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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ย  งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
เจา้ของและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ  

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแส                            
เงินสดส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)            
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค               
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
บริษทัฯตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามท่ีระบุใน
ขอ้ก าหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัเคร่ืองมือ         
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงิน             
งวดปัจจุบนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส             
โคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าใหเ้กิด 
การชะลอตวัของเศรษฐกิจและเกิดความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา                     
ซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถใน            
การช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ          
ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็น
อยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้      
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ          
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบ                 
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้
ไดร้วมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส าหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

บริษทัฯมีนโยบายการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ขอ้ 4.1 โดยบริษทัฯมีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีรับรู้ในปี 2563 จ านวน 5,188 
ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 86 ของรายไดร้วม จึงถือเป็นรายไดห้ลกัของบริษทัฯ โดยขา้พเจา้ใหค้วามส าคญั
กบัการตรวจสอบการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีวา่เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการค านวณหาอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีแต่ละรายท่ีใชใ้นการ
รับรู้รายไดด้อกเบ้ียของบริษทัฯ ตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหารในการก าหนดสมมติฐานเพื่อประมาณการกระแส
เงินสดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บของลูกหน้ีแต่ละราย และมาพฒันาขึ้นเป็นแบบจ าลองตามแต่ละกลุ่มของ
ลูกหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั อีกทั้งการบนัทึกรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีอาศยั             
การประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศเป็นหลกั  
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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการศึกษาและท าความเขา้ใจหลกัเกณฑท่ี์ผูบ้ริหารใชใ้นการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงิน
ใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ประเมินความเหมาะสมของหลกัเกณฑแ์ละท าความเขา้ใจกระบวนการในการ
ประมาณการกระแสเงินสดรับและอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต ประเมินและสุ่ม
ตวัอยา่งทดสอบระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกรับรู้รายไดด้อกเบ้ีย ทดสอบระบบการควบคุม
ภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการค านวณรายไดด้อกเบ้ีย และสุ่มทดสอบการค านวณ
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต รวมถึงสอบทานการค านวณประมาณการกระแสเงินสดรับ
และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บของลูกหน้ีแต่ละรายวา่สอดคลอ้งกบัแบบจ าลอง สุ่มทดสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลท่ีใชใ้นแบบจ าลอง รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการประมาณการ
กระแสเงินสด และสอบทานการบนัทึกรายการบญัชี รวมถึงการทดสอบการตดัยอดรายไดด้อกเบ้ียวา่มีการรับรู้
รายไดต้รงตามงวดบญัชี นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดวิ้เคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดด้อกเบ้ีย และสุ่มทดสอบ
รายการปรับปรุงบญัชีท่ีส าคญัท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 11.1 บริษทัฯมีเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งรับสุทธิจ านวน 77,550 ลา้นบาท (คิดเป็นร้อยละ 65 ของสินทรัพยร์วม) และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี 
คาดวา่จะเกิดขึ้นจ านวน 11,077 ลา้นบาท ซ่ึงถือเป็นจ านวนท่ีมีสาระส าคญัมาก ซ่ึงการตั้งค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นเกิดจากการท่ีบริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาถือปฏิบติัโดยเร่ิมมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าว
ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุน        
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หลกัการดงักล่าวตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผูบ้ริหารใน 
การพฒันาแบบจ าลอง ซ่ึงมีความซบัซอ้นของชุดขอ้มูลและสมมติฐาน ดงันั้น ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญักบั             
การตรวจสอบความเพียงพอของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ี 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเพียงพอของประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยการศึกษา
และท าความเขา้ใจสมมติฐานท่ีใชใ้นการพฒันาแบบจ าลอง พิจารณาและประเมินกระบวนการในการพิจารณา
แบบจ าลอง สอบทานเอกสารประกอบการพฒันาแบบจ าลอง และรายงานการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของ
การพฒันาแบบจ าลองซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูเ้ช่ียวชาญท่ีฝ่ายบริหารของบริษทัฯวา่จา้ง รวมถึงนโยบายการบญัชีท่ี
เก่ียวกบัการค านวณและบนัทึกค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและ
สุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯเก่ียวกบัการค านวณ สุ่มทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ามาใช้
ในการพฒันาแบบจ าลอง และการบนัทึกบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุน การบนัทึกมูลค่าหลกัประกนั และรวมถึงสุ่ม
ทดสอบระบบการควบคุมภายในในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 
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นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้มทดสอบความเพียงพอของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน โดยการสุ่มทดสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ไดแ้ก่ การจดัประเภทของลูกหน้ี มูลค่าหลกัประกนั และประมาณการกระแสเงินสด 
และระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บ รวมถึงการทดสอบความครบถว้นของขอ้มูลท่ีใชใ้นการค านวณและทดสอบ             
การค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

เร่ืองอ่ืน  

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                       
ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข และมีวรรค
ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัผลประโยชน์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดง
ฐานะการเงิน ตามรายงานลงวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลง
วนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน                
การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับ
กิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทัฯหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด                             
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง               
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ง                     
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน                               
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก            
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                           
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของบริษทัฯ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ        
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัท า 
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร  
และสรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของบริษทัฯในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่                
การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัฯตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ              
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืน              
ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดใน            
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ             
การกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบงานสอบบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 
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รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร่ือง การสอบทานขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ยการใชว้ิธีการสอบถาม
บุคลากร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทาน
อ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได ้            
ความเช่ือมัน่วา่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่ไดแ้สดง
ความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลท่ีสอบทาน 

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดน้ านโยบายการบญัชีใหม่เก่ียวกบัเคร่ืองมือ            
ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัในการจดัท า                             
งบการเงินงวดปัจจุบนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.2 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม            
ท าใหเ้กิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและเกิดความผนัผวนในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามา
ซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถใน                
การช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ       
ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมี
เง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อย่างใด 
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เร่ืองอ่ืน  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ของบริษทับริหารสินทรัพย ์   
กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ สอบทานโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงใหข้อ้สรุปวา่ไม่
พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญั ตามรายงานลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562  

 

 
 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 28 สิงหาคม 2563 



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์

เงินสด 7,136                       4,706                       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน  9 774,073                   1,378,910                

เงินลงทุนสุทธิ 10 453,711                   70,182                     

เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 11, 13 77,550,221              77,374,662              

ลูกหนีขายผอ่นชาํระและดอกเบียคา้งรับสุทธิ 12, 13 669,361                   649,154                   

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 14 27,042,661              23,899,115              

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 15 1,194,245                1,243,219                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสุ้ทธิ 16 22,126                     -                               

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 17 15,544                     15,916                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 18 1,459,311                491,316                   

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 19 9,524,015                9,595,611                

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ สุทธิ 20 816,968                   888,262                   

สินทรัพยอื์น 21 148,210                   178,613                   

รวมสินทรัพย์ 119,677,582            115,789,666            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563



(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสิน

ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้มื 23 79,982,870              75,687,524              

ประมาณการหนีสิน 24 1,032,392                1,052,335                

ดอกเบียคา้งจา่ย 25 469,750                   504,240                   

หนีสินตามสัญญาเช่า 26 27,533                     -                               

หนีสินอืน 27 1,503,032                1,479,447                

รวมหนีสิน 83,015,577              78,723,546              

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

   หุน้สามญั 3,245,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท 28 16,225,000              16,225,000              

ทุนทีออกและชาํระแลว้

   หุน้สามญั 3,232,042,300 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท

   (31 ธนัวาคม 2562: หุน้สามญั 3,015,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 5 บาท) 16,160,212              15,075,000              

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 6,044,227                3,399,426                

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ 10.3 241,800                   (65,023)                    

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 29 1,622,500                1,622,500                

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,593,266              17,034,217              

รวมส่วนของเจา้ของ 36,662,005              37,066,120              

รวมหนีสินและส่วนของเจา้ของ 119,677,582            115,789,666            

-                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

    (นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)

  ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2563

            (ลงชือ)   สุเมธ  มณีวฒันา    (ลงชือ)    เกษม   ศิวกลุ

(นายสมพร มูลศรีแกว้)

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายไดด้อกเบีย 31 2,225,417             1,351,589             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 32 581,595                480,568                

รายไดด้อกเบียสุทธิ 1,643,822             871,021                

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 434,480                465,107                

กาํไรจากการขายผอ่นชาํระ 20,180                  21,589                  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 20,512                  12,321                  

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,118,994             1,370,038             

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 357,618                406,748                

ค่าตอบแทนกรรมการ 2,085                    1,987                    

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานที และอุปกรณ์ 53,800                  57,197                  

ค่าภาษีอากร 91,732                  151,136                

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบัรายการ) 9,918                    (6,267)                   

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 23,721                  25,454                  

ค่าใชจ่้ายอืน 83,427                  70,488                  

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอืน 622,301                706,743                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 33 1,376,336             -                           

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ (โอนกลบั) 34 -                           (91,444)                 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 120,357                754,739                

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้(รายได)้ 18 (15,307)                341                       

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 135,664                754,398                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                           (6,983)                   

รายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

กาํไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า 

    ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน 4,535                    -                           

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           (20,801)                 

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (907)                     -                           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 3,628                    (27,784)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 139,292                726,614                

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 35 0.04                      0.28                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,232,042             2,735,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

(นายสมพร มูลศรีแกว้)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)



(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุน:

รายไดด้อกเบีย 31 5,302,975             5,782,047             

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย 32 1,162,807             925,190                

รายไดด้อกเบียสุทธิ 4,140,168             4,856,857             

กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 660,843                772,228                

กาํไรจากการขายผอ่นชาํระ 30,602                  61,214                  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานอืน ๆ 28,165                  25,613                  

รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 4,859,778             5,715,912             

ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอืน

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัพนกังาน 749,071                870,538                

ค่าตอบแทนกรรมการ 3,180                    8,990                    

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัอาคาร สถานที และอุปกรณ์ 106,703                111,426                

ค่าภาษีอากร 201,426                438,830                

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (2,129)                  (19,941)                 

ค่าใชจ่้ายเกียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 56,597                  48,628                  

ค่าใชจ่้ายอืน 188,404                128,828                

รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอืน 1,303,252             1,587,299             

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน 33 2,673,919             -                           

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 34 -                           127,058                

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 882,607                4,001,555             

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 18 48,123                  591                       

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด 834,484                4,000,964             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563



(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:

รายการทีจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                           (7,786)                   

รายการทีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า 

    ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (18,929)                -                           

กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 57,855                  (20,801)                 

ภาษีเงินไดที้เกียวขอ้ง (7,785)                  -                           

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ขาดทุน) 31,141                  (28,587)                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 865,625                3,972,377             

กาํไรต่อหุน้

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 35 0.26                      1.46                      

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุน้) 3,212,962             2,735,000             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั) (นายสมพร มูลศรีแกว้)

ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่



บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

(หน่วย : พนับาท)

องคป์ระกอบอนื

ของส่วนของเจา้ของ

ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้

ทุนทีออก ส่วนเกินมูลค่า เปลียนแปลงมูลค่า สาํรอง

และชาํระแลว้ หุน้สามญั เงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 13,675,000              -                               (58,017)                    1,622,500                26,609,532              41,849,015              

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               4,000,964                4,000,964                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               (7,786)                      -                               (20,801)                    (28,587)                    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36) -                               -                               -                               -                               (3,121,456)               (3,121,456)               

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2562 13,675,000              -                               (65,803)                    1,622,500                27,468,239              42,699,936              

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 15,075,000              3,399,426                (65,023)                    1,622,500                17,034,217              37,066,120              

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีใหม่ (หมายเหตุ 6) -                               -                               321,966                   -                               (1,928,153)               (1,606,187)               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 มกราคม 2563 (หลงัปรับปรุง) 15,075,000              3,399,426                256,943                   1,622,500                15,106,064              35,459,933              

กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               834,484                   834,484                   

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด -                               -                               (15,143)                    -                               46,284                     31,141                     

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 36) -                               -                               -                               -                               (3,393,566)               (3,393,566)               

เพมิทุนหุน้สามญั  (หมายเหตุ 28) 1,085,212                2,644,801                -                               -                               -                               3,730,013                

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 16,160,212              6,044,227                241,800                   1,622,500                12,593,266              36,662,005              

-                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

กาํไรสะสม



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)

(หน่วย : พนับาท)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 882,607                4,001,555             

รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 73,680                  70,185                  

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 67,953                  48,308                  

รายไดค้า้งรับ (เพมิขึน) ลดลง 637                       (377)                     

รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง (3,965)                   (3,723)                   

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (575,173)               (290,435)               

ค่าความเสียหายทีเกิดจากคดีฟ้องร้อง 420                       -                           

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 37,406                  33,361                  

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร -                           (155)                     

กาํไรจากการยดึคืนสินทรัพยข์ายผอ่นชาํระ (1,216)                   (5,728)                   

หนีสูญ 5,437                    -                           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน 2,651,686             -                           

ค่าเผอืหนีสงสัยจะสูญตงัเพมิ -                           127,057                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนเพมิขึน (ลดลง) - ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 137,232                (283)                     

กาํไรจากการปรับโครงสร้างหนี - ลูกหนีขายผอ่นชาํระ (120,436)               -                           

โอนกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (2,129)                   (19,941)                 

3,154,139             3,959,824             

รายไดด้อกเบียสุทธิ (4,140,168)               (4,856,857)            

รายไดเ้งินปันผลสุทธิ (2,014)                      (1,801)                   

เงินสดรับดอกเบีย 1,902,260                1,711,149             

เงินสดรับเงินปันผล 37,824                     37,852                  

เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 1,755,671                6,241,645             

เงินสดจ่ายค่าซือสินทรัพยรั์บโอนจากสถาบนัการเงิน (3,702,401)               (3,724,652)            

เงินสดจ่ายดอกเบีย (1,197,117)               (939,056)               

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (122,872)                  (5,427)                   

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสินดาํเนินงาน (2,314,678)            2,422,677             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563
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2563 2562

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

เงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 1,855,147             3,917,560             

ลูกหนีขายผอ่นชาํระ 70,851                  114,258                

ทรัพยสิ์นรอการขาย (283,156)               348,977                

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (1,100,061)            (3,417,846)            

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซือทรัพยแ์ละอืน ๆ 62,821                  185,509                

สินทรัพยอื์น (41,988)                 (182,152)               

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ -                           (5,342,009)            

หนีสินอืน 577,372                (653,611)               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงาน (1,173,692)            (2,606,637)            

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (50,455)                 (41,840)                 

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,762)                   (8,738)                   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                           156                       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (52,217)                 (50,422)                 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการกูย้มืและตราสารหนี 30,850,000           31,200,000           

เงินสดจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืและตราสารหนี (29,764,023)          (21,608,690)          

เงินสดจ่ายชาํระหุน้กู ้ (800,000)               (4,000,000)            

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ -                           (273)                     

เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั 3,798,240             -                           

เงินสดจ่ายในการออกหุน้สามญั (66,469)                 -                           

เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (3,393,566)            (3,121,456)            

เงินสดจ่ายชาํระหนีตามสัญญาเช่า (588)                     -                           

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 623,594                2,469,581             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (602,315)               (187,478)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 1,379,811             1,031,572             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด (หมายเหตุ 8) 777,496                844,094                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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ข้อมูลเพมิเติมประกอบกระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงินสด

ซือเงินใหสิ้นเชือจากการซือลูกหนี 2,934,996             4,205,570             

ซือทรัพยสิ์นรอการขาย 1,208,573             -                           

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 194                       5,090                    

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 719                       -                           

รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหนีเงินใหสิ้นเชือ 2,432                    2,457                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2563  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและ                     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ โดยถือหุ้นในอตัราร้อยละ 45.79 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ (ก่อนวนัท่ี 12 ธันวาคม 
2562 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน) บริษทัฯประกอบธุรกิจการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (“NPL”) และทรัพยสิ์นรอการ
ขาย (“NPA”) เพื่อน ามาบริหารหรือจ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป บริษทัฯมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 99 ถนน
สุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และมีสาขาจ านวน 25 สาขา 

เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ได้อนุญาตให้หุ้นสามญัของบริษทัฯเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ช่ือย่อในการซ้ือขายหลักทรัพย์ว่า 
“BAM” 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและเกิดการผนัผวน
ในตลาดเงินและตลาดทุน สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ  
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงัไม่สามารถประมาณได้
อย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารบริษทัฯมีการติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์
ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ี
อาจเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณ
การผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 
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2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

งบการเงินส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547  และแสดงรายการตามข้อก าหนดของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและ
การประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึง
เร่ิมมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินปี 2563  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือก
น าเสนองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบสมบูรณ์เช่นเดียวกบั งบการเงิน
ประจ าปี 

ขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย ข้อมูลทางการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

3.  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้
การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี     

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทและการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่าย โดยพิจารณาจากประเภทของ                 
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

การจดัประเภทและวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

บริษทัฯจดัประเภทรายการสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทัฯใน
การจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น 
โดยถือตามพื้นฐานขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินเป็น
คร้ังแรก โดยจดัประเภทเป็น 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย และ
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้
และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์                    
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด  



4 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัฯจดัประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ผูบ้ริหารของบริษทัฯไดส้อบทานและประเมินสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตาม
ขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู่  ณ วนันั้น และไดส้รุปการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงิน
ของบริษทัฯท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า ดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท       
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

- จดัประเภทและวดัมูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายประเภทตราสารทุนของบริษทัจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เป็นสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเช่นเดิม 

- จดัประเภทเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับ
ช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้ง และแสดงรายการเป็นเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

- จดัประเภทลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีบริษทัฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับช าระเงินตน้ 
และดอกเบ้ียจากจ านวนเงินตน้คงคา้ง และแสดงรายการเป็นลูกหน้ีขายผ่อนช าระ และวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  

การจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงิน  

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงิน บริษทัฯยงัคงจดัประเภทรายการหน้ีสินทางการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
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การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งประมาณการการดอ้ยค่าของผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัน้ีใหรั้บรู้การดอ้ยค่าตามโมเดลผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์
ทางการเงิน (Expected Credit Loss model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากโมเดลไม่รองรับ 
(Management Overlay) และก าหนดให้รับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยไม่
จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดขึ้นก่อน บริษทัฯน าหลกัการการด้อยค่าส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ (Purchased or 
originated credit-impaired approach) มาใช้ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และเงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์ส่วนท่ีโอนเป็นเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และน าหลักการทั่วไป 
(General Approach) มาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีขายผ่อนช าระ 
และสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน  

การปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง 

บริษัทฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสมหรือ
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
น ามาแสดงเปรียบเทียบ ท าใหก้ารแสดงรายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกบังบการเงินปี 
2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

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

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนั
กบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

บริษทัฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วันท่ี                               
1 มกราคม 2563 (ถา้มี) และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ทั้งน้ี ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกจิการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของ 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. และเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุก
ขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง 
และให้ถือปฏิบติัตามการเปล่ียนแปลงดงักล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาด
กลางและขนาดย่อม และลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีไดใ้น
อนาคต และไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา 
ดงัน้ี 

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

- ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ไดว้่าลูกหน้ี
ดอ้ยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ 
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กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สามารถใชม้าตรการผ่อนปรน
ตามท่ีแนวปฏิบติัทางบญัชีก าหนดไว ้โดยมาตรการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ มีดงัน้ี   

(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) บริษทัฯจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หาก
วิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่าลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้าง
หน้ีได ้โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนั โดยถือว่าไม่
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางใน
หนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563 ให้คงการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้
มาตรการ 

(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีท่ีดอ้ยคุณภาพ (NPL) บริษทัฯจะจดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้น Performing ได้
หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 
3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

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

(4) หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่
สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ บริษทัฯสามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีค  านวณใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้และ
บริษทัฯสามารถรับรู้รายได้ดอกเบ้ียในช่วงระยะเวลาท่ีพกัช าระหน้ีด้วยอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ี
ค านวณใหม่ หรือตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

(5) ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น บริษทัฯสามารถพิจารณาให้น ้ าหนกัของ
ขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชั่วคราว เป็นน ้ าหนักท่ีน้อยกว่าข้อมูลท่ี
สะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต 

ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบ โดย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวนรวม 1,632 ราย ยอดหน้ีรวม 2,370 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีขายผ่อนช าระเขา้ร่วมโครงการจ านวนรวม 
310 ราย ยอดหน้ีรวม 457 ลา้นบาท  
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นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ไดอ้อกหนงัสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563 
เร่ือง มาตรการการให้ความเช่ือเหลือลูกหน้ีรายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ยงัไม่มี
ลูกหน้ีท่ีเขา้มาตรการตามหนงัสือเวียนน้ี 

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ีย ังมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของบริษทัฯ ท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไม่ไดเ้ลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ดงักล่าว 

4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้   

ก) รายไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจากราคา
ทุนสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ย
ความเส่ียงดา้นเครดิต และรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิตค านวณจากอัตราท่ีใช้ในการคิดลด         
ประมาณการเงินสดจ่ายหรือรับในอนาคตตลอดอายขุองสินทรัพยท์างการเงินท่ีคาดไว ้เพื่อใหไ้ดร้าคา
ทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิด
รายการ ในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติจากกระแส
เงินสดรับสุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเกิดขึ้นจริงในอดีตมาพฒันาขึ้นเป็นแบบจ าลอง โดยมีขอ้
สันนิษฐานว่าประมาณการกระแสเงินสดรับสุทธิและอายุท่ีคาดไวข้องกลุ่มของเคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ในกรณีท่ีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือมานั้นไดต้ดัรายการราคาทุนครบถว้นแลว้ แต่บริษทัฯยงัมีสิทธิ
เรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีตามสัญญาได ้เม่ือไดรั้บช าระจากลูกหน้ี บริษทัฯจะรับรู้เป็นก าไรจากเงิน
ใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและถือเป็นส่วนหน่ึงของรายไดด้อกเบ้ียทั้งจ านวน 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือหรือรับโอนมา
จากสถาบนัการเงินอ่ืนเม่ือไดรั้บช าระเงินจากลูกหน้ี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี  

(1) ในกรณีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ีกบัลูกหน้ี  

 บริษทัฯจะรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเม่ือได้รับช าระเงินจากลูกหน้ีตามวิธีอตัราผลตอบแทนรายตวั 
โดยค านวณหาอตัราผลตอบแทนรายตวัจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บช าระ
จากลูกหน้ีแต่ละราย โดยอา้งอิงจากสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือสัญญาประนอมหน้ี ในกรณี
ท่ีสัญญาก าหนดให้มีการตีโอนทรัพยช์ าระหน้ี บริษทัฯจะใชป้ระมาณการมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีจะ
น ามาตีโอนทรัพยช์ าระหน้ีมาเป็นประมาณการกระแสเงินสดรับ เพื่อใชใ้นการค านวณหาอตัรา
ผลตอบแทนรายตวั อย่างไรก็ตาม หากสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีก าหนดให้มีการน าทรัพย์
หลกัประกนัขายทอดตลาด บริษทัฯจะไม่น าประมาณการเงินรับดงักล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของ
ประมาณการเงินสดรับ เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระ 

 บริษทัฯจะรับรู้รายได้ดอกเบ้ีย โดยค านวณตามระยะเวลาคา้งช าระตั้งแต่วนัท่ีท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ี หรือวนัท่ีรับช าระเงินล่าสุด จนถึงวนัท่ีไดรั้บช าระเงิน โดยใช้
อตัราผลตอบแทนท่ีค านวณได้ข้างต้น โดยจะรับรู้รายได้ดอกเบ้ียรับในจ านวนท่ีไม่สูงกว่า
จ านวนเงินท่ีไดรั้บช าระจากลูกหน้ี เงินรับส่วนท่ีเหลือหลงัจากการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจะบนัทึก
หกัเงินตน้ของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 

(2) ในกรณีลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีไม่มีการท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีหรือประนอมหน้ี 

 เงินท่ีไดรั้บช าระหน้ีจากลูกหน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ (เงินสดรับช าระหน้ีจากลูกหน้ี หรือเงินรับจาก
การขายทอดตลาดหลกัประกนั) จะน าไปลดเงินตน้ทั้งจ านวน หากผลต่างของเงินท่ีไดรั้บมา
มากกว่าตน้ทุนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีจะแสดงเป็นก าไรจากการรับช าระหน้ีจาก
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี โดยบริษทัฯจะรับรู้รายการดงัน้ี 

- กรณีรับช าระเงินสดจากลูกหน้ีจะบนัทึกรับรู้รายการ ณ วนัรับช าระเงิน 

- กรณีน าทรัพยห์ลกัประกนัของลูกหน้ีไปขายทอดตลาดท่ีกรมบงัคบัคดี บริษทัฯจะบนัทึก
หักหน้ีลูกหน้ีในวนัท่ีผูซ้ื้อได้ช าระเงินค่าซ้ือทรัพย์แก่กรมบงัคบัคดีครบถ้วน และจะ
บนัทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาด-กรมบงัคบัคดีเป็นลูกหน้ีในบญัชี 
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กรณีบริษทัฯไดรั้บโอนทรัพยสิ์นของลูกหน้ีมาจากการขายทอดตลาดหลกัประกนัของลูกหน้ีหรือจาก
การตีโอนทรัพยช์ าระหน้ี บริษทัฯจะบนัทึกทรัพยสิ์นท่ีตีโอนมาตามราคาเคาะซ้ือหรือราคาท่ีตกลงกบั
ลูกหน้ี และจะบนัทึกหักเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี และในกรณีท่ีมูลค่าทรัพยสิ์นท่ีตีโอนมาสูง
กว่ายอดเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีคงคา้ง จะแสดงส่วนต่างเป็นส่วนปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการ
ขาย เพื่อให้มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีบนัทึกในงบการเงินไม่เกินกว่าต้นทุนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ี โดยบริษทัฯจะบนัทึกรับรู้รายการในวนัท่ีรับโอนทรัพยสิ์น 

ข) รายไดด้อกเบ้ียรับจากเงินฝากสถาบนัการเงิน 

 ดอกเบ้ียจากเงินฝากสถาบนัการเงินรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑค์งคา้ง โดยรับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของ
เวลาโดยค านึงถึงผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

ค) รายไดค้่าบริการ    

 บริษทัฯจะรับรู้รายไดเ้ม่ือมีการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งตามเกณฑค์งคา้ง 

ง) รายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลจากเงินลงทุน  

 ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง              
เงินปันผลจากเงินลงทุนจะถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

จ) ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการซ้ือขายหลกัทรัพยถื์อเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ฉ)     รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผ่อนช าระจากยอดเงินต้น             
คงคา้ง โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง และส าหรับลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตในภายหลงั บริษทัฯจะรับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจาก
ยอดหน้ีคงคา้งหลงัหักค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
บริษทัฯรับรู้รายได้ดอกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผ่อนช าระตามเกณฑ์เงินสด โดยรายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ี
ขายผอ่นช าระจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง)  

บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการขายผอ่นช าระเม่ือยอดรวมของเงินสดรับช าระจากลูกหน้ีสูงกวา่ตน้ทุนของ
ทรัพยสิ์นรอการขาย ทั้งน้ี ก าไรท่ีรับรู้จะไม่เกินยอดรวมของเงินสดท่ีรับช าระ  

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย - ดอกเบีย้จ่าย 

 ดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตามเกณฑค์งคา้ง โดยค่าใชจ่้ายทางตรงท่ีท าใหเ้กิดตราสารหน้ี
และเงินกูย้มืจะถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ในกรณีท่ีดอกเบ้ียไดค้ิดรวมอยูใ่นตัว๋เงินจ่ายแลว้ 
ดอกเบ้ียนั้นจะบนัทึกเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชีและจะตดัจ าหน่ายเป็นค่าใชจ่้ายเฉล่ียเท่า ๆ กนัตลอดอายุ
ของตัว๋เงินนั้น 
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4.3 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ป็นสินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารหน้ีและตราสารทุน ดงัน้ี 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี  

บริษทัฯจดัประเภทรายการเงินลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษทัฯ
ในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้น โดยจดัประเภทเป็น 

ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสด
ซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์าง
การเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีท ารายการ (Trade date) บวกด้วย
ตน้ทุนในการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนั้น  

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายแสดงใน           
งบแสดงฐานะการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น               
(ถา้มี) 

ข) สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์  
ทางการเงินท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกดว้ย
ตน้ทุนในการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าของเงินลงทุนนั้น  

ภายหลงัจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมแสดง
เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยก าไรหรือขาดทุนจากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหน้ีจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจาก
เงินลงทุนในก าไรหรือขาดทุนเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหน้ีนั้ นออกไป ส่วนผลขาดทุน               
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นและดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณด้วยวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริง จะถูกรับรู้ใน                
ก าไรหรือขาดทุน 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนแสดงในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น (ถา้มี) 
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 สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถือไว้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ถือเป็นสินทรัพย์                     
ทางการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียน               
การจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดัประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร สินทรัพยท์างการเงินน้ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมบวกดว้ยตน้ทุนในการท ารายการ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า
ของเงินลงทุนนั้น  

ภายหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลงัของ 
เงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินปันผลจากเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าวจะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

กรณีเป็นเงินลงทุนท่ีไดม้าจากการปรับโครงสร้างหน้ี หรือตีโอนทรัพยช์ าระหน้ี บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุน
ของเงินลงทุนด้วยมูลค่าท่ีตกลงกันแต่ไม่เกินกว่ายอดเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีคงค้างตามบญัชี             
ในกรณีท่ีบริษทัฯถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 20 หรือร้อยละ 50 แต่บริษทัฯไม่มีอิทธิพลหรืออ านาจควบคุมใน
บริษทัดงักล่าว บริษทัฯจะยงัคงจดัประเภทเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวเป็นเงินลงทุนทัว่ไป และไม่แสดง
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือบริษทัยอ่ย 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยกเวน้ผลก าไร
หรือขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีบริษทัฯก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะรับรู้ในก าไรสะสม ซ่ึงจะไม่สามารถรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนในภายหลงัได ้   

ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อหน่วยท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนส าหรับ
เงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

มูลค่ายติุธรรม 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดท้ายของงวดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดค านวณโดยอ้างอิงอัตราเงินปันผลตอบแทนท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันในตลาด หรือ
ค านวณจากมูลค่ายุติธรรมทางบญัชี (Book Value: BV) ตามงบการเงินล่าสุด มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจค านวณโดยใชสู้ตรท่ีก าหนดโดย ธปท. โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทยหรือของสถาบนัการเงินอ่ืนแลว้แต่กรณี 
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การเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ี 

เม่ือโมเดลธุรกิจ (Business model) ในการบริหารสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงไป 
บริษทัฯตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการจดัประเภทรายการของเงินลงทุนในตราสารหน้ีใหม่ บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีดงักล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทรายการ  
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แลว้แต่การจดัประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหน้ีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภท 

ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 นโยบายการบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน เป็นดงัน้ี 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดและตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด ท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผ่ือ
ขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และจะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วน
ต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราผลตอบแทนรายตวั ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการ
ปรับกบัดอกเบ้ียรับ 

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด โดยบริษทัฯไม่มีอ านาจในการควบคุมทั้งโดย
ทางตรงและทางออ้มถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
(ถา้มี) 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ย ณ ส้ินวนัท า
การสุดทา้ยของงวด ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดย
สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรือตลาดอ่ืน หรืออตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลปรับดว้ยค่าความ
เส่ียงท่ีเหมาะสมแลว้แต่กรณี 

 บริษทัฯจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบญัชีต่อ
หน่วยท่ีใชใ้นการค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
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4.4 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

เน่ืองจากบริษทัฯประกอบธุรกิจโดยการรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพมาจากสถาบนัการเงินอ่ืน 
ดังนั้น เงินท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี จึงถือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมี                 
การด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ ซ่ึงแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่าย โดย
ต้นทุนของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ 
ประกอบดว้ย เงินท่ีจ่ายซ้ือเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท ารายการมีมูลค่า
เท่ากบัหรือใกลเ้คียงราคาจ่ายซ้ือ) เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี ค่าใชจ่้ายในการติดตามหน้ี เงิน
ทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์และค่าเบ้ียประกนัภยัหรืออ่ืน ๆ ส่วนท่ีจะโอนเป็นภาระแก่ลูกหน้ี
โดยบริษทัฯจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีเม่ือมีการช าระหน้ี 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีแสดงตามราคาทุนตดัจ าหน่ายและรวมดอกเบ้ียคา้งรับ  

4.5 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้/ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯน าหลกัการการดอ้ยค่าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตตั้งแต่เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการมาใช้ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี รวมถึง                              
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยส่์วนท่ีจะโอนไปเป็นภาระใหลู้กหน้ี   

บริษทัฯจะบนัทึกค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเม่ือมีการเปล่ียนแปลงในประมาณการ
กระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากลูกหน้ี โดยคิดลดการคาดการณ์ของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บในอนาคต โดย
อา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตและปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีสังเกตในปัจจุบนั บวกกบัการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
ในอนาคตท่ีสนบัสนุนและมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ไดว้่ามีความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใช้
ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้มูลเชิง
เศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและการพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
อนาคตมาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน าข้อมูลการคาดการณ์ใน
อนาคตมาใช้เป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงในปัจจุบันเชิง
เศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีเก่ียวขอ้งส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สถานการณ์เศรษฐกิจ
ในอนาคตอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นยงัรวมถึงส่วนเพิ่มจาก                
การบริหารจดัการ (Management Overlay) 

บริษทัฯตอ้งรับรู้จ านวนเงินของการเปล่ียนแปลงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายเุป็น
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน บริษทัฯตอ้งรับรู้การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็นผลก าไรจากการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน              
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นท่ีเคยรับรู้ในอดีต    
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 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืน  

 บริษทัฯน าหลกัการทัว่ไป (General Approach) มาใชใ้นการค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน เช่น เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย  ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ เงินรอรับจากการขายทอดตลาด ลูกหน้ี
สวัสดิการพนักงานและดอกเบ้ียค้างรับ เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยท่ี์จะโอนเป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

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

กลุ่มท่ี 1 :   สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing)  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีไม่ไดมี้การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนขา้งหน้า ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 
เดือน บริษทัฯจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

กลุ่มท่ี 2 :   สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิต (Under-
 Performing)  

ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงความเส่ียงดา้นเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรก แต่ไม่ไดมี้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ย
จ านวนท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงิน  

กลุ่มท่ี 3 :   สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing)  

สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเหตุการณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น โดย
บริษทัฯจะรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไวข้องสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะท าการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบระหวา่งความเส่ียงของ
การผิดสัญญาท่ีจะเกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน กบัความเส่ียงของการผิดสัญญาท่ีจะ
เกิดขึ้นของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินนั้นบริษทัฯอาจใช้เกณฑ์
เชิงปริมาณหรือเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริษทัฯเป็นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้าน
เครดิตของลูกหน้ี เช่น ลูกหน้ีคา้งช าระเกินกวา่ 30 วนั ระยะเวลาติดตามสถานการณ์ช าระหน้ีส าหรับสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และในการประเมินวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือรายกลุ่มของสินทรัพยท์างการเงินก็ได ้
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สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต เม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตุการณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดง
ว่าสินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตจะรวมถึงการคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีว่าผูกู้ ้
ก  าลงัประสบปัญหาทางการเงินอยา่งมีนยัส าคญั การฝ่าฝืนสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเง่ือนไข
ใหม่ หรือการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระท่ีมีการตกลงเง่ือนไขใหม่ เน่ืองจากผูกู้ป้ระสบปัญหาทางการเงินจะถือวา่เป็นสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมีหลกัฐานท่ี
แสดงวา่ความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้บ่งช้ีอ่ืนของ
การดอ้ยค่า 

หากในรอบระยะเวลาต่อมา ถา้คุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และ
ประเมินไดว้า่ความเส่ียงดา้นเครดิตไม่เพิ่มขึ้นอยา่งมีสาระส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเหมือน
ท่ีเคยประเมินไวใ้นงวดก่อน บริษทัฯจะเปล่ียนการรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู้
ผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวเ้ป็นรับรู้ดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 
เดือนขา้งหนา้ 

บริษัทฯพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุงด้วยข้อมูลท่ีสังเกตในปัจจุบันบวกกับ                
การคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผลหากพิสูจน์ได้ว่ามี
ความสัมพนัธ์กนัทางสถิติ รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอยา่งเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใชข้อ้มูลเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาค และท าการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชใ้นการค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ซ่ึงการน า
ข้อมูลการคาดการณ์ในอนาคตมาใช้ เ ป็นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่า                              
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัเชิงเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีส่งผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์
สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นยงัรวมถึง
ส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการ (Management Overlay) 

 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุน  
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 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

 บริษทัฯตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี โดยน าหลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการ
กนัเงินส ารองของสถาบนัการเงินตามหนงัสือธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี สนส.5/2559 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 
2559 มาปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัฯ โดยหลกัเกณฑใ์นการจดัชั้นหน้ีส่วนใหญ่อา้งอิงจาก
ระยะเวลาคา้งช าระเป็นส าคญั และปรับปรุงเพิ่มดว้ยจ านวนเงินเพิ่มเติมท่ีคาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหน้ีไม่ได ้
โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหน้ีจากประสบการณ์ในการพิจารณาความเส่ียงและมูลค่า
หลักประกันประกอบ ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้ งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด               
ซ่ึงหลกัเกณฑใ์นการจดัชั้น เป็นดงัน้ี 

หน้ีจดัชั้น ระยะเวลาคา้งช าระ เกณฑก์ารกนัส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ชั้นท่ี 1 ปกติ 
ชั้นท่ี 2 กล่าวถึงเป็นพิเศษ 

0 - 30 วนั 
31 - 90 วนั 

ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญดว้ยมูลค่าท่ีสูงสุดระหวา่ง 
1) ร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเช่ือจาก 

การซ้ือลูกหน้ีท่ีสูงกว่ามูลค่าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีต ่าสุด 
ระหว่าง 90% ของมูลค่าหลกัประกันหรือมูลค่าจ านอง 
หรือภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธิ หรือ 

2) ส่วนต่างระหวา่งเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีสูงกวา่
กระแสเงินสดจากการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบนั โดยอา้งอิงอตัรา
ดอกเบ้ียตามสัญญา (MLR) เป็นอตัราคิดลด    

ชั้นท่ี 3 ต ่ากวา่มาตรฐาน 91 - 180 วนั ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญด้วยมูลค่าท่ีสูงสุดระหว่างร้อยละ 
100 ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 
ท่ีสูงกว่ามูลค่าอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีต ่ าสุดระหว่างมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่าย
หลกัประกัน (คิดลดตามระยะเวลาและสถานะของลูกหน้ี) 
หรือมูลจ านอง หรือภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธิ 

ชั้นท่ี 4 สงสัย 181 วนั - 12 เดือน 
ชั้นท่ี 5 สงสัยจะสูญ เกิน 12 เดือน 
  

 ส าหรับลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีซ้ือมาใหม่จะจดัชั้นหน้ีเป็นชั้นหน้ีสงสัยจะสูญ (ชั้นท่ี 5) ทั้งหมด เน่ืองจาก
ลูกหน้ีท่ีซ้ือมาเป็นหน้ีดอ้ยคุณภาพจากสถาบนัการเงินเดิม และบริษทัฯยงัไม่ไดมี้การด าเนินการใด ๆ กบั
ลูกหน้ี และหากต่อมาไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีกบัลูกหน้ี บริษทัฯจะปรับการจดัชั้นของลูกหน้ี
ใหม่โดยลูกหน้ีท่ีถูกจดัชั้นเป็นสงสัยจะสูญ (ชั้นท่ี 5) หรือสงสัย (ชั้นท่ี 4) ให้จดัชั้นเป็นต ่ากว่ามาตรฐาน    
(ชั้นท่ี 3) และหากลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ ติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
หรือ 3 งวดการช าระเงิน แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ จะจดัชั้นเป็นลูกหน้ีจดัชั้นปกติ (ชั้นท่ี 1) 
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4.6  สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการเปลีย่นแปลงเง่ือนไข/การปรับปรุงโครงสร้างหนี ้

 ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เม่ือมีการเจรจาใหม่หรือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการช าระหน้ีหรือปรับ
โครงสร้างหน้ีของสินทรัพยท์างการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอยูถู่กแทนท่ีดว้ยสินทรัพยท์างการเงิน
ใหม่ เน่ืองจากผูกู้ ้ประสบปัญหาทางการเงิน บริษทัฯจะท าการประเมินว่าควรตดัรายการสินทรัพย์ทาง          
การเงินดงักล่าวออกจากบญัชีหรือไม่ และวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ดงัน้ี 

ก) ถ้าการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขไม่ท าให้มีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี บริษทัฯ                    
จะค านวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินใหม่ โดยค านวณหามูลค่าปัจจุบันของ    
กระแสเงินสดท่ีตกลงใหม่หรือเปล่ียนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเม่ือเร่ิมแรกของ
สินทรัพยท์างการเงินเดิม และรับรู้ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดง
เป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  

ข) ถา้การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขท าให้ตอ้งตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี จะถือว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่เป็นกระแสเงินสดสุดทา้ยของสินทรัพยท์างการเงินเดิม ณ วนัท่ี
ตดัรายการออกจากบญัชี ผลต่างระหว่างมูลค่าบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินเดิมท่ีถูกตดัรายการกับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

 ในกรณีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี บริษทัฯจะยงัคงถือว่าเป็นลูกหน้ีท่ีมี                
การดอ้ยค่าดา้นเครดิตตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการตลอดไป และในส่วนของลูกหน้ีขายผ่อนช าระ
ท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี หาก ณ วนัท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการ ลูกหน้ี
รายดงักล่าวจะถือเป็นลูกหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงด้านเครดิต (Stage 2) หรือจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต                 
(Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหน้ีรายดงักล่าวจะสามารถจ่ายช าระตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ไดเ้ป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวนัท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี จึงจะถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพย์             
ทางการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วนัท าสัญญา 
ปรับโครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีรายดังกล่าวเข้าเง่ือนไขการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินใหม่จะถือเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Stage 1) 

4.7 ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

  ลูกหน้ีขายผ่อนช าระเกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายโดยการให้ผ่อนช าระ โดยบริษทัฯจะบันทึก           
ส่วนต่างระหว่างราคาขายและต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายเป็นก าไรขั้นต้นจากการขายผ่อนช าระ               
รอตดับญัชี และทยอยรับรู้เป็นก าไรจากการขายผ่อนช าระเม่ือยอดรวมของเงินสดรับช าระจากลูกหน้ีสูงกว่า
ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย ทั้งน้ี ก าไรท่ีรับรู้จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินท่ีได้รับช าระ ซ่ึงสูงกว่า
ตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขาย 

 ลูกหน้ีขายผ่อนช าระแสดงตามมูลค่าสัญญาคงคา้งรวมดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิดว้ยค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
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4.8 ทรัพย์สินรอการขาย 

 ทรัพยสิ์นรอการขายของบริษทัฯ ประกอบด้วย ทรัพยสิ์นท่ีได้จากการรับซ้ือ/รับโอนจากบริษทับริหาร
สินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงิน ทรัพยสิ์นท่ีไดรั้บจากการโอนทรัพยข์องลูกหน้ีเพื่อช าระหน้ี และทรัพยสิ์นท่ี
ไดรั้บจากการประมูลทรัพยข์องลูกหน้ีเพื่อช าระหน้ี 

 ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดจ้ากการรับซ้ือ/รับโอนจากบริษทับริหารสินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงิน แสดงดว้ย
ราคารับโอน (ตน้ทุนท่ีรับซ้ือ) รวมค่าใชจ่้ายในการโอนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น   

 ส าหรับทรัพยสิ์นรอการขายท่ีประมูลซ้ือจากสถาบนัการเงินโดยการจ่ายช าระเป็นตัว๋สัญญาใช้เงินไม่มี
ดอกเบ้ีย บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดม้าดว้ยราคาทุนท่ีเทียบเท่าราคาเงินสดไม่รวม
ดอกเบ้ีย โดยผลต่างระหวา่งราคาเทียบเท่าเงินสดและจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายช าระแสดงเป็นดอกเบ้ียจ่ายรอตดั
บญัชีและทยอยตดัเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายขุองตัว๋สัญญาใชเ้งิน 

 ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดรั้บจากการโอนทรัพยข์องลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอการขายท่ีไดรั้บจากการประมูล
ทรัพยข์องลูกหน้ีเพื่อช าระหน้ีแสดงตามราคาทุน (ตามราคาท่ีรับโอนทรัพยข์องลูกหน้ีหรือราคาท่ีประมูล
ซ้ือ หรือราคาท่ีจ่ายซ้ือ แต่ไม่เกินกว่าราคาตามบญัชีของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีคงคา้ง ณ วนัท่ีได้
ทรัพยสิ์นมา) รวมค่าใชจ่้ายในการโอนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นนั้น หรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนแลว้แต่
ราคาใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุด หกัดว้ยประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการขาย 

 ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการจ าหน่าย ยกเวน้การขายโดยให้ลูกหน้ีผ่อนช าระ ซ่ึงจะรับรู้ตามนโยบายบญัชีขอ้ 
4.7 

 ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือ
เกิดรายการ 

4.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ค่าเส่ือม
ราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละประเภท ดงัน้ี 

  วิธีค านวณค่าเส่ือมราคา อตัราร้อยละต่อปี 
อาคาร เส้นตรง 5 
ส่วนปรับปรุงอาคาร เส้นตรงแบบรายวนั 10 - 15 
อุปกรณ์ เส้นตรง 20 
รถยนต ์ เส้นตรง 20 
คอมพิวเตอร์ เส้นตรง 33.33 
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 วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ จะมีการทบทวนอยา่งน้อยทุก
ส้ินงวดบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน บริษทัฯไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและงาน
ระหวา่งท า 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตดัออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่าย ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์(ผลต่าง
ระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น) จะรับรู้ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

4.10 สัญญาเช่า  

ณ วนัเร่ิมตน้สัญญา บริษทัฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดย
สัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

บริษัทฯในฐานะผู้เช่า 

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาใน
การเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า  

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

บริษทัฯรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใชง้าน)  สินทรัพย์
สิทธิการใช้วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และ
ปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่  

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6 - 10 ปี  
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -โปรแกรมคอมพิวเตอร์        3   ปี  

หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กบับริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของ
สินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย ์
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หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล บริษทัฯรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัฯหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตาม
บัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้ นโดยสะท้อนดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลง               
โดยสะทอ้นการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
จะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

บริษัทฯในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายไดใ้นส่วนของก าไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ าหน่าย 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงดว้ยราคาทุนหลงัหักค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
อาจเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนดงักล่าวทุกส้ินงวดเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายและค่าเผ่ือการดอ้ยค่ารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และไม่มีการตดั
จ าหน่ายงานระหวา่งท า 
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4.12 เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดเกิดจากการฟ้องร้องด าเนินคดีลูกหน้ีและศาลมีค าพิพากษาออกกฎหมาย
บงัคบัคดี โดยกรมบงัคบัคดีออกประกาศขายทอดตลาดและมีผูเ้ขา้ประมูลซ้ือ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดงัน้ี 

ก) กรณีบุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูลซ้ือ 

กรณีท่ีมีการน าทรัพยห์ลกัประกันของลูกหน้ีไปขายทอดตลาดและมีบุคคลภายนอกเป็นผูป้ระมูลซ้ือ 
บริษัทฯจะบันทึกรายการดังกล่าวเป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาด ในวนัท่ีผูซ้ื้อได้ช าระเงิน                
ค่าซ้ือทรัพยใ์ห้แก่กรมบงัคบัคดีครบถว้น และเฉพาะกรณีทรัพยห์ลกัประกนันั้นไดจ้ดจ านองล าดบัท่ี 1            
กบับริษทัฯเท่านั้น โดยบริษทัฯจะบนัทึกประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท่ีจะถูกเรียกเก็บจาก
กรมบังคับคดี ในอัตราร้อยละ 7 ของราคาประมูล ประมาณการค่าใช้จ่ายขายทอดตลาดแสดงเป็น
รายการหกัจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

ข) กรณีบริษทัฯเป็นผูป้ระมูลซ้ือแบบบุคคลภายนอก 

กรณีท่ีบริษทัฯเป็นผูป้ระมูลซ้ือทรัพย์หลกัประกันของลูกหน้ีและช าระเงินให้กับกรมบงัคับคดีเต็ม
จ านวนไปแลว้ บริษทัฯจะบนัทึกรับรู้เป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาดดว้ยราคาท่ีประมูลซ้ือหักดว้ย
ค่าธรรมเนียมในการซ้ือในอตัราร้อยละ 3.5 ของราคาประมูล 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์อ่ืนท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 

 ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีซ่ึงแสดงว่าสินทรัพยข์องบริษทัฯด้อยค่าลง
หรือไม่ และหากมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัฯจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยแ์ละรับรู้ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพย์หรือ
มูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากในการ
ประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่า ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้
ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะ
กลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณ
การท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าคร้ังล่าสุด โดย
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มขึ้นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่า
ตามบญัชีท่ีควรจะเป็น หากบริษทัฯไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯ
จะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 
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4.14  การตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

บริษทัฯตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยห์มดลง 
หรือมีการโอนสิทธิท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินตามการโอนความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของเจา้ของท่ีมีสาระส าคญัทั้งหมดในสินทรัพยท์างการเงินนั้น ถา้บริษทัฯยงัคงมีอ านาจควบคุม 
บริษทัฯจะบนัทึกรายการสินทรัพยท์างการเงินนั้นต่อไปตามขอบเขตความเก่ียวขอ้งต่อเน่ืองกบัสินทรัพย์
ทางการเงิน  

หน้ีสินทางการเงินจะถูกตดัรายการออกจากบญัชี เม่ือบริษทัฯไดส้ิ้นสุดภาระผูกพนัหรือสัญญาถูกยกเลิก
หรือหมดอาย ุ

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันยงัหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการ ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนั และภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ                            
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

เดิมก่อนวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ถือหุ้นใน
อตัราร้อยละ 99.5 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงท าใหบ้ริษทัฯเขา้เง่ือนไขตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 362) พ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้บริษทัฯไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีรับซ้ือหรือรับโอนจากสถาบนั
การเงิน ดงันั้น ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจึงค านวณจากยอดรายไดใ้นส่วนท่ีไม่ไดรั้บการยกเวน้  ซ่ึงเป็นรายไดท่ี้
ไม่ไดเ้กิดจากธุรกรรมบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพของบริษทัฯ ไดแ้ก่ รายไดเ้งินปันผล รายไดด้อกเบ้ียเงิน
ฝากสถาบนัการเงิน และรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์นท่ีใชง้าน และค านวณยอดรายจ่ายโดยการปันส่วน และ
เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 
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 และตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเสนอขายต่อประชาชนทัว่ไป (IPO) ท าให้สัดส่วนท่ีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันา
ระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 41.46 ส่งผลให้บริษทัฯไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส าหรับก าไรท่ีเกิดจากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพอีกต่อไป ดงันั้น ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานตั้งแต่
วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 จึงตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราปกติ  

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผล
บงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ และรับรู้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า                  
บริษทัฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอและบริษทัฯมีความแน่นอนว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากผล
แตกต่างชัว่คราวนั้นในอนาคต บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้ง
แน่ว่าบริษทัฯจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกับ
รายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

4.17 ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการท ารายการซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการออกตราสารหน้ีหรือการกูย้มื และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดย
ใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และ              
บริษทัฯจดัให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน ไดแ้ก่ วนัลาท่ีสามารถยกไปไดเ้กินกว่า                
1 ปี 

 บริษัทฯค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการ
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gain and loss) ส าหรับ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และผลก าไร
หรือขาดทุนส าหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

4.19  การประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯรับรู้ประมาณการหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงินเม่ือบริษทัฯมีภาระหน้ีสินอนัเป็นผลสืบเน่ืองจาก
เหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่าย
ช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ บริษทัฯ จะ
ทบทวนประมาณการหน้ีสินอย่างสม ่าเสมอ และบนัทึกการเปล่ียนแปลงประมาณการหน้ีสินโดยการเพิ่ม
หรือลดค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน 

4.20  การวัดมูลค่ายุติธรรม   

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า  

 บริษทัฯใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องก าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ดงักล่าวปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของคู่คา้แต่ละรายอย่างเหมาะสม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมี
สภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน 
แบ่งออกเป็น 3 ระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจ า 

5. การใช้ดุลพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ  

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี 

5.1 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลพินิจในการพิจารณา
วา่บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแลว้หรือไม่ โดย
ใชดุ้ลพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั  

5.2  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงิน การค านวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของบริษทัฯ ขึ้นอยูก่บัแบบจ าลอง 
ชุดขอ้มูล สมมติฐาน การพฒันาโมเดลและการประเมินเก่ียวกบัการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต ซ่ึงการ
ประมาณการมีตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณ
การไว ้
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5.3 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาด และไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาดโดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ 
และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กับตัวแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ ายุติธรรม และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

5.4 อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงท่ีปรับด้วยความเส่ียงด้านเครดิต 

 ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต
บริษทัฯรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีค านวณมาจาก
ประมาณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตตลอดอายุของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีคาดไว้
ของกลุ่มของลูกหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั และสามารถประมาณไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ซ่ึงการประมาณการมี
ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก ดงันั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้

5.5 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย 

 บริษทัฯพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย เม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
ทรัพยสิ์นรอการขายมีมูลค่าลดลงต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคาประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภทและคุณลกัษณะของ
ทรัพยสิ์น  

5.6 ค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า หากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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5.7 การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลกิสัญญาเช่า 

ในการประเมินวา่บริษทัฯมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหรือจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้                 
ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจในทาง
เศรษฐกิจส าหรับบริษทัฯในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

5.8 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะสามารถใช้ประโยชน์ไดใ้นอนาคต เน่ืองจากผลประโยชน์ภาษีเงินได้
เก่ียวข้องกับข้อมูลในอดีตท่ีมีฐานข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนมาก  ในการน้ีฝ่ายบริหาร
จ าเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯ ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด 
โดยพิจารณาถึงความแน่นอนในการท่ีจะสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีไดใ้นอนาคตและรวมถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

5.9 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์   

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

5.10 ประมาณการหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้จากการถูกฟ้องร้อง 

 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลพินิจใน
การประเมินผลของคดีดงักล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษทัฯจะไม่
บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว 

6. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.1 บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั โดยบริษทัฯไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
  ผลกระทบจาก  

 31 ธนัวาคม 2562 

มาตรฐานการ
รายงานทาง

การเงิน ฉบบัท่ี 9 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน                      

ฉบบัท่ี 16 1 มกราคม 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
เงินลงทุน 70 403 - 473 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ              

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 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์

และอื่น ๆ  888 (5) - 883 
หนีสิ้น     
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 28 28 
ส่วนของผู้ถือหุ้น     
องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ (65) 322 - 257 
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,034 (1,928) - 15,106 

6.1    เคร่ืองมือทางการเงิน 

รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อส่วนของเจ้าของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน                   
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  
การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 403 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (81) 

ผลกระทบต่อองคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ 322 

  
ก าไรสะสม  
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน  

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

ส่วนปรับมูลค่าของเงินรอรับจากการขายทอดตลาด (226) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 483 

ผลกระทบต่อก าไรสะสม (1,928) 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภท
รายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการบญัชีเดิม                                            
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐาน                                            
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 

 

เงินลงทุนใน                
ตราสารทุนที่

ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินที่วดัมูลค่า
ดว้ยราคาทุน                   
ตดัจ าหน่าย รวม 

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

เงินลงทุน 70 473 - 473 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 77,375 - 75,193 75,193 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 649 - 651 651 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,596 - 9,370 9,370 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอื่น ๆ  888 - 883 883 
สินทรัพยอ์ื่น     
- ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 51 - 51 51 
- เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 31 - 31 31 
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 75,687 - 75,687 75,687 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 504 - 504 504 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
มาตรฐานการบญัชีและตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับ
เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน และค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตาม
หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่า
ของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท่ี                              
31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม ่

ณ วนัท่ี                                 
1 มกราคม 2563 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    
- เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 6,247 2,182 8,429 
- ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 2 (2) - 

- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ - 5 5 

รวม 6,249 2,185 8,434 

6.2  สัญญาเช่า 

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

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

หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16                         
มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 28 

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

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 1 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 28 
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7. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 
       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

  

เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่ก  าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทางการเงินที่
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน

ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด - 7 7 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน -                                

เงินฝากสถาบนัการเงิน - 774 774 
เงินลงทุน 454 - 454 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - 77,550 77,550 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ - 669 669 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 9,524 9,524 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอื่นๆ - 817 817 
สินทรัพยอ์ื่น    
 - ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ - 44 44 
 - เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี - 47 47 
    
หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - 79,983 79,983 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 470 470 

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเปิดเผยในงบกระแส
เงินสด เป็นดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินสด 7 5 
เงินฝากระหว่างทาง 7 9 
เงินฝากธนาคารในประเทศ   
  เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 767 1,370 
  เงินฝากประจ า  - - 

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 781 1,384 

หกั: เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั (4) (4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 777 1,380 
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9. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 
เงินฝากกระแส
รายวนัและออม

ทรัพย ์ เงินฝากประจ า รวม 
เงินฝากระหว่างทาง 7 - 7 
เงินฝากธนาคารในประเทศ    

ธนาคารพาณิชย ์ 765 - 765 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 2 - 2 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 767 - 767 

รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน 774 - 774 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
เงินฝากกระแส
รายวนัและออม

ทรัพย ์ เงินฝากประจ า รวม 
เงินฝากระหว่างทาง 9 - 9 
เงินฝากธนาคารในประเทศ    

ธนาคารพาณิชย ์ 1,360 - 1,360 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 10 - 10 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ 1,370 - 1,370 

รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,379 - 1,379 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากกระแสรายวนัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 
ถึง 0.40 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 0.125 ถึง 1.10 ต่อปี) นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯ           
มีเงินฝากออมทรัพยจ์ านวน 4 ลา้นบาท ค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าของบริษทัฯ (31 ธนัวาคม 2562: 4 ลา้นบาท) 
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10. เงินลงทุน 

10.1 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย                         
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น   
- ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 49 1 
- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 405 1 

รวม 454 2 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/                                   
ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย   
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 340 65 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 
หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน  (28) - 
หกั: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (81) - 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (166) - 
รวม 65 65 

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

เงินลงทุนท่ัวไป   
ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด                           715  
หกั: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน (545)  
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (165)  
รวม 5  

รวมเงินลงทนุในหลกัทรัพยสุ์ทธิ 70  
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 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัฯจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดใน
ประเทศและใบแสดงสิทธิท่ีเดิมเคยจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่
ในความตอ้งการของตลาดท่ีเดิมเคยจดัเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ไปเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ในการถือครอง
เงินลงทุน 

 ในระหว่างงวด 2563 บริษทัฯไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  

10.2  เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 
ขึ้นไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม จ าแนก
เป็นกลุ่มไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุนหกัค่าเผื่อ            
การดอ้ยค่า (1) 

เงินลงทุนท่ีก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน                            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (31 ธันวาคม 2562: เงินลงทุนท่ัวไป) 

  

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 8 - 
การสาธารณูปโภคและบริการ 261 2 
ตวักลางทางการเงิน 11 - 
รวม 280 2 

(1)  มูลค่าเงินลงทุนหกัค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน 13 ลา้นบาท 
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10.3   ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                     
เงินลงทุน เป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน    
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 409 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน - 17 

รวม 409 17 

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน   
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (106) - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน - (98) 
รวม (106) (98) 
รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุ 303 (81) 
หกั: ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (61) 16 
รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทนุสุทธิ 242 (65) 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุน (ต ่ากวา่ทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                               

30 มิถุนายน 2563 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้งวด (65) (58) 
ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                  

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 403 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างงวด (19) (23) 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (77) - 
ภาษีเงินไดจ้ากการเปล่ียนแปลงสถานะทางภาษีของกิจการ - 16 

ยอดปลายงวด 242 (65) 
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11. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

11.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีมีดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - แสดงมูลค่าดว้ยราคาทนุ                         
ตดัจ าหน่าย 86,112 83,622 

บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 2,515 - 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 88,627 83,622 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (6,247) 

หกั: ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (11,077) - 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 77,550 77,375 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี              
31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ียกมาตน้งวด 83,707 81,804 
บวก: ซ้ือเพ่ิม 6,560 12,810 
หกั: ขายลูกหน้ี - (13) 
หกั: รายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ (4,090) (10,894) 

คงเหลือเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีก่อนปรับมูลค่า 86,177 83,707 

หกั: ค่าปรับมูลค่า (65) (85) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีปลายงวด 86,112 83,622 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - สุทธิ จ านวน 
77,550 ลา้นบาท และ 77,375 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษทัฯมีสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีตามสัญญาคิด
เป็นมูลค่า 481,705 ลา้นบาท และ 468,831 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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11.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถิ่นท่ีอยู่ของลูกหนี ้

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีทั้งจ านวนเป็นสินเช่ือดอ้ย
คุณภาพท่ีซ้ือมาจากสถาบนัการเงินอ่ืน ซ่ึงลูกหน้ีทั้งหมดเป็นลูกหน้ีท่ีเป็นสกุลเงินบาทและมีถ่ินท่ีอยู่ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ดงัน้ี 

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

เงินบาท 86,088 24 86,112 83,598 24 83,622 

รวม 86,088 24 86,112 83,598 24 83,622 

11.3 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ      
จ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

  
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรก                         
ท่ีซ้ือหรือไดม้า 88,627 11,077 

รวม 88,627 11,077 

 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

  

เงินให้สินเช่ือฯและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

เงินให้สินเช่ือฯหลงั
หกัหลกัประกนั 

อตัราท่ีใชใ้นการตั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะ

สูญ 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัย                

จะสูญ 

ปกติ *  4,646 105 100 108 
กล่าวถึงพิเศษ * 1,184 18 100 18 
ต ่ากว่ามาตรฐาน 2,631 101 100 101 
สงสัย 76 2 100 2 
สงสัยจะสูญ 75,085 6,018 100 6,018 

รวม 83,622 6,244  6,247 

*  การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯไดม้ีการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์กล่าวไวใ้นนโยบายทางบญัชี ซ่ึงไดพิ้จารณากระแสเงินสดจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบนั 
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11.4  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลกัประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ยอดคงคา้งของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและมูลค่า
หลกัประกนัซ่ึงค านวณอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดก่อนหกัส่วนลด เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสัญญาเดิม  
(ภาระหน้ีเกณฑ์

สิทธิ) 

เงินให้สินเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑท์ุน) 

มูลค่า               
หลกัประกนั              

หกัส่วนลดตาม
เกณฑบ์ริษทัฯ (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัใน 

ส่วนของบริษทัฯ (2) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี        
ปรับโครงสร้างหน้ี     
 - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 9,088 5,539 16,513   8,464 
 - คา้งมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,375 1,644 4,190   2,341  
 - คา้งมากกว่า 3 - 6 เดือน 3,803 2,135 7,951   3,690  
 - คา้งมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 1,388 152 358       186  

รวม 16,654 9,470 29,012 14,681 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 465,051 76,642 166,087 121,344 

รวม 465,051 76,642 166,087 121,344 

รวมทั้งส้ิน 481,705 86,112 195,099 136,025 

(1)  ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) และหาก
หลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกัน 
อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯมีกบัลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง  

(2)  ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี) และหาก
หลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกัน 
อา้งอิงราคาประเมินหลงัพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯมีกบัลูกหน้ีและหลงัพิจารณามูลจ านอง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสัญญาเดิม  
(ภาระหน้ีเกณฑ์

สิทธิ) 

เงินให้สินเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑท์ุน) 

มูลค่า               
หลกัประกนัก่อน
หกัส่วนลดตาม
เกณฑ ์ธปท. (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัหลงั 
หกัส่วนลดตาม
เกณฑ ์ธปท. (3) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ปรับโครงสร้างหน้ี     
 - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 6,792  4,646  14,361  12,926 
 - คา้งมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,054  1,184  3,734  3,361 
 - คา้งมากกว่า 3 - 6 เดือน 4,787  2,631  7,947  4,946 
 - คา้งมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 1,138  129  1,224  760 

     รวม 14,771  8,590  27,266  21,993 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 454,060  75,032  164,923  112,545 

     รวม 454,060  75,032  164,923  112,545 

          รวมทั้งส้ิน 468,831  83,622  192,189  134,538 

(1)  ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุด (ถึงแม้มีการประเมินราคาเกินกว่า  3 ปี) และหาก
หลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้ายแทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกัน 
อา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯมีกบัลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง 

(3)  ค านวณโดยน ามูลค่าหลกัประกนัหกัดว้ยส่วนลดตามเกณฑ ์ธปท. และไม่ใชมู้ลค่าหลกัประกนักรณีการประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี นบัจากวนั
อนุมติัราคาประเมิน และหากหลกัประกนัถูกน าไปขายทอดตลาดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้าคาเคาะขายหักประมาณการค่าใชจ่้าย
แทน ซ่ึงมูลค่าหลกัประกนัอา้งอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหน้ีตามเกณฑสิ์ทธิท่ีบริษทัฯมีกบัลูกหน้ีและก่อนพิจารณามูลจ านอง 
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11.5  การปรับโครงสร้างหนี ้ 

 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไดมี้การท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเหลืออยู่ ณ วนัส้ินงวด
ดงัน้ี 

 30 มิถุนายน  2563 31 ธนัวาคม 2562 

 

ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ีเป็น

การทัว่ไป เป็นการทัว่ไป 

ตามมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบ
จาก COVID-19 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 94,346 5,487 1,632 88,333 7,081 
ยอดคงเหลือของเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี
คงคา้ง (ลา้นบาท) 88,627 7,269 2,370 83,622 8,912 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และบริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือท่ีตกลงให้ลูกหน้ี
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีกูย้มืเพิ่มเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี 

12. ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

12.1   รายการเคล่ือนไหวของลูกหน้ีขายผอ่นช าระในระหวา่งงวดเป็นดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ส าหรับงวดหกเดือน  
  ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

    30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดยกมาตน้งวด 1,542 1,453  
บวก:  เพ่ิมระหว่างงวด 200 474  
หกั:  รับช าระระหว่างงวด (102)  (341) 

         ยกเลิกการขาย (9)  (44) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,631 1,542  

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 137 - 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,768 1,542  
หกั:  ก าไรขั้นตน้ลูกหน้ีขายผอ่นช าระรอตดับญัชี (962)  (891) 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (137) - 
  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - (2) 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 669 649  

  



42 

12.2  จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ
และดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผื่อผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 524 1 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
     ของความเส่ียงดา้นเครดิต 448 21 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต  796 115 
   รวม 1,768 137 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง ไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 

    ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
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 เดือนขึ้นไป 41 - 

รวม   1,542 2 

12.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

 บริษทัฯมีลูกหน้ีขายผอ่นช าระท่ีท าสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีท่ีเหลืออยู ่ณ วนัส้ินงวด ดงัน้ี 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 

ลูกหน้ี
ทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี   

 เป็นการทัว่ไป 

ตามมาตร            
การช่วยเหลือลูกหน้ี
ท่ีไดรั้บผลกระทบ
จาก COVID-19 ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมี             
การปรับ

โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 2,316 59 310 2,123 65 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระคงคา้ง (ลา้นบาท) 1,768 650 457 1,542 747 
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13. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน / ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

13.1   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นมีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต           
(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้น
เครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเมื่อซ้ือ

หรือ                
เมื่อเกิดรายการ 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้       
ยอดยกมาตน้งวด - - - - 6,247 6,247 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - 8,429 (6,247) 2,182 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 2,654 - 2,654 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี  - - - (6) - (6) 

ยอดปลายงวด - - - 11,077 - 11,077 

ลูกหนี้ขายผ่อนช าระ       
ยอดตน้งวด - - - - 2 2 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - - (2) (2) 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - 21 115 - - 136 
สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหว่างงวด 1 - - - - 1 

ยอดปลายงวด 1 21 115 - - 137 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือ
ทรัพย์และอ่ืน ๆ       

ยอดตน้งวด - - - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) - - - 

 
5 

 
- 5 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 

 
3 

 
- 3 

ยอดปลายงวด - - - 8 - 8 

    (1) ยอดตน้งวดของค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญซ่ึงรับรู้ตามหลกัเกณฑข์อง ธปท. ปัจจุบนัแสดงเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อ
ซ้ือหรือเมื่อเกิดรายการตามหลกัการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
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13.2   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

  ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม 

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

ยอดปลายปี 108 18 101 2 6,018 6,247 

14.  ทรัพย์สินรอการขาย   

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการรับช าระจากลูกหน้ี
และจากการซ้ือจากบริษทับริหารสินทรัพย ์และสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลซ้ือทรัพย ์

สาขาท่ี                     
ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 5,388 26,808 40 32,236 
เพ่ิมขึ้น 1,106 3,634 - 4,740 
ลดลง (93) (852) - (945) 
ยอดปลายงวด 6,401 29,590 40 36,031 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 4 348 - 352 
เพ่ิมขึ้น - 3 - 3 
ยอดปลายงวด 4 351 - 355 

รวมยอดปลายงวด 6,405 29,941 40 36,386 

หกั: ค่าปรับมูลค่า   (8,848) 
หกั: ค่าเผื่อดอ้ยค่า   (495) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    27,043 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลทรัพยจ์าก

ลูกหน้ี 
สาขาท่ี                     

ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 5,657 20,980 40 26,677 
เพ่ิมขึ้น 544 8,060 - 8,604 
ลดลง (813) (2,232) - (3,045) 
ยอดปลายงวด 5,388 26,808 40 32,236 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้งวด 4 343 - 347 
เพ่ิมขึ้น - 5 - 5 
ยอดปลายงวด 4 348 - 352 

รวมยอดปลายงวด 5,392 27,156 40 32,588 

หกั: ค่าปรับมูลค่า   (8,191) 
หกั: ค่าเผื่อดอ้ยค่า   (498) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    23,899 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์มีราคาประเมิน 
61,002 ลา้นบาท และ 417 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 54,647 ลา้นบาท และ 422 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

ทรัพยสิ์นรอการขายส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอกและส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ ระเมิน
ภายใน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ราคาประเมิน* ราคาทุน ราคาประเมิน* 

ส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายนอก 32,024 54,752 29,059 49,702 
ส่วนท่ีประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาภายใน 4,362 6,667 3,529 5,367 

รวม 36,386 61,419 32,588 55,069 

* ราคาประเมินท่ีแสดงไวใ้นตารางขา้งตน้ใชร้าคาประเมินก่อนหกัส่วนลดและก่อนหกัค่าใชจ่้าย 
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15. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  

 รายการเปล่ียนแปลงของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

        (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

รายการ 
ยอด                    

ตน้งวด 
เพ่ิมขึ้น /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายงวด 

ยอด                 
ตน้งวด 

ค่าเส่ือม
ราคา จ าหน่าย 

ยอด                         
ปลายงวด สุทธิ 

1. ท่ีดิน 787 - - 787 - - - - 787 
2. อาคาร 437 - - 437 268 11 - 279 158 
3. ส่วนปรับปรุงอาคาร 477 1 - 478 339 23 - 362 116 
4. อุปกรณ ์ 669 15 (3) 681 520 32 (4) 548 133 
5. งานระหว่างท า - - - - - - - - - 
รวม 2,370 16 (3) 2,383 1,127 66 (4) 1,189 1,194 

 
        (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ค่าเส่ือมราคาสะสม  

รายการ 
ยอด                    
ตน้ปี 

เพ่ิมขึ้น /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายปี 

ยอด                 
ตน้ปี 

ค่าเส่ือม
ราคา จ าหน่าย 

ยอด                         
ปลายปี สุทธิ 

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

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
จ านวนหน่ึงท่ีตดัค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมเป็น                
จ านวนเงิน 577 ลา้นบาท และ 520 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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16. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ประกอบดว้ย 

  
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   
อาคารเช่าและ                      
ส่วนปรับปรุง 

โปรแกรม                 
คอมพิวเตอร์ รวม 

ราคาทุน    
1 มกราคม 2563 - จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

1 27 28 

เพ่ิมขึ้น/รับโอน - - - 
30 มิถุนายน 2563 1 27 28 
ค่าเส่ือมราคาสะสม    
1 มกราคม 2563 - จากการน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 

- - - 

ค่าเส่ือมราคา (1) (5) (6) 
30 มิถุนายน 2563 (1) (5) (6) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
30 มิถุนายน 2563 - 22 22 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ราคาทุน ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

รายการ ยอดตน้งวด 
เพิ่มขึ้น /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายงวด ยอดตน้งวด 

ค่าตดั
จ าหน่าย 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                         
ปลายงวด สุทธิ 

1. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 83 3 - 86 68 3 - 71 15 
2. งานระหว่างท า 1 1 (2) - - - - - - 

รวม 84 4 (2) 86 68 3 - 71 15 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน ค่าตดัจ าหน่ายสะสม  

รายการ ยอดตน้ปี 
เพิ่มขึ้น /                  
รับโอน 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                      
ปลายปี ยอดตน้ปี 

ค่าตดั
จ าหน่าย 

จ าหน่าย / 
โอนออก 

ยอด                         
ปลายปี สุทธิ 

1. โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 74 9 - 83 62 6 - 68 15 
2. งานระหว่างท า 1 2 (2) 1 - - - - 1 

รวม 75 11 (2) 84 62 6 - 68 16 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวนหน่ึงท่ีคิดค่าตัด
จ าหน่ายเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมเป็นจ านวน 60 ลา้นบาท และ 
51 ลา้นบาท ตามล าดบั 

18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

18.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส่วนเปล่ียนแปลงใน
ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีส าหรับงวดหก
เดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบญัชี    
ขาดทนุจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ 12 88 (76) 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -                

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,006 - 1,006 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 27 - 27 
ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 317 66 251 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 99 100 (1) 
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 43 41 2 
ค่าปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 32 - 32 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น -                

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์            
และอื่น ๆ 2 - 2 

ประมาณการหน้ีสิน 206 210 (4) 
หน้ีสินอ่ืน 46 42 4 

รวม 1,790 547 1,243 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (231) - (231) 
รายไดด้อกเบ้ีย/ก าไรจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ (17) - (17) 
ค่าใชจ้่ายจากการออกตราสารหน้ีและเงินกูยื้ม (83) (56) (27) 

รวม (331) (56) (275) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 1,459 491 968 
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ส่วนเปล่ียนแปลงภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 

ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี    
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีจากการน ามาตรฐาน 
 การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  402 
รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ   574 
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น   (8) 
รวม   968 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีผลประโยชน์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็นสินทรัพยใ์น 
งบแสดงฐานะการเงิน จ านวน 4,935 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลแตกต่างชัว่คราวทางดา้นบญัชีและภาษี
อากรในอดีต อนัเก่ียวเน่ืองจากความแตกต่างของรายไดด้อกเบ้ียทางบญัชีและภาษี ส าหรับระยะเวลาจาก
ในอดีตจนถึงวนัท่ี 11 ธันวาคม 2562 (วนัสุดทา้ยท่ีบริษทัฯมีสถานะเป็นกิจการท่ีไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้                
นิติบุคคล) 

บริษทัฯประเมินว่ายงัคงมีความไม่แน่นอนอยู่ในการท่ีจะสามารถใช้ผลประโยชน์น้ีได้ในอนาคต ทั้งน้ี
เน่ืองจากผลประโยชน์น้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในอดีตท่ีมีฐานขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก 
ดังนั้น เพื่อความระมดัระวงัรอบคอบบริษทัฯจึงยงัไม่ได้รับรู้รายการน้ีเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะ
การเงิน โดยบริษทัฯจะทยอยรับรู้ผลประโยชน์ดังกล่าวในอนาคตเม่ือบริษทัฯพิจารณาได้ว่าความไม่
แน่นอนลดลง กล่าวคือ เม่ือบริษทัฯไดด้ าเนินการให้สามารถน าผลแตกต่างดงักล่าวไปหักจากก าไรในการ
ค านวณภาษีประจ าปีเพื่อลดภาระภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปีอนาคตนั้นไดจ้ริง  

18.2 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดง้วดปัจจบุนั :       
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรทางภาษสี าหรับงวด 207 - 609 - 
ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกหกัส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 ในส่วนของเจา้ของ - - 13 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราว (222) - (574) - 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทนุ (รายได)้ (15) - 48 - 
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 รายงานการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
งวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 2563 2562 2563 2562 

 
ก าไรท่ีตอ้ง
เสียภาษี               
เงินได ้

ก าไรท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี
เงินได ้

ก าไรท่ีตอ้ง
เสียภาษี               
เงินได ้

ก าไรท่ีตอ้ง
เสียภาษี                
เงินได ้

ก าไรท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภาษี
เงินได ้

ก าไรท่ีตอ้ง
เสียภาษี              
เงินได ้

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 121 752 3 883 3,998 4 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% - 20% 20% - 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 24 - - 176 - 1 

ผลกระทบภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่ถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย               
ทางภาษี       
- ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 1 - - 1 - - 
- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (1) - - (1) - - 

ผลประโยชน์ภาษีเงินไดท่ี้ยงัไม่ไดต้ั้ง 
 แต่น ามาใชป้ระโยชน์ (19) - - (56) - - 
ปรับปรุงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 ของงวดก่อน  (20) - - (72) - - 

ภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนและ 
 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (รายได)้ (15) - - 48 - 1 

ก่อนวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 362) พ.ศ. 2542 ก าหนดให้บริษทับริหารสินทรัพยท่ี์
ถือหุ้นโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไดรั้บยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บซ้ือหรือรับโอนมาจาก
สถาบนัการเงิน และตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและน าหุ้นเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ท าให้สัดส่วนท่ีกองทุน
เพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นในบริษทัฯลดลงจนบริษทัฯไม่ไดรั้บสิทธิการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลอีกต่อไป ดงันั้น ก าไรสุทธิของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 จึงตอ้งเสียภาษี
เงินไดใ้นอตัราปกติ  
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18.3 จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                     

วนัที่ 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                        

วนัที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัมูลค่า
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 1 - (3) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไรจากการ
ประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - - 11 - 

 1 - 8 - 

19.  เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 
บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ 7,443 7,378 
หกั: ประมาณการค่าใชจ้่ายขายทอดตลาด (533) (529) 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อสุทธิ 6,910 6,849 
บริษทัฯเป็นผูซ้ื้อ 2,772 2,747 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,682 9,596 
หกั: ส่วนปรับมูลค่า (158) - 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 9,524 9,596 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลาคงคา้ง 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ* บริษทัฯเป็นผูซ้ื้อ รวม 
ระยะเวลาคงคา้ง    
   ภายใน 1 ปี 2,178 841 3,019 
   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,451 1,472 3,923 
   มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 921 458 1,379 
   มากกว่า 5 ปี 1,893 1 1,894 

รวม 7,443 2,772 10,215 

ส่วนปรับมูลค่า (111) (47) (158) 

* บริษทัฯจะบนัทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวนัท่ีผูซ้ื้อไดช้ าระเงินแก่กรมบงัคบัคดีครบถว้น 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ* บริษทัฯเป็นผูซ้ื้อ 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 

20. เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 
ประกอบดว้ย 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 237 121 
ค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 560 764 
ค่าใชจ้่ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 20 1 
ค่าใชจ้่ายส่วนกลางและอื่น ๆ 8 2 
หกั : ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (8) - 
รวม 817 888 

21. สินทรัพย์อ่ืน 

 สินทรัพยอ่ื์น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย 

        
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 24 34 
รายไดค้า้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินปันผลคา้งรับ 11 48 
เงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินคดี 47 31 
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 44 51 
อื่นๆ 22 15 

รวมสินทรัพยอ์ื่น 148 179 
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22. สินทรัพย์จัดช้ัน/คุณภาพสินทรัพย์ 

22.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สินทรัพยจ์ดัชั้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้สินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหน้ี ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและสินทรัพย์อ่ืน โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนด          
ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาด
เงิน - เงินฝาก
สถาบนัการเงิน 

เงินให้สินเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

 
เงินรอรับจาก
การขาย
ทอดตลาด 

เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ในการซ้ือ
ทรัพย ์ รวม 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการ 
 ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ 
 หรือเม่ือเกิดรายการ 

 
 
- 

 
 

88,627 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

268 

 
 

88,895 
สินทรัพยท์างการเงินที่ไม่มี 
 การเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 
 

774 

 
 
- 

 
 

524 

 
 

9,682 

 
 

557 

 
 

11,537 
สินทรัพยท์างการเงินที่มี 
 การเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

448 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

448 
สินทรัพยท์างการเงินที่มี 
 การดอ้ยค่าดา้นเครดิต  

 
- 

 
- 

 
796 

 
- 

 
- 

 
796 

รวม 774 88,627 1,768 9,682 825 101,676 

22.2   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพยจ์ดัชั้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนัการเงิน เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและทรัพยสิ์นรอการขาย โดยจดัชั้นตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี ธปท. ก าหนด ซ่ึงรวมถึงการวิเคราะห์ลูกหน้ีแต่ละประเภทและการประเมินฐานะของลูกหน้ี              
แต่ละราย สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 
 

เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์

เงินให้สินเช่ือ
จากการซ้ือ
ลูกหน้ี 

ลูกหน้ีขายผอ่น                 
ช าระ 

ทรัพยสิ์น                       
รอการขาย รวม 

การจดัชั้นสินทรัพย ์       
ปกติ 1,379 - 4,647 1,088 - 7,114 
กล่าวถึงเป็นพิเศษ - - 1,184 288 - 1,472 
ต ่ากว่ามาตรฐาน - - 2,631 108 - 2,739 
สงสัย - - 76 17 - 93 
สงสัยจะสูญ - 429 75,084 41 498 76,052 
รวม 1,379 429 83,622 1,542 498 87,470 
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23. ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม   

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินจ่าย   
ระยะส้ัน 1,596 704 

ระยะยาว 3,553 2,362 
รวม  5,149 3,066  
หกั: ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี (368) (226) 
      ค่าใชจ้่ายในการอาวลัตัว๋เงินจ่าย (2) (3) 

รวมตัว๋เงินจ่าย 4,779 2,837 
    

เงินกูย้ืม   
ระยะส้ัน 16,386 18,740 

ระยะยาว 14,694 9,194 

รวม  31,080 27,934 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืมรอตดับญัชี - - 

รวมเงินกูย้ืม 31,080 27,934 
    

หุ้นกู ้    
ระยะส้ัน 6,000 800 

ระยะยาว 38,170 44,170 

รวม  44,170 44,970  
หกั: ค่าใชจ้่ายในการออกหุ้นกู ้ (46) (53) 

รวมหุ้นกู ้ 44,124 44,917 

รวมทั้งส้ิน 79,983 75,688 
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23.1  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ตัว๋เงินจ่ายและเงินกูย้ืม มีอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)             
วนัครบก าหนดไถ่ถอน และการช าระดอกเบ้ียดงัน้ี 

  30 มิถุนายน 2563 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  

การช าระดอกเบ้ีย   (ร้อยละต่อปี)  ไถ่ถอน  

ตัว๋เงินจ่าย      
 

ระยะส้ัน 0 - 2.25  2563 - 2564  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด  
ระยะยาว 0 - 1.90  2564 - 2572  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

เงินกูย้ืม       
ระยะส้ัน 1.55 - 3.55  2563 - 2564  ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋

ครบก าหนด / ทุก 3 เดือน /  
ทุก 6 เดือน  

ระยะยาว 2.225 - 3.55  2564 - 2567  ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋
ครบก าหนด / ทุก 3 เดือน /  

ทุก 6 เดือน 
 

  31 ธนัวาคม 2562 

  อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  

การช าระดอกเบ้ีย   (ร้อยละต่อปี)  ไถ่ถอน  

ตัว๋เงินจ่าย      

 ระยะส้ัน 0 - 2.25 
 

2563 
 

ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

 ระยะยาว 0 - 0.86 
 

2564 - 2569 
 

ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 
เงินกูย้ืม 

     

 

ระยะส้ัน 1.95 - 3.76 
 

2563 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋
ครบก าหนด / ทุก 3 เดือน /  

ทุก 6 เดือน 

 

ระยะยาว 2.65 - 3.76 
 

2564 - 2566 
 

ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋
ครบก าหนด / ทุก 3 เดือน /  

ทุก 6 เดือน 
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23.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้มูลค่าท่ีออกหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบดว้ย 

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

 
 

 

30 มิถุนายน 
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  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 

      44,170        44,970          

23.3  การเปล่ียนแปลงของบญัชีตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

        (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
 ยอดตน้งวด กูเ้พ่ิม จ่ายคืนเงินกู ้ ยอดปลายงวด 

ตัว๋เงินจ่าย 3,066 4,147 (2,064) 5,149 
เงินกูย้ืม 27,934 30,850 (27,704) 31,080 
หุ้นกู ้ 44,970 - (800) 44,170 
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        (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ยอดตน้ปี กูเ้พ่ิม จ่ายคืนเงินกู ้ ยอดปลายปี 
ตัว๋เงินจ่าย 4,541 5,128 (6,603) 3,066 
เงินกูย้ืม 21,234 49,500 (42,800) 27,934 
หุ้นกู ้ 32,200 20,000 (7,230) 44,970 

24. ประมาณการหนีสิ้น  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดว้ย   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,006 1,027 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 26 25 
รวม 1,032 1,052 

24.1   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน 

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2563 

 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 

 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานตน้งวด 1,027 744 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:   
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 29 60 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 8 27 
ตน้ทุนบริการในอดีต  - 244 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่น   
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั   
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (43) 7 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 16 14 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ (31) - 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหว่างงวด - (69) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานปลายงวด 1,006 1,027 
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สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด 1.71 2.84 
อตัราการขึ้นเงินเดือน 7.00 8.00 
อตัราเงินเฟ้อ 2.75 2.50 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังานตามช่วงอาย ุ   

นอ้ยกว่า 25 ปี 6.88 8.00 
ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 29 ปี 5.16 8.00 
ตั้งแต่ 30 ปี ถึง 34 ปี 3.44 2.00 
ตั้งแต่ 35 ปี ถึง 39 ปี 2.29 2.00 
ตั้งแต่ 40 ปี ถึง 44 ปี 1.72 1.00 
ตั้งแต่ 45 ปี ถึง 49 ปี 1.15 1.00 
ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป 0.57 - 

 บริษทัฯคาดว่าจะต้องจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี เป็นจ านวนประมาณ            
106 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: จ านวน 89 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯประมาณ 14 ปี (31 ธนัวาคม 2562: 12.8 ปี) 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น หน้ีสินลดลง 

อตัราคิดลด ลดลง 1% 85 เพ่ิมขึ้น 1% 74 
อตัราการขึ้นเงินเดือน เพ่ิมขึ้น 1% 85 ลดลง 1% 75 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลง 20% 15 เพ่ิมขึ้น 20% 14 

 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 หน้ีสินเพ่ิมขึ้น หน้ีสินลดลง 

อตัราคิดลด ลดลง 1% 89 เพ่ิมขึ้น 1% 77 
อตัราการขึ้นเงินเดือน เพ่ิมขึ้น 1% 114 ลดลง 1% 100 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ลดลง 20% 8 เพ่ิมขึ้น 20% 8 
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 อน่ึง ความเส่ียงหรือเหตุการณ์พิเศษท่ีอาจมีนยัส าคญัต่อผลการประเมินในอนาคต อาทิเช่น การเปล่ียนแปลง
หรือการเคล่ือนไหวของจ านวนพนกังานอย่างเป็นสาระส าคญั ตลอดจนการเปล่ียนแปลงปัจจยัทางสภาพ
เศรษฐกิจซ่ึงส่งผลต่ออตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรัฐบาลและอตัราคิดลดท่ีใช้ในการค านวณ ซ่ึงในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์พิเศษดงักล่าว บริษทัฯจะมีการประเมินภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์พนักงานอีกคร้ัง
เพื่อรับรู้ผลกระทบของเหตุการณ์พิเศษต่องบการเงินของบริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บริษทัฯได้จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพสินทวี ซ่ึงได้จดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2542 เพื่อเป็นสวสัดิการอีกประเภทหน่ึงใหก้บัพนกังาน โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมบวัหลวง 
จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน พนกังานจะสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนตามความสมคัรใจหลงัจากไดรั้บการบรรจุ
เป็นพนกังานประจ าตามขอ้บงัคบัของกองทุนฯ สมาชิกตอ้งจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเขา้กองทุนในอตัรา
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกขึ้นอยูก่บัอายงุานของสมาชิกแต่ละคน และต่อมาบริษทัฯไดเ้ขา้
ร่วมจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนแลว้เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
โดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั เป็นผูจ้ดัการกองทุน ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีมีนโยบายให้
สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนมากกว่า 1 นโยบายการลงทุนตามความเหมาะสมกบัตนเองได ้เพื่อ
เป็นทางเลือกให้พนักงาน โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุนตามอตัราท่ีก าหนดไวซ่ึ้ง
พนกังานจะไดรั้บประโยชน์ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของกองทุน 

 จ านวนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเล้ียงชีพดังกล่าวในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
มิถุนายน 2563 จ านวน 50 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2562: 49 ลา้นบาท) ถือเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน 

24.2 ประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องร้อง 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                   
31 ธนัวาคม 2562 

ยอดคงเหลือยกมาตน้งวด 25 25 
เพ่ิมประมาณการหน้ีสิน 6 - 
ลดประมาณการหน้ีสิน (5) - 
ยอดคงเหลือปลายงวด 26 25 

 

  



60 

25. ดอกเบีย้ค้างจ่าย  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ตัว๋เงินจ่าย 5 7 

เงินกูย้ืม 24 52 

หุ้นกู ้ 441 445 

รวม 470 504 

26. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

บริษทัฯได้ท าสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 3 - 10 ปี 

ยอดคงเหลือของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  30 มิถุนายน 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  28 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี  - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า   28 

การวิเคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าของบริษทัฯ แสดงดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า 28 - - 28 
ดอกเบ้ียรอการตดับญัชี - - - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 28 - - 28 

บริษทัฯมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดตามสัญญาเช่าในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
จ านวน 0.5 ลา้นบาท และมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 จ านวน 6 ลา้นบาท 
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27. หนีสิ้นอ่ืน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ภาษีคา้งจ่าย 829 346 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 163 739 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 231 107 
ภาระหน้ีระหว่าง บมจ. กรุงเทพฯพาณิชยก์ารและบริษทัฯ 19 19 
บญัชีพกัรับช าระหน้ีและเช็ครอเรียกเก็บ 96 80 
บญัชีพกัรอการตดัช าระหน้ี  149 137 
อื่น ๆ  16 51 
รวม 1,503 1,479 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เงินมดัจ าและเงินประกนัส่วนหน่ึงจ านวน 220 ลา้นบาท 
และ 95 ลา้นบาท เป็นเงินมดัจ าจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 

28.  ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัยนืยนัการจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนของบริษทัฯจ านวน 510 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท ซ่ึงได้มีการอนุมติัไวเ้ดิมตามมติท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2561 โดยท่ีประชุมไดมี้การอนุมติัการจดัสรร
ไวด้งัน้ี 

1. หุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 280 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงการกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่ อ เสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู ้ลงทุนหลัก                
โดยเฉพาะเจาะจง 

2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 230 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายต่อผู ้จัดหาหุ้นส่วนเกิน เพื่อรองรับ             
การใชสิ้ทธิของผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินภายใตแ้ผนการจดัสรรหุน้เกินกวา่จ านวนท่ีจดัจ าหน่าย (ถา้มี) 

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 280 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 
บาท รวมเป็นเงิน 1,400 ลา้นบาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (Initial Public Offering) ในราคาหุน้ละ 
17.50 บาท รวมเป็นเงิน 4,900 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 3,399 ลา้นบาท (สุทธิจาก
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจ านวน  101 ล้านบาท) ท าให้บริษทัฯมีหุ้นสามัญออกและช าระแลว้เพิ่มเป็น 
15,075 ลา้นบาท 
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นเพิ่มทุนอีกจ านวน 217 ลา้นหุ้น มูลค่าตราไวหุ้้นละ 5 
บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 17.50 บาท ให้แก่บุคคลในวงจ ากัดตามเง่ือนไขการให้สิทธิผูจ้ ัดหา
หุ้นส่วนเกินซ้ือหุ้นภายหลงัจากการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินแลว้ รวมเป็นเงินจ านวน 
3,798 ลา้นบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 2,645 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการเสนอขาย
จ านวน 68 ลา้นบาท) ท าให้บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เพิ่มขึ้นจาก 15,075 ลา้นบาท เป็น
จ านวน 16,160 ล้านบาท โดยบริษทัฯได้ด าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี                     
16 มกราคม 2563  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและมีทุนเรียกช าระเต็มมูลค่า
แลว้ ดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                             
31 ธนัวาคม 2562 

 จ านวนหุ้น จ านวนเงิน จ านวนหุ้น จ านวนเงิน 

 (ลา้นหุ้น) (ลา้นบาท) (ลา้นหุ้น) (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 
เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท - - 280 1,400 

เพ่ิมทุนหุ้นสามญั 217,042,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 217 1,085 - - 

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

29. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย                     
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ารองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

30. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม              
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                     
30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.26: 1 (31 ธนัวาคม 2562: 2.12: 1) 
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31. รายได้ดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี           

30 มิถุนายน 

   2563 2562 2563 2562 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีไดรั้บเงินแลว้ 132 439 334 787 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีคา้งรับ 1,277 - 2,515 - 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ก าไรจากเงินใหสิ้นเช่ือ

จากการซ้ือลูกหน้ี 755 873 2,339 4,932 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,164 1,312 5,188 5,719 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 1 2 2 
ส่วนปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 37 - 67 - 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 23 36 46 55 

อื่น ๆ - 3 - 6 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 2,225 1,352 5,303 5,782 

32. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี   

30 มิถุนายน 

   2563 2562 2563 2562 
ตราสารหน้ีท่ีออก - หุ้นกู ้ 379 241 763 495 
ตราสารหน้ีท่ีออก - ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 24 97 44 168 
เงินกูย้ืม 179 143 356 262 

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 582 481 1,163 925 
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33. ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีดงัน้ี 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

    
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            
30 มิถุนายน 2563 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2563 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น   
- เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  1,362 2,654 
- ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 85 137 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 3 3 
ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีขายผอ่นช าระ (74) (120) 

รวม  1,376 2,674 

34. หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

    
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                           
30 มิถุนายน 2562 

ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                                        

30 มิถุนายน 2562 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ    

-  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี (โอนกลบั) (91) 127 

รวม  (91) 127 

35. ก าไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวด (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวน                 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 
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36.  เงินปันผลจ่าย 

เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผล
การด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่าย
ทั้งส้ิน 3,394 ลา้นบาท  

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นของบริษทัฯอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 1.1413 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่าย
ทั้งส้ิน 3,121 ลา้นบาท 

37. รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

37.1 ลกัษณะและความสัมพนัธ์ 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ โดยบริษทัฯมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทาง
การเงินและการบริหาร หรือบริษทัฯอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกันน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ในการพิจารณา
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการบริษทัฯค านึงถึงเน้ือหาของ
ความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุ้นใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทักรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทักรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
บริษทับาโฮมา จ ากดั บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
บริษทัสหธร จ ากดั บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั บ๊ิกเอสพีวี จ ากดั บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สวนหนองบอน จ ากดั บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั อริยวิทย ์จ ากดั บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั 
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37.2 ยอดคงค้างและรายการท่ีส าคัญในระหว่างงวด 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      
30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                      
30 มิถุนายน  

 2563 2562 2563 2562 นโยบายการก าหนดราคา 

ผูถื้อหุ้นร่วมกนั      
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 38 17 68 33 ตามหนงัสือช้ีชวนหรือตาม 

      อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากเงินปันผลรับ 1 1 1 1 ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562  

ผูถื้อหุ้นร่วมกนั   

เงินฝากสถาบนัการเงิน 13 11 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - ตัว๋เงินจ่ายและเงินกูยื้ม 2,925 1,428 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - หุ้นกู ้ 2,712 1,009 

ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 26 4 

บริษทัที่เก่ียวขอ้งกนั   
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 270 2 
สินทรัพยอ์ื่น - เงินปันผลคา้งรับ - 36 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - หุ้นกู ้ 10 - 
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37.3 รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกัน   

รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,658 3,292 (798) 4,152 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 749 713 (7)   1,455 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 30 - - 30 
บุลคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10 - 10 

รวม  2,437 4,015 (805) 5,647 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมขึ้น ลดลง ยอดปลายงวด 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม       
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 

38. ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บริหาร  

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีค่าตอบแทนท่ีจ่าย
ให้ผูบ้ริหารส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2562) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล
หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงผูบ้ริหารส าคญัประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผูบ้ริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายขึ้นไป มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                          

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด                          

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 19 20 36 49 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2 2 5 4 

รวม 21 22 41 53 
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39. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯด าเนินกิจการในส่วนงานหลกัคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์
หลกัในประเทศไทย ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้
อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการจดัสรรทรัพยากร
ให้กบัหน่วยงานและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดส่วนงานด าเนินงานตาม
ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 

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

2. รับซ้ือ/รับโอนทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ รับโอนทรัพยช์ าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีและประมูลซ้ือทรัพยห์ลกัประกนัของลูกหน้ีจากกรมบงัคบัคดีมาบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดีพร้อมอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะท าให้ทรัพย์ตอบสนองต่อ                    
ความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

39.1 ฐานะการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  30 มิถุนายน 2563 

  ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ รวม 
 เงินลงทุน  - 454 454 
 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ  77,550 - 77,550 
 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ - 669 669 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย  - 27,043 27,043 
 รวม   77,550 28,166 105,716 
 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   13,962 
 รวม     119,678 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2562 

  ธุรกิจบริหารสินทรัพย ์

  
สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 

(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ รวม 
 เงินลงทุน  - 70 70 
 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  77,375 - 77,375 
 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ  - 649 649 
 ทรัพยสิ์นรอการขาย  - 23,899 23,899 
 รวม   77,375 24,618 101,993 
 สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   13,797 
 รวม     115,790 

บริษทัฯไม่มีการจ าแนกหน้ีสินออกตามส่วนงาน 
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39.2  ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 
2562 สรุปไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

   สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 2,201 24 2,225 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 434 434 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 20 20 

รวมรายได ้ 2,201 478 2,679 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   22 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (582) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (622) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1,376) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   121 

รายไดภ้าษีเงินได ้   15 

ก าไรสุทธิ   136 

 
     (หน่วย: ลา้นบาท)  
  
  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  
  

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 1,312 40 1,352 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 465 465 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 22 22 

รวมรายได ้ 1,312 527 1,839 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   12 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (481) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (707) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   91 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   754 

ภาษีเงินได ้   - 

ก าไรสุทธิ   754 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

   สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 5,255 48 5,303 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 661 661 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 31 31 

รวมรายได ้ 5,255 740 5,995 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   27 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (1,163) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (1,303) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (2,674) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   882 

ภาษีเงินได ้   (48) 

ก าไรสุทธิ   834 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 

  
  

สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 
(NPL) 

 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 5,719 63 5,782 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 772 772 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 61 61 

รวมรายได ้ 5,719 896 6,615 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ   26 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (925) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (1,587) 

หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ   (127) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   4,002 

ภาษีเงินได ้   (1) 

ก าไรสุทธิ   4,001 
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39.3 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษัทฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้ น รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน                          
งบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

39.4  ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯมีรายได้จากลูกคา้รายใหญ่ (มีมูลค่า
เท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของกิจการ) จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 739 ลา้นบาท และ 3,215 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงมาจากผลการด าเนินงานของส่วนงานสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) 

40. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคาร เคร่ืองใช้ส านักงาน อายุของ
สัญญามีระยะเวลาภายใน 1 ปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ี
บอกเลิกไม่ได ้(นอกเหนือจากท่ีแสดงไวเ้ป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่า) ภายใน 1 ปี จ านวน 2 ลา้นบาท  

41. การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 4 ลา้นบาท เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืน ๆ 

42. หนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯถูกฟ้องด าเนินคดี มีทุนทรัพยท่ี์ถูกฟ้องรวม 524 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 524 ลา้นบาท) โดยคดีท่ีถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ท่ีมีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดขึ้นได้
จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าเม่ือคดีถึงท่ีสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯแต่อยา่งใด  

43.  การบริหารความเส่ียง  

 บริษทัฯไดด้ าเนินการบริหารความเส่ียงครอบคลุมความเส่ียงท่ีส าคญั โดยแบ่งความเส่ียงออกเป็น 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ และความเส่ียงดา้นการเงิน เพื่อให้สามารถก าหนด
แนวทางหรือบริหารจดัการความเส่ียงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสรุปไดด้งัน้ี 

  



72 

43.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

 ความเส่ียงท่ีเกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการปรับแผนกลยุทธ์ท่ีไม่สอดคลอ้ง
กับสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผน             
กลยุทธ์/แผนด าเนินงานท่ีบริษทัฯก าหนด ตลอดจนกระทบต่อรายได ้ฐานะทางการเงิน ความสามารถใน
การแข่งขนัและความด ารงอยูข่องบริษทัฯ 

43.2 ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการก ากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองค์กรและการ
ควบคุมภายในท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเก่ียวขอ้งกบักระบวนการปฏิบติังานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือ
เหตุการณ์ภายนอกอนัส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละฐานะการเงินของบริษทัฯ 

43.3 ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ก) ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk) 

 การบริหารความเส่ียงด้านเครดิตเป็นการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาของ                    
บริษทัฯไม่สามารถปฏิบติัไดต้ามสัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพท่ีรับโอนหรือซ้ือมา ลูกหน้ีขาย
ผอ่นช าระ การลงทุนในหลกัทรัพย ์และการก่อภาระผกูพนั โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อใหก้ารท าธุรกรรม
การบริหารสินทรัพยข์องบริษทัฯ มีคุณภาพสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีการ
ค านึงถึงความเส่ียงอยา่งเหมาะสม 

 ส าหรับธุรกิจบริษทับริหารสินทรัพย ์(AMC) ท่ีรายไดไ้ม่ไดเ้กิดจากการปล่อยสินเช่ือใหแ้ก่ลูกคา้ แต่มีรายได้
จากการน าสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL/NPA) มาบริหารจดัการและจ าหน่ายออกไป ดงันั้น ธุรกิจจะมีความ
เส่ียงจากคุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality Risk) เป็นหลกั   

 เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นคุณภาพของสินทรัพย ์

- การก าหนดราคาซ้ือสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL/NPA) ดว้ยการพิจารณาจากปัจจยัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ ไดแ้ก่ ประวติั/สถานะลูกหน้ี ภาระหน้ีสิน คุณภาพหลกัประกนั คุณภาพของ
ทรัพยสิ์นรอการขาย รวมถึงสภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ภาวะการแข่งขนั ภาวะเศรษฐกิจ เป็นตน้ 
เพื่อท าให้บริษทัฯมีการก าหนดราคาซ้ือสินทรัพย์ท่ีเหมาะสมหรือไม่สูงกว่าราคาประเมินทรัพย์
หลกัประกนั เพื่อลดความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจซ้ือสินทรัพยใ์นราคาท่ีสูงเกินไป 
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- การบริหารจดัการลูกหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีอาจไม่สามารถผ่อนช าระหน้ีไดต้าม
สัญญาหรือช าระตามเง่ือนไขท่ีตกลงกนัไว ้บริษทัฯมีการพิจารณา/ทบทวนถึงความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีโดยมีระบบ Aging รายงานลูกหน้ีคา้งช าระเกิน 30 วนั 60 วนั และ 90 วนั เพื่อใช้
ในการเตือนล่วงหน้า กรณีลูกหน้ีจะผิดนัดช าระหน้ี และหาแนวทางเจรจาแก้ไขได้ทัน หากไม่
สามารถเจรจาหาขอ้ยติุได ้ตอ้งด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อสร้างสภาพบงัคบัต่อไป 

- การบริหารจดัการทรัพยสิ์นรอการขาย (Non-Performing Assets - NPA) ให้เกิดประสิทธิภาพ และ
การพฒันาปรับปรุงทรัพยใ์นมีสภาพท่ีดีพร้อมใชป้ระโยชน์ และให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดมากขึ้น 
เพื่อให้สามารถจ าหน่ายได้โดยเร็ว ซ่ึงบริษทัฯได้มีแผนงานในการส่งเสริมและการสนับสนุนการ
จ าหน่ายทรัพย ์โดยจดัแคมเปญ/กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มยอดการจ าหน่ายทรัพย ์
และเร่งระบายทรัพยท่ี์ขายยาก หากมีทรัพยท่ี์อายุถือครองนานจ านวนมากอาจส่งผลให้บริษทัฯมี
ค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มมากขึ้น 

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน โดยฐานะเปิด
ต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค  านึงถึงหลักประกันและการ
ด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต ดงัน้ี 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

      30 มิถุนายน 2563 31 ธนัวาคม 2562 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 774 1,379 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 77,550 77,375 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 669 649 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,524 9,596 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอื่น ๆ 817 888 
สินทรัพยอ์ื่น   
   ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 44 51 
   เงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินคดี 47 31 

รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 89,425 89,969 
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การวิเคราะห์คุณภาพดา้นเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิตเป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้                         
บริษทัฯขาดทุน บริษทัฯก าหนดนโยบายในการป้องกันความเส่ียงดา้นเครดิต โดยตอ้งมีการติดตามและ
ควบคุมไม่ให้ลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีหรือติดตามให้ลูกหน้ีปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี 
หากมีการผิดนัดช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขในสัญญาฯ จะตอ้งเร่งเจรจากบัลูกหน้ีเพื่อให้ได้ขอ้ยุติ
โดยเร็ว หากไม่สามารถเจรจากบัลูกหน้ีไดต้อ้งด าเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเพื่อให้เกิดสภาพ
บงัคบักบัลูกหน้ีและหลกัประกนัต่อไป  

ตารางด้านล่าง แสดงขอ้มูลเก่ียวกับคุณภาพด้านเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน  จ านวนเงินท่ีแสดงใน
ตารางส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า) 

ค าอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุท่ีคาดไว ้การดอ้ยค่าดา้นเครดิต และการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการ
อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4 

           (หน่วย: ลา้นบาท ) 

    30 มิถุนายน 2563 

     สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต (12-month 
ECL ) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL-not 
credit impaired ) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเมื่อซ้ือ

หรือ                
เมื่อเกิดรายการ รวม 

    
    
    
    

    
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
- เงินฝากสถาบันการเงิน           

ระดบัน่าลงทุน (Investment grade)     774  - - - 774 

รวม   774  -  - - 774 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี       

คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - - - 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 774  - - - 774 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และ
ดอกเบีย้ค้างรับ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือ                
เมื่อเกิดรายการ - - - 88,627 88,627 

รวม - - - 88,627 88,627 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี       

คาดว่าจะเกิดขึ้น - - - (11,077) (11,077) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ - - - 77,550 77,550 
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           (หน่วย: ลา้นบาท ) 

    30 มิถุนายน 2563 

     สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต (12-month 
ECL ) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพ่ิมขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL-not 
credit impaired ) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
ดอ้ยค่าดา้น
เครดิตเมื่อซ้ือ

หรือ                
เมื่อเกิดรายการ รวม 

    
    
    
    

    

ลูกหนี้ขายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 
ไม่คา้งช าระ 476 341 131 - 948 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั 48 9 230 - 287 
คา้งช าระ 31 - 90 วนั - 98 272 - 370 
คา้งช าระ 91 - 180 วนั - - 84 - 84 
คา้งช าระ 181 วนั - 12 เดือน   65 - 65 

คา้งเกิน 12 เดือนขึ้นไป - - 14 - 14 

รวม 524 448 796 - 1,768 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี         

คาดว่าจะเกิดขึ้น  - (22) (115) - (137) 
หกั ก าไรขั้นตน้ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ

รอตดับญัชี (353) (262) (347) - (962) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 171 164 334 - 669 

เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด      

ระดบัน่าลงทุน (Investment grade) 9,682 - - - 9,682 

รวม 9,682 -   -  - 9,682 
หกั: ส่วนปรับมูลค่า  (158) - - - (158) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  9,524  -  -  -  9,524  

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์     
ระดบัน่าลงทุน (Investment grade) 557 - - - 557 
ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเมื่อซ้ือหรือ                
เมื่อเกิดรายการ - - - 268 268  

รวม 557 -  - 268  825  
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี          

คาดว่าจะเกิดขึ้น   - -  - (8)   (8)  

มูลค่าตามบญัชี 557 - - 260 817 
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 หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ 

บริษทัฯมีหลกัประกนัท่ีถือไว ้และมีการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือของฐานะเปิดต่อความเส่ียง
ดา้นเครดิต โดยรายละเอียดของหลกัประกันท่ีบริษทัฯ ถือไวส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภท                   
มีดงัน้ี 

              (หน่วย:ลา้นบาท) 

      ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั       
      30 มิถุนายน 2563  31 ธนัวาคม 2562   ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 84,223  79,386 

  

ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารห้องชุด สิทธิการเช่า 
เคร่ืองจกัร เงินฝาก หลกัทรัพย ์

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,768  1,542 

 

ท่ีดิน ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
อาคารห้องชุด และอาคาร
ส านกังาน 

ข)  ความเส่ียงดา้นตลาด (Market Risk) 

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัฯอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการลงทุน
ของบริษทัฯ ความเส่ียงดา้นตลาดประกอบดว้ยความเส่ียง 3 ประเภท คือ ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย ราคา
ของหลักทรัพย์ และราคาของหลักประกัน  เน่ืองจากบริษัทฯเน้นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ                   
ความเส่ียงด้านการตลาดจึงรวมถึง ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลกัประกันของ
ลูกหน้ี 

1) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 

คือ ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินจะเปล่ียนแปลง
ไปตามทิศทางการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ดงัน้ี  
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน
ท่ีจ าแนกตามอตัราดอกเบ้ีย ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 มิถุนายน 2563 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                   
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 7 7 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
 - เงินฝากสถาบนัการเงิน 711 - 63 774 
เงินลงทุน - - 454 454 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

 
9,570 

 
79,057 

 
- 

 
88,627 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,407 361 - 1,768 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - - 9,682 9,682 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์
และอื่น ๆ - - 825 825 

สินทรัพยอ่ื์น     
   ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ีย              

คา้งรับ 39 3 2 44 
   เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี - - 47 47 
หนี้สินทางการเงิน      

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 29,628 46,063 4,292 79,983 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

รายการ 

มีอตัราดอกเบ้ีย 
ปรับขึ้นลงตาม
อตัราตลาด 

มีอตัรา                   
ดอกเบ้ียคงท่ี ไม่มีดอกเบ้ีย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - 5 5 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
 - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,303 - 76 1,379 
เงินลงทุน - - 482 482 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 8,844 74,778 - 83,622 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 1,349 193 - 1,542 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - - 9,596 9,596 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์
และอื่น ๆ - - 888 888 

สินทรัพยอ่ื์น     
   ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ีย              

คา้งรับ 45 4 2 51 
    เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี - - 31 31 
หนี้สินทางการเงิน      
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม 25,470 47,872 2,346 75,688 
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เคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี มีวนัท่ีก าหนดอตัราใหม่หรือวนัครบก าหนด (แลว้แต่วนัใด
จะถึงก่อน) นบัจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 มิถุนายน 2563 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  
รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและ           
ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

0.25 
  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 78,988 23 43 3 - 79,057 6.03 - 16.00 
ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและดอกเบ้ีย
คา้งรับ 

 
- 

 
97 

 
102 

 
162 

 
- 

 
361 6.00 

ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 2 1 3 3.5 

หน้ีสินทางการเงิน         
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 615 6,738 17,137 21,573 46,063 1.60 - 4.30 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2562 

 ระยะเวลาการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัครบก าหนด  
รายการ เมื่อทวงถาม 0 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี รวม อตัราดอกเบ้ีย 

       ร้อยละ 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
รายการระหว่างธนาคารและ           
ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

- - - - - - 

0.60 
  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 74,710 18 47 3 - 74,778 6.03 - 7.00 
ลูกหน้ีขายผ่อนช าระ - - 24 169 - 193 6.00 
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - 1 2 1 4 3.5 

หน้ีสินทางการเงิน         
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 602 2,603 22,726 21,941 47,872 2.25 - 4.30 

2) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน ท่ีมีผลให้
มูลค่าของตราสารทุนเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงอาจท าให้เกิดความผนัผวนต่อรายไดห้รือมูลค่าของสินทรัพย์
ทางการเงินของบริษทัฯทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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อย่างไรก็ดี เงินลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรัพยห์รือหุ้นท่ีไดม้าจากการตีโอน
ช าระหน้ี มิไดเ้ป็นหลกัทรัพยเ์พื่อการคา้ (Trading Portfolio) แมว้่าราคาหลกัทรัพยจ์ะผนัผวนไปตาม
ราคาตลาดแต่ละขณะ บริษทัฯไม่มีนโยบายถือครองหลกัทรัพย์เพื่อการเก็งก าไร แต่เป็นการทยอย
จ าหน่ายหลักทรัพย์ออกไป โดยมีการก าหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจ าหน่ายหลักทรัพยอ์ย่าง
เหมาะสมในแต่ละขณะ และมีการติดตามเพื่อการรับรู้มูลค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยต์ามราคาตลาด
ในแต่ละส้ินงวดบญัชี 

3) ความเส่ียงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลกัประกนั 

คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงราคาตลาดของหลกัประกนัของลูกหน้ี ซ่ึงเป็นความเส่ียงจาก
การท่ีมูลค่าของสินทรัพยท่ี์เปล่ียนแปลงตามภาวะตลาดท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
บริษทัฯมีการทบทวนราคาประเมินตามท่ี ธปท. ก าหนด โดยจะทบทวนราคาประเมินของหลกัประกนั
ส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพทุก 3 ปี หรือตามสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัส าคญั และ
มีการตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีอย่างเพียงพอและสามารถรองรับ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเส่ือมค่า/ดอ้ยค่าของหลกัประกนัส าหรับสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ  

ค) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบริษทัฯไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด เน่ืองจากไม่
สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดได้ทนัเวลาท่ีครบก าหนดช าระหน้ี หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้
เพียงพอหรือสามารถหาเงินมาช าระไดแ้ต่ดว้ยตน้ทุนท่ีสูงเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได ้ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
รายไดแ้ละฐานะการเงินของบริษทัฯ 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

บริษทัฯมีการก าหนดนโยบายการบริหารสภาพคล่อง การควบคุมเพดาน/ระดบัความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คณะท างานเพื่อการบริหารจดัการสินทรัพย์
และหน้ีสิน คณะกรรมการก ากบัความเส่ียง โดยมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย เพื่อประเมินฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่าง ๆ                    
การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั และการทดสอบภาวะวิกฤตของฐานะสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษทัฯ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯได้วางแนวทางในการจัดท าแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง (Contingency 
Funding Plan) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีจะท าให้
ได้รับกระแสเงินสดอย่างเพียงพอและทันเวลา ภายใตต้น้ทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ในกรณีเกิดวิกฤต
ทางดา้นสภาพคล่อง 

วนัครบก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
และ 31 ธนัวาคม 2562 ดงัน้ี 

         (หน่วย: ลา้นบาท) 

  30 มิถุนายน 2563 

   เมื่อทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 7 - - - - 7 
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 774 - - - - 774 
เงินลงทุน - - - - 454 454 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ * 81,344 2,674 4,166 443 - 88,627 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ีย 
 คา้งรับ 163 754 606 245 - 1,768 
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด - - - - 9,682 9,682 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน 
 การซ้ือทรัพยแ์ละอื่น ๆ - - - - 825 825                                                                               
สินทรัพยอ่ื์น       
 ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและ
 ดอกเบ้ียคา้งรับ - 8 21 15 - 44 

 เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 47 - - - - 47 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและกูยื้ม - 23,975 34,086 21,922 - 79,983 

*  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไม่ไดป้รับโครงสร้างหน้ีและท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้แต่คา้งช าระมากกว่า 3 เดือน จดัไวเ้ป็นประเภทเมื่อทวงถาม 
ส าหรับเงินให้สินเช่ือฯ ท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีแต่คา้งช าระนอ้ยกว่า 3 เดือน แสดงจ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระโดยอา้งอิงจากสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ี อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเงินรับตามสัญญาเป็นจ านวนท่ีบริษทัฯจะไดรั้บช าระตามสิทธิเรียกร้องท่ีมีกบัลูกหน้ี ซ่ึงจะสูงกว่าหรือเท่ากบัยอดเงินให้
สินเช่ือทางบญัชี บริษทัฯจึงแสดงยอดเงินท่ีจะไดรั้บช าระไม่เกินราคาทุนของลูกหน้ี  
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         (หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2562 

   เมื่อทวงถาม นอ้ยกว่า 1 ปี มากกว่า 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน            
เงินสด 5 - - - - 5 
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,379 

- - - - 
1,379 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ - - - - 482 482 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี * 77,791 1,680 4,151 - - 83,622 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 166 597 582 197 - 1,542 
เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด - - - - 9,596 9,596 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน 
 การซ้ือทรัพยแ์ละอื่น ๆ - - - - 888 888 
สินทรัพยอ่ื์น       
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 8 24 19 - 51 

เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 31 - - - - 31 
หนี้สินทางการเงิน       
ตราสารหน้ีท่ีออกและกูยื้ม - 20,237 33,399 22,052 - 75,688 

*  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไม่ไดป้รับโครงสร้างหน้ีและท่ีปรับโครงสร้างหน้ีแลว้แต่อยู่ในชั้นท่ี 3 ต ่ากว่ามาตรฐาน ชั้นท่ี 4 สงสัย และชั้นท่ี 5 
สงสัยจะสูญ จดัไวเ้ป็นประเภทเมื่อทวงถาม ส าหรับเงินให้สินเช่ือฯ ท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีแลว้อยู่ในชั้นท่ี 1 ปกติ และชั้นท่ี 2 กล่าวถึงเป็นพิเศษ 
แสดงจ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระโดยอา้งอิงจากสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเงินรับตามสัญญาเป็นจ านวนท่ีบริษทัฯ จะไดรั้บ
ช าระตามสิทธิเรียกร้องท่ีมีกบัลูกหน้ี ซ่ึงจะสูงกว่าหรือเท่ากบัยอดเงินให้สินเช่ือทางบญัชี บริษทัฯ จึงแสดงยอดเงินท่ีจะไดรั้บช าระไม่เกินราคาทุนของ
ลูกหน้ี  
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44.  การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

44.1  ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมหรือตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 มิถุนายน 2563 

 มูลค่าตาม                
บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุน      
       เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย 

   มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 454 49 - 405 454 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสด 7 7 - - 7 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 774 774 - - 774 
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียรับ 77,550 - - 77,550 77,550 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียรับ 669 - - 1,836 1,836 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 9,524 - - 9,524 9,524 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสุ์ทธิและอื่น ๆ 817 - - 817 817 
สินทรัพยอ์ื่น      
 - ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 44 - - 44 44 
 - เงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินคดี 47 - - 47 47 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 79,983 - 44,965 35,859 80,824 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2562 

 มูลค่าตาม
บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดในประเทศ 65 65 - - 65 
สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
เงินสด 5 5 - - 5 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,379 1,379 - - 1,379 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
เงินลงทุนทัว่ไป 5 - - 535 535 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  77,375 - - 114,115 114,115 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ  649 - - 1,730 1,730 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  9,596 - - 9,596 9,596 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสุ์ทธิและอื่น ๆ 888 - - 888 888 
สินทรัพยอ์ื่น      
 - ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 51 - - 51 51 
 - เงินทดรองจ่ายค่าใชจ้่ายด าเนินคดี 31 - - 31 31 
หนีสิ้นท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 75,688 - 46,406 30,717 77,123 

บริษทัฯมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(ก) สินทรัพยท์างการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้นหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคิดดอกเบ้ีย
ในอัตราเทียบเคียงกับตลาด ได้แก่ เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหน้ีสวสัดิการพนักงานและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายด าเนินคดี มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่าวประมาณ
ตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

(ข) เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีประมาณมูลค่ายุติธรรมเทียบเท่ากับมูลค่าตามบญัชี โดยค านวณจาก
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดและระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับจากลูกหน้ีหรือจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัและคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ี  

(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีได้ท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี และจดัชั้นส ารอง ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 ค านวณจากกระแสเงินสดจากแผนการช าระหน้ีคิด
ลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาด (MLR) และส าหรับลูกหน้ีชั้นท่ีเหลือ มูลค่ายติุธรรมค านวณ
จากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายทรัพยห์ลกัประกนั โดยปีท่ีคาดว่าจะ
ขายไดค้  านวณจากสถานะด าเนินคดีและคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั ทั้งน้ี
จ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตอ้งไม่สูงกวา่ภาระหน้ีเกณฑสิ์ทธิ) 
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(ค) มูลค่ายุติธรรมของลูกหน้ีขายผ่อนช าระค านวณจากประมาณการจากกระแสเงินสดจากแผนการช าระ
หน้ีคิดลดอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั (MLR) ส าหรับลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีคา้งช าระ             
0 - 3 เดือน และส าหรับลูกหน้ีขายผอ่นช าระท่ีคา้งช าระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป มูลค่ายติุธรรมประมาณการ
จากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั โดยปีท่ีคาดว่าจะขายไดค้  านวณจาก
ประสบการณ์จากการขายไดใ้นอดีต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

(ง) มูลค่ายติุธรรมของเงินรอรับจากการขายทอดตลาดค านวณกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตคิด
ลดด้วยอัตราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมของเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดมีมูลค่าเทียบเท่ามูลค่าตามบญัชี 

(จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ี
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืประเภทท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาดประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยเทียบเคียงกบัมูลค่าทางบญัชี และส าหรับ
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี มูลค่ายุติธรรมค านวณจากมูลค่าปัจจุบันของ
ประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนัส าหรับ
เงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

(ฉ) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการ
ของตลาดโดยค านวณมูลค่ายุติธรรมโดยอา้งอิงอตัราเงินปันผลตอบแทนท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกันใน
ตลาด หรือค านวณจากมูลค่ายติุธรรมทางบญัชี (Book Value : BV) ตามงบการเงินล่าสุด 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

45. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2563 
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