียนแปลงภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                        
31 มีนาคม 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 13 88 (75) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -                

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 743 - 743 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน - 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 10 - 10 
ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 197 66 131 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 97 100 (3) 
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 42 41 1 
ค่าปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 39 - 39 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน -                

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์            
และอ่ืน ๆ 1 - 1 

ประมาณการหน้ีสิน 203 210 (7) 
หน้ีสินอ่ืน 45 42 3 
รวม 1,390 547 843 
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (61) - (61) 
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ (4) - (4) 
ค่าใชจ่้ายจากการออกตราสารหน้ีและเงินกูย้มื (88) (56) (32) 
รวม (153) (56) (97) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 1,237 491 746 

ส่วนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)  402 
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   351 
รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน   (7) 
รวม   746 
(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีผลประโยชน์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยใ์น 
งบการแสดงฐานะการเงิน จ านวน 5,871 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 5,877 ลา้นบาท) ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผล
แตกต่างชัว่คราวทางดา้นบญัชีและภาษีอากรในอดีต อนัเก่ียวเน่ืองจากความแตกต่างของรายไดด้อกเบ้ีย
ทางบัญชีและภาษี ส าหรับระยะเวลาจากในอดีตจนถึงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 (วนัสุดท้ายท่ีบริษทัฯ                       
มีสถานะเป็นกิจการท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล) 

บริษทัฯประเมินว่ายงัคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในการท่ีจะสามารถใช้ผลประโยชน์น้ีไดใ้นอนาคต ทั้งน้ี
เน่ืองจากผลประโยชน์น้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในอดีตท่ีมีฐานขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก 
ดงันั้นเพื่อความระมดัระวงัรอบคอบบริษทัฯ จึงยงัไม่ไดรั้บรู้รายการน้ีเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะ
การเงินโดยบริษทัฯจะทยอยรับรู้ผลประโยชน์ดังกล่าวในอนาคตเม่ือบริษทัฯ พิจารณาได้ว่าความไม่
แน่นอนลดลง กล่าวคือ เม่ือบริษทัฯไดด้ าเนินการใหส้ามารถน าผลแตกต่างดงักล่าวไปหกัจากก าไรในการ
ค านวณภาษีประจ าปีเพื่อลดภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปีอนาคตนั้นไดจ้ริง  

14.2 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2563 2562 

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั :     
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษีส าหรับงวด 401 - 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีบนัทึกหกัส่วนเกินมูลค่าหุน้ใน               
ส่วนของผูถื้อหุ้น 13 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :    
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว (351) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 63 - 
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 รายงานการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 

 ก าไรท่ีตอ้งเสีย
ภาษีเงินได ้

ก าไรท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินได ้

ก าไรท่ีตอ้งเสีย
ภาษีเงินได ้

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 762 3,246 1 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20%  20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 152 - - 
ผลกระทบภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี    
-   ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1 - - 
-   ค่าใชจ่้ายหกัเพ่ิมได ้ (1) - - 

ภาษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดต้ั้งมาใชป้ระโยชน์ (13) - - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (89) - - 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัท่ีบนัทึกหกัส่วนเกินมูลค่าหุน้
ในส่วนของผูถื้อหุน้ 13 - - 

ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน   
เบด็เสร็จอื่น 63 - - 

ก่อนวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 362) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้บริษทับริหารสินทรัพยท่ี์
ถือหุ้นโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 95 ไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บซ้ือหรือรับโอนมาจาก
สถาบนัการเงิน และตั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและน าหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ท าให้สัดส่วนท่ีกองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุน้ในบริษทัฯ ลดลงจนบริษทัฯไม่ไดรั้บสิทธิการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีกต่อไป ดงันั้น ก าไรสุทธิของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 จึงตอ้งเสียภาษี
เงินไดใ้นอตัราปกติ  
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14.3 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีก าหนดให้วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   

- เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด (5) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการประมาณการตาม                           

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 12 - 

 7 - 

15. เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ 7,335 7,378 
หกั: ประมาณการค่าใชจ่้ายขายทอดตลาด (526) (529) 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อสุทธิ 6,809 6,849 
บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ 2,885 2,747 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 9,694 9,596 
หกั: ส่วนปรับปรุงมูลค่า (196) - 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 9,498 9,596 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 

 บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ* บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ รวม 

ระยะเวลาคงคา้ง    
   ภายใน 1 ปี 1,950 1,040 2,990 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,587 1,465 4,052 
   มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 999 379 1,378 
   มากกว่า 5 ปี 1,799  1 1,800 

รวม 7,335 2,885 10,220 
หกั: ส่วนปรับปรุงมูลค่า (137) (59) (196) 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 7,198 2,826 10,024 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ* บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ รวม 

ระยะเวลาคงคา้ง    
   ภายใน 1 ปี 1,956 1,136 3,092 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,697 1,290 3,987 
   มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 905 320 1,225 
   มากกว่า 5 ปี 1,820 1 1,821 

รวม 7,378 2,747 10,125 

* บริษทัฯจะบนัทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวนัท่ีผูซ้ื้อไดช้ าระเงินแก่กรมบงัคบัคดีครบถว้น 

16.  เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ  209 121 
ค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 602 764 
อ่ืน ๆ 8 3 

รวม 819 888 

หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (5) - 

รวมเงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ 814 888 

17.  สินทรัพย์อ่ืน 

 สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

        
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 24 34 
รายไดค้า้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินปันผลคา้งรับ 12 48 
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 45 51 
เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 31 31 

อ่ืน ๆ 18 15 

รวมสินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 130 179 
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18. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม   
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินจ่าย   
ระยะสั้น 2,456  704 

ระยะยาว 3,453  2,362 

รวม  5,909  3,066  
หกั: ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี  (390) (226) 
      ค่าใชจ่้ายในการอาวลัตัว๋เงินจ่าย  (2) (3) 

รวมตัว๋เงินจ่าย 5,517  2,837 
    

เงินกูย้มื   
ระยะสั้น 12,891  18,740 

ระยะยาว 12,159  9,193 

รวม  25,050  27,933  
หกั: ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืรอตดับญัชี - - 

รวมเงินกูย้มื 25,050  27,933 
    

หุน้กู ้    
ระยะสั้น 3,800  800 

ระยะยาว 41,170  44,170 

รวม  44,970  44,970  
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กู ้  (50) (52) 

รวมหุน้กู ้ 44,920  44,918 

รวมทั้งส้ิน 75,487  75,688 

18.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ตัว๋เงินจ่ายและเงินกูย้ืม มีอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) วนัครบ
ก าหนดไถ่ถอน และการช าระดอกเบ้ียดงัน้ี 

  31 มีนาคม 2563 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  

การช าระดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละ)  ไถ่ถอน  

ตัว๋เงินจ่าย      

ระยะส้ัน 0 - 2.25  2563 - 2564  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 
ระยะยาว 0 - 0.79  2564 - 2572  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

เงินกูย้มื      

ระยะส้ัน 1.57 - 3.55 
 

2563 - 2564 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ
ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 

ระยะยาว 2.35 - 3.55 
 

2564 - 2566 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ
ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 
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  31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  
การช าระดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละ)  ไถ่ถอน  

ตัว๋เงินจ่าย      

ระยะส้ัน 0 - 2.25  2563  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 
ระยะยาว 0 - 0.86  2564 - 2569  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

เงินกูย้มื      

ระยะส้ัน 1.95 - 3.76 
 

2563 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ
ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 

ระยะยาว 2.65 - 3.76 
 

2564 - 2566 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ
ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 

18.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทน มูลค่าท่ีออกหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบดว้ย 

  จ านวน   อายขุอง  อตัราดอกเบ้ีย 
หุน้กูค้ร้ังท่ี ชุดท่ี (ลา้นหน่วย) มูลค่ารวม (ลา้นบาท) วนัออกตราสารหน้ี ตราสารหน้ี ครบก าหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี) 

   

31 มีนาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562     

1/2559 3 1.10 1,100  1,100  22 ธนัวาคม 2559 7 ปี 22 ธนัวาคม 2566 3.79 
1/2560 2 0.80 800  800  23 มิถุนายน 2560 3 ปี 23 มิถุนายน 2563 2.38 
1/2560 3 1.40 1,400  1,400  23 มิถุนายน 2560 5 ปี 23 มิถุนายน 2565 3.41 
1/2560 4 1.40 1,400  1,400  23 มิถุนายน 2560 7 ปี 23 มิถุนายน 2567 3.64 
1/2560 5 1.50 1,500  1,500  23 มิถุนายน 2560 10 ปี 23 มิถุนายน 2570 3.92 
2/2560 2 1.00 1,000  1,000  8 กนัยายน 2560 4 ปี 8 กนัยายน 2564 2.53 
2/2560 3 3.80 3,800  3,800  8 กนัยายน 2560 6 ปี 8 กนัยายน 2566 3.44 
2/2560 4 3.20 3,200  3,200  8 กนัยายน 2560 8 ปี 8 กนัยายน 2568 3.73 
2/2560 5 5.00 5,000  5,000  8 กนัยายน 2560 10 ปี 8 กนัยายน 2570 3.91 
1/2561 2 3.00 3,000  3,000  21 มิถุนายน 2561 3 ปี 21 มิถุนายน 2564 2.50 
1/2561 3 0.37 370  370  21 มิถุนายน 2561 7 ปี 21 มิถุนายน 2568 3.88 
1/2561 4 2.40 2,400  2,400  21 มิถุนายน 2561 10 ปี 21 มิถุนายน 2571 4.30 
1/2562 1 3.00 3,000  3,000  18 กรกฎาคม 2562 1 ปี 6 เดือน 18 มกราคม 2564 2.30 
1/2562 2 3.00 3,000  3,000  18 กรกฎาคม 2562 3 ปี 18 กรกฎาคม 2565 2.45 
1/2562 3 4.50 4,500  4,500  18 กรกฎาคม 2562 5 ปี 18 กรกฎาคม 2567 2.90 
1/2562 4 5.00 5,000  5,000  18 กรกฎาคม 2562 10 ปี 18 กรกฎาคม 2572 3.60 
1/2562 5 3.50 3,500  3,500  18 กรกฎาคม 2562 12 ปี 18 กรกฎาคม 2574 3.78 
1/2562 6 1.00 1,000  1,000  18 กรกฎาคม 2562 15 ปี 18 กรกฎาคม 2577 3.92 

      44,970  44,970          
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19. ประมาณการหนีสิ้น  

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย   

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 988 1,027 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 25 25 

รวม 1,013 1,052 

20.  เงินปันผลค้างจ่าย 

 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล
จากผลการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ท่ีจ่ายทั้งส้ิน 3,394 ลา้นบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษายน 2563  

21.  ดอกเบีย้ค้างจ่าย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินจ่าย 7 7 
เงินกูย้มื 69 52 
หุน้กู ้ 271 445 
รวม 347 504 

22. หนีสิ้นอ่ืน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีคา้งจ่าย 748 346 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 179 739 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 138 120 
ภาระหน้ีระหวา่ง บมจ. กรุงเทพฯ พาณิชยก์ารและบริษทัฯ 19 19 
บญัชีพกัรับช าระหน้ีและเช็ครอเรียกเกบ็ 94 80 
บญัชีพกัรอการตดัช าระหน้ี  124 124 
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินท่ีขายสิทธิเรียกร้อง 870 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 28 - 
อ่ืน ๆ  14 51 
รวม 2,214 1,479 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินมดัจ าและเงินประกนัส่วนหน่ึง จ านวน 112 ลา้นบาท 
และ 95 ลา้นบาท เป็นเงินมดัจ าจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 เจ้าหน้ีสถาบันการเงินท่ีขายสิทธิเรียกร้อง เป็นมูลค่าส่วนท่ีค้างช าระค่าซ้ือ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามสัญญาโอนสินทรัพย์ เม่ือวันท่ี  25 มีนาคม 2563 ซ่ึงได้ช าระเป็นเงินสด                          
ณ วนัท าสัญญาแลว้จ านวน 492 ลา้นบาท และส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระภายในวนัท่ี 25 มิถุนายน 2563 จ านวน 
870 ลา้นบาท 

23. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัยนืยนัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษทัฯ จ านวน 510 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ซ่ึงได้มีการอนุมัติไวเ้ดิมตาม 
มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 โดยท่ีประชุมได้มีการอนุมติั 
การจดัสรรไวด้งัน้ี 

1. หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 280 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัด เพียงการกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อ เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู ้ลงทุนหลัก                
โดยเฉพาะเจาะจง 

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อผูจ้ ัดหาหุ้นส่วนเกิน เพื่อรองรับ             
การใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินภายใตแ้ผนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย (ถา้มี) 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 280 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 
บาท รวมเป็นเงิน 1,400 ล้านบาท  เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) ในราคา             
หุน้ละ 17.50 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 3,399 ลา้นบาท (สุทธิ
จากค่าใชจ่้ายในการเสนอขายจ านวน 101 ลา้นบาท) ท าให้บริษทัฯมีหุ้นสามญัออกและช าระแลว้เพิ่มเป็น 
15,075 ลา้นบาท 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุ้นเพิ่มทุนอีกจ านวน 217 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ             
5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 17.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัตามเง่ือนไขการให้สิทธิผูจ้ดัหา
หุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงัจากการจัดจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจัดสรรส่วนเกิน รวมเป็นเงินจ านวน 3,798                   
ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัจ านวน 2,645 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการเสนอขายจ านวน 
68 ลา้นบาท) ท าให้บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 15,075 ลา้นบาท เป็นจ านวน 
16,160 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 
2563  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนและมีทุนเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
ดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
31 มีนาคม 2563 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                             
31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ จ านวนเงิน 

 (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นบาท) 
ทุนจดทะเบียน      

ทุนจดทะเบียน ณ วนัตน้งวด 3,245 16,225 3,245 16,225 

ทุนจดทะเบียน ณ วนัปลายงวด 3,245 16,225 3,245 16,225 

     
ทุนออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้     
ทุนออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ณ วนัตน้งวด 3,015 15,075 2,735 13,675 
เพิ่มทุนหุน้สามญั 280,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท - - 280 1,400 

เพิ่มทุนหุน้สามญั 217,042,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 217 1,085 - - 

ทุนออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ณ วนัปลายงวด 3,232 16,160 3,015 15,075 

24. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม              
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                     
31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.25:1 (31 ธนัวาคม 2562: 2.12: 1) 

25. รายได้ดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2563 2562 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 1 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี   
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีไดรั้บเงินแลว้ 202 348 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีคา้งรับ 1,238 - 
- ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,584 4,059 

- รายไดร้อรับรู้ - ส่วนปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 30 - 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 3,054 4,407 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 23 19 

อ่ืนๆ - 3 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 3,078 4,430 
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26. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2563 2562 
ตราสารหน้ีท่ีออก - หุน้กู ้ 384 254 
ตราสารหน้ีท่ีออก - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 20 71 

เงินกูย้มื 177 120 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 581 445 

27. ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

    2563 2562 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   
- เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  1,292 - 
- ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 52 - 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีขายผอ่นช าระ (46) - 

รวม   1,298 - 

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ    

-  เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  - 219 

รวม  1,298 219 

28. ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

48 

29. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

29.1 ลกัษณะและความสัมพนัธ์ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ โดยบริษทัฯ มีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหาร หรือบริษทัฯ อยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญั
เดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ในการพิจารณา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการบริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทักรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทักรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทับาโฮมา จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทัสหธร จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

29.2 ผลคงค้างและรายการที่ส าคญัในระหว่างงวด 

ในระหว่างงวด บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีดงัต่อไปน้ี 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562  

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 101 11 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 2 2 
สินทรัพยอ่ื์น - เงินปันผลคา้งรับ - 36 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - ตัว๋เงินจ่ายและเงินกูย้มื 2,625 1,428 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - หุน้กู ้ 1,001 1,009 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 9 4 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - หุน้กู ้ 5 - 
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รายการท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                             
31 มีนาคม   

 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั    
 ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 20 17 ตามหนงัสือช้ีชวนและตาม 
    อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

29.3 รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมระหว่างบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี                            
31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,658 1,949 (760) 2,847 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 749 - - 749 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 30 - - 30 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 5 - 5 

รวม  2,437 1,954 (760) 3,631 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื       
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,644 6,144 (6,130) 1,658 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 532 720 (503) 749 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 30 - - 30 

รวม  2,206 6,864 (6,633) 2,437 
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29.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารส าคัญตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั ซ่ึงผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึง
ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม                    

 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18 29 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 

รวม 20 31 

30. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯด าเนินกิจการในส่วนงานหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทยในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน โดยบริษทัฯ ก าหนดส่วนงานด าเนินงานตามผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 

1. รับซ้ือ/รับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่าง ๆ มาบริหารจัดการด้วย                     
แนวทางการเจรจาประนอมหน้ีเป็นหลกั เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุท่ีไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 

2. รับซ้ือ/รับโอนทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ รับโอนทรัพยช์ าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีและประมูลซ้ือทรัพยห์ลกัประกนัของลูกหน้ีจากกรมบงัคบัคดีมาบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาปรับปรุงทรัพยใ์หมี้สภาพดีพร้อมอยูเ่พื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะท าใหท้รัพยต์อบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
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30.1 ฐานะการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 มีนาคม 2563 

  ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ รวม 

 เงินลงทุนสุทธิ  - 449 449 
 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลกูหน้ีสุทธิ  78,015 - 78,015 
 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระสุทธิ  - 656 656 

 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  - 26,255 26,255 

 รวม   
78,015 27,360 105,375 

 เงินสด     6 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน   660 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์    1,217 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    16 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    1,237 
 เงินรอรับจากการขายทอดตลาด    9,498 
 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ    814 
 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   25 

 สินทรัพยอ์ื่น     130 

 รวม     
118,978 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

  ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ รวม 
 เงินลงทุนสุทธิ  - 70 70 
 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลกูหน้ีสุทธิ  77,375 - 77,375 
 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระสุทธิ  - 649 649 
 ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  - 23,899 23,899 

 รวม   77,375 24,618 101,993 
 เงินสด     5 
 รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน   1,379 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ    1,243 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ    16 
 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี    491 
 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ    9,596 
 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ    888 
 สินทรัพยอ์ื่น     179 

 รวม     115,790 

บริษทัฯไม่มีการจ าแนกหน้ีสินออกตามส่วนงาน 

30.2  ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 สรุปได้
ดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท)  
    ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

    
ผลการด าเนินงาน

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

 ผลการด าเนินงาน
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) และ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 3,054 24 3,078 
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - - 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 226  226  
ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 10  10  

รวมรายได ้ 3,054 260 3,314 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   8 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย    (581)  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (681)  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน     (1,298) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   762 
ภาษีเงินได ้    (63)  

ก าไรสุทธิ   699 
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     (หน่วย: ลา้นบาท)  
    ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

    
ผลการด าเนินงาน

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

 ผลการด าเนินงาน
ทรัพยสิ์นรอการขาย 

(NPA) และ 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย                      4,407  23              4,430  
ก าไรจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - - 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 307                 307  
ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 40                   40  

รวมรายได ้                      4,407 370  4,777  
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   13 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย                  (445)  
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน              (880)  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน                  (218)  
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้               3,247  
ภาษีเงินได ้   - 

ก าไรสุทธิ               3,247  

30.3 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน             
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

30.4 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่า
เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของกิจการ) จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 739 ลา้นบาท และ 3,215 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงมาจากผลการด าเนินงานของส่วนงานสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) 

31.  สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนั  

31.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร เคร่ืองใช้ส านักงาน อายุของ
สัญญามีระยะเวลาภายใน 1 ปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ มีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้ภายใน 1 ปี จ านวน 3 ลา้นบาท  
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32. การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯ เหลืออยูเ่ป็นจ านวน 4 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

33. หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัฯ ถูกฟ้องด าเนินคดี มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องรวม 518 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 
524 ลา้นบาท) โดยคดีท่ีถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ท่ีมีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงเช่ือวา่เม่ือคดีถึงท่ีสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ แต่อยา่งใด ซ่ึงผลเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนดงักล่าวบริษทัฯ ยงัมิไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้าย
ของบริษทัฯ 

34.  การวดัมูลค่ายตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 มีนาคม 2563 
  

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน   
    

  เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย 
   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  449 41 14 394 449 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 
  

มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน       
  ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ  65 65 - - 65 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

55 

เทคนิคการประเมินมูลค่าส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 และ 3 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด            
โดยค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงอตัราเงินปันผลตอบแทนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัในตลาด และ
ค านวณจากมูลค่ายติุธรรมทางบญัชี (Book Value : BV) ตามงบการเงินล่าสุด 

35. การอนุมัติให้ออกงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 
2563 
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