
 
 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับ                   
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและ                
งบกระแสเงินสดส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่
ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ “ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”)              
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตาม
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการให้
ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
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ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาล ดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอ้ 3 เก่ียวกบัการปรับปรุงรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับปี 2562 ในงบการเงินส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯจึงไดป้รับยอ้นหลงังบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีน ามาแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเพือ่สะทอ้นผลของรายการปรับปรุงดงักล่าว  

(2) ขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความ                     
ไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ 

ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 11 พฤศจิกายน 2564 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
เงินสด 77,195                      4,908                        
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน  1,925,728                 7,708,047                 
เงินลงทุนสุทธิ 6 468,568                    451,304                    
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยคา้งรับสุทธิ 7 73,238,280              77,726,383              
ลูกหน้ีขายผอ่นชาํระและดอกเบี้ยคา้งรับสุทธิ 8 832,656                    728,194                    
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 9 29,457,818              28,078,238              
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 10 1,177,153                 1,173,628                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10,349                      16,400                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 24,446                      20,180                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 5,442,544                 5,379,566                 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 12 10,618,868              9,800,782                 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ 13 870,001                    830,202                    
สินทรัพยอ่ื์น 14 137,517                    151,791                    
รวมสินทรัพย์ 124,281,123            132,069,623            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

ประธานคณะกรรมการบริหาร
(นายบรรยง วเิศษมงคลชยั) (นายบณัฑิต อนนัตมงคล)

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ
หน้ีสิน
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูย้มื 16 79,965,667              87,420,983              
ประมาณการหน้ีสิน 17 1,041,164                 986,952                    
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย 546,738                    518,189                    
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 17,239                      13,831                      
ภาษีคา้งจ่าย 395,324                    323,247                    
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 221,918                    279,774                    
เจา้หน้ีสถาบนัการเงินจากการซ้ือลูกหน้ี -                                370,231                    
หน้ีสินอ่ืน 18 325,035                    359,383                    
รวมหน้ีสิน 82,513,085              90,272,590              
ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุ้น 19
   ทุนจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 3,245,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,225,000              16,225,000              
   ทุนที่ออกและชาํระแลว้
      หุ้นสามญั 3,232,042,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,160,212              16,160,212              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 6,044,227                 6,044,227                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 254,227                    240,415                    
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 1,622,500                 1,622,500                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,686,872              17,729,679              
รวมส่วนของเจา้ของ 41,768,038              41,797,033              
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 124,281,123            132,069,623            

-                                
  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564

(นายบรรยง วเิศษมงคลชยั)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
กําไรขาดทุน:
รายไดด้อกเบ้ีย 21 2,459,984             2,101,317             
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 22 644,066                591,529                
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 1,815,918             1,509,788             
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 673,151                707,939                
กาํไรจากการขายผอ่นชาํระ 128,132                16,213                  
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 6,794                    15,010                  
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 2,623,995             2,248,950             
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงานอ่ืน
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 432,950                384,048                
ค่าตอบแทนกรรมการ 2,205                    2,190                    
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 48,060                  55,878                  
ค่าภาษีอากร 122,110                126,248                
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบัรายการ) (7,811)                   (5,044)                   
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 32,200                  33,975                  
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 84,607                  51,484                  
รวมค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานอ่ืน 714,321                648,779                

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 23 1,185,982             1,263,189             
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 723,692                336,982                
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 11 147,366                65,965                  
กําไรสุทธิสําหรับงวด 576,326                271,017                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564

(นายบรรยง วเิศษมงคลชยั) (นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดใหว้ดัมูลค่า 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (2,117)                   (11,007)                 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 424                       2,201                    

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด (ขาดทุน) (1,693)                   (8,806)                   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 574,633               262,211               

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 24 0.18                     0.08                     
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุน้) 3,232,042            3,232,042            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(นายบรรยง วเิศษมงคลชยั) (นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
กําไรขาดทุน:
รายไดด้อกเบ้ีย 21 6,983,773           7,404,292           
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 22 1,929,327           1,754,336           
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 5,054,446           5,649,956           
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 1,892,385           1,364,301           
กาํไรจากการขายผอ่นชาํระ 636,197              46,815                
รายไดจ้ากการดาํเนินงานอ่ืน ๆ 31,159               43,175                
รวมรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 7,614,187           7,104,247           
ค่าใชจ้่ายจากการดาํเนินงานอ่ืน
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 1,108,614           1,133,119           
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,489                 5,370                  
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 149,231              162,581              
ค่าภาษีอากร 377,579              327,674              
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบัรายการ) 879                    (7,173)                
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 98,496               90,572                
ค่าใชจ้่ายอ่ืน 200,198              235,407              
รวมค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานอ่ืน 1,940,486           1,947,550           

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 23 3,653,422           3,937,108           
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,020,279           1,219,589           
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 11 406,685              174,139              
กําไรสุทธิสําหรับงวด 1,613,594           1,045,450           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั) (นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท ยกเวน้กาํไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2564 2563

(ปรับปรุงใหม่)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั
กาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกาํหนดให้วดัมูลค่า 
    ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 17,264               (29,936)              
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                         57,855                
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (3,452)                (5,584)                

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด 13,812               22,335                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 1,627,406           1,067,785           

กําไรต่อหุ้น
กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 24 0.50                   0.32                    
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุ้น) 3,232,042           3,219,368           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายบรรยง วิเศษมงคลชยั) (นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : พนับาท)
องคป์ระกอบอื่น

ของส่วนของเจา้ของ
ส่วนเกินทุนจากการ จดัสรรแลว้ -

ทุนที่ออก เปลี่ยนแปลงมูลคา่ สํารอง
และชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลคา่หุน้ เงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 15,075,000              3,399,426                256,943                   1,622,500                15,106,064              35,459,933              
การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการบนัทึกสินทรัพย์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 3) -                               -                               -                               -                               4,129,779                4,129,779                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 (ปรับปรุงใหม่) 15,075,000              3,399,426                256,943                   1,622,500                19,235,843              39,589,712              
กาํไรสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,045,450                1,045,450                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด (ขาดทุน) -                               -                               (23,949)                    -                               46,284                     22,335                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (ขาดทุน) -                               -                               (23,949)                    -                               1,091,734                1,067,785                
กาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนที่จาํหน่ายและรับรู้ในกาํไรสะสม -                               -                               (495)                         -                               495                          -                               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (3,393,566)               (3,393,566)               
เพิ่มทุนหุน้สามญั  (หมายเหตุ 19) 1,085,212                2,644,801                -                               -                               -                               3,730,013                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2563 (ปรับปรุงใหม่) 16,160,212              6,044,227                232,499                   1,622,500                16,934,506              40,993,944              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 16,160,212              6,044,227                240,415                   1,622,500                17,729,679              41,797,033              
กาํไรสําหรับงวด -                               -                               -                               -                               1,613,594                1,613,594                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด -                               -                               13,812                     -                               -                               13,812                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                               -                               13,812                     -                               1,613,594                1,627,406                
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                               -                               -                               -                               (1,656,401)               (1,656,401)               
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2564 16,160,212              6,044,227                254,227                   1,622,500                17,686,872              41,768,038              

-                             -                             -                              -                             -                             -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กาํไรสะสม



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท)
2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 2,020,279            1,219,589            
รายการปรับกระทบกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 106,606               109,838               
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 105,153               98,772                 
รายไดค้า้งรับลดลง 714                      986                      
รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง (3,861)                  (3,990)                  
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (57,856)                (540,718)              
ค่าความเสียหายท่ีเกิดจากคดีฟ้องร้อง 789                      455                      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 53,469                 55,609                 
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (96)                       (3,430)                  
กาํไรจากการยดึคืนสินทรัพยข์ายผอ่นชาํระ (3,900)                  (2,101)                  
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน 3,653,422            3,937,108            
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขาย (โอนกลบัรายการ) 879                      (7,173)                  
กลบัรายการประมาณการค่าร้ือถอน (46)                       -                          

5,875,552            4,864,945            
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (5,054,446)           (5,649,956)           
รายไดเ้งินปันผลสุทธิ (1,863)                  (2,051)                  
เงินสดรับดอกเบ้ีย 2,673,718            2,490,483            
เงินสดรับเงินปันผล 25,736                 37,861                 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (1,900,628)           (1,943,347)           
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (405,157)              (729,212)              

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 1,212,912            (931,277)              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : พนับาท)
2564 2563

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,322,814            (1,872,659)           
ลูกหน้ีขายผอ่นชาํระ (101,265)              (76,750)                
ทรัพยสิ์นรอการขาย 2,061,903            1,319,565            
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (8,841)                  897,011               
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ (40,920)                138,758               
สินทรัพยอ่ื์น (191,095)              (206,904)              

หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
หน้ีสินอ่ืน (250,012)              99,405                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 4,005,496            (632,851)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ -                          1,296                   
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 96                        3,430                   
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (100,314)              (58,818)                
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (14,877)                (2,590)                  

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (115,095)              (56,682)                
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 12,700,000          35,050,000          
เงินสดจ่ายชาํระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (20,642,057)         (35,244,128)         
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ (2,076)                  (230)                     
เงินสดรับจากการออกหุน้สามญั -                          3,798,240            
เงินสดจ่ายในการออกหุน้สามญั -                          (66,469)                
เงินสดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (1,656,401)           (3,393,566)           
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสัญญาเช่า (338)                     (14,256)                

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (9,600,872)           129,591               
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (5,710,471)           (559,942)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 7,708,380            1,379,811            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 5) 1,997,909            819,869               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564

(หน่วย : พนับาท)
2564 2563

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ือเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 420,609               4,179,749            
ซ้ือทรัพยสิ์นรอการขาย -                          1,208,573            
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 134                      9,280                   
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          856                      
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือ 3,442,363            3,663,126            
จาํหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นชาํระ 308,525               251,793               
การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช/้หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,596                   -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1  ข้อมูลบริษัทฯ 

บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและ                     
มีภูมิล าเนาในประเทศไทย และมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่
ของบริษทัฯ โดยถือหุน้ในอตัราร้อยละ 45.79 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ บริษทัฯประกอบธุรกิจการ
รับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (“NPL”) และทรัพยสิ์นรอการขาย (“NPA”) เพื่อน ามาบริหารหรือ
จ าหน่ายจ่ายโอนต่อไป บริษทัฯมีท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 99 ถนนสุรศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาจ านวน 25 สาขา 

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยตรงหรือทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าว               
ยงัไม่สามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตาม                        
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์              
มีการเปล่ียนแปลง 
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2.   เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบงบการเงินตาม
ขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง 
การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน  

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้ขอ้มูลทางการเงินควรใช้ขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัปรับปรุงจ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯ  
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงหลายฉบบั ซ่ึงจะมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธี
ปฏิบติัทางการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัมีการใหข้อ้ผอ่นปรนในทางปฏิบติั
หรือขอ้ยกเวน้ชัว่คราวกบัผูใ้ชม้าตรฐาน 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่าการปรับปรุงมาตรฐานน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ                               
งบการเงินของบริษทัฯ 

2.3 สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคญั 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น           
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. การปรับปรุงงบการเงินปีก่อนจากการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ก่อนวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 บริษทัฯไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 362) พ.ศ. 2542 ซ่ึงก าหนดใหบ้ริษทับริหารสินทรัพยท่ี์
ถือหุ้นโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ไดรั้บยกเวน้ภาษี                
เงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการบริหารสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพท่ีไดรั้บซ้ือหรือรับโอนมาจาก
สถาบนัการเงิน และตั้งแต่วนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าหุ้นสามญัของบริษทัฯเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและน าหุน้เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป (IPO) ท าใหส้ดัส่วนท่ีกองทุนเพือ่
การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นในบริษทัฯลดลงจนบริษทัฯไม่ไดรั้บสิทธิการยกเวน้ภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้อีกต่อไป ดงันั้น ก าไรสุทธิของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2562 จึงเร่ิม
ตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  

ในเดือนธันวาคม 2562 บริษทัฯจึงไดรั้บรู้รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับ        
ผลแตกต่างชัว่คราวดา้นบญัชีและดา้นภาษีอากรในอดีตบางส่วน และยงัมีอีกบางส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใน          
งบการเงิน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างของการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือ และการรับรู้
รายไดด้อกเบ้ียจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระส าหรับรอบระยะเวลาจากอดีตจนถึงวนัท่ีเปล่ียนสถานะของกิจการ 
เน่ืองจากบริษทัฯประเมินวา่ยงัมีความไม่แน่นอนอยูใ่นการท่ีจะสามารถใชผ้ลประโยชน์น้ีไดใ้นอนาคตจาก
ความครบถว้นและถูกตอ้งของเอกสารประกอบการใชป้ระโยชน์ทางภาษีในอนาคต 
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อย่างไรก็ตาม ในเดือนธันวาคม 2563 บริษทัฯได้ทบทวนความครบถว้นและถูกตอ้งของเอกสารท าให้
เช่ือมัน่วา่จะสามารถใชผ้ลประโยชน์ทางภาษีเหล่าน้ีไดใ้นอนาคต บริษทัฯจึงไดป้รับปรุงและรับรู้สินทรัพย์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างดงักล่าวยอ้นหลงัในงบการเงินส าหรับปี 2562  

การปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินปี 2562 มีผลท าให้ตอ้งปรับปรุงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด                
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั ท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบ ณ ท่ีน้ีดว้ย ซ่ึงจ านวนเงินของรายการปรับปรุง                  
มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 39 27 66 
ก าไรส าหรับงวด 298 (27) 271 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.09 (0.01) 0.08 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ก่อนปรับปรุง รายการปรับปรุง หลงัปรับปรุง 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ    
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 87 87 174 
ก าไรส าหรับงวด 1,133 (87) 1,046 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุ้น) 0.35 (0.03) 0.32 
    
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ    
ก าไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร - ตน้งวด 15,106 4,130 19,236 
ก าไรส าหรับงวด 1,133 (87) 1,046 
ก าไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร - ปลายงวด 12,892 4,043 16,935 
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4.  การจัดประเภทสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงิน 

       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี  

  

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

วดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด - 77 77 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝาก
สถาบนัการเงิน - 1,925 1,925 

เงินลงทุน 468 - 468 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - 73,238 73,238 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ - 833 833 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 10,619 10,619 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ - 870 870 
สินทรัพยอ่ื์น    
- ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ - 35 35 
- เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี - 51 51 

หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 79,966 79,966 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 547 547 
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       (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ี  

  

วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

วดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสด - 5 5 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝาก
สถาบนัการเงิน - 7,708 7,708 

เงินลงทุน 451 - 451 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ - 77,726 77,726 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ - 728 728 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - 9,801 9,801 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ - 830 830 
สินทรัพยอ่ื์น    
- ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ - 40 40 
- เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี - 30 30 

หนีสิ้นทางการเงิน     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - 87,421 87,421 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - 518 518 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเปิดเผยใน                              
งบกระแสเงินสด เป็นดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินสด 77 5 

เงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากระหวา่งทาง 18 8 
เงินฝากธนาคารในประเทศ   
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 1,907 4,199 
เงินฝากประจ า  - 3,500 

รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,925 7,707 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 2,002 7,712 

หกั: เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั (4) (4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,998 7,708 
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6. เงินลงทุน 

6.1 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
- ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ในประเทศ 145 82 145 58 

- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5 386 5 393 

เงินลงทุนสุทธิ 150 468 150 451 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

ในระหว่างงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัฯมีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน                 
ตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี ก าไรสะสม
จากการจ าหน่ายจะถูกรับรู้ในก าไรสะสม ดงัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 30 กนัยายน 2563 

 
มูลค่ายติุธรรม 

ก าไรสะสม             
จากการจ าหน่าย 

เหตุผลในการ                   
ตดัรายการ 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีถูกตดัออกจากบญัชี    
-  ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 1,214 539 จ าหน่าย 
-  ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 80 80 จ าหน่าย 

รวม 1,294 619  

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 2 ลา้นบาท และ                      
2 ลา้นบาท ตามล าดบั (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563: ไม่มี) 
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6.2 เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์บริษทัฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 
ข้ึนไปของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายแลว้ แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม จ าแนก
ตามกลุ่มอุตสาหกรรม ไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม                    
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

  

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 8 8 
การสาธารณูปโภคและบริการ 252 263 
ตวักลางทางการเงิน 11 11 

รวม 271 282 

6.3 ส่วนเกนิทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่า                     
เงินลงทุน เป็นดงัน้ี  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 389 396 
ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (71) (95) 
รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 318 301 
หกั: ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (64) (60) 

รวมส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ 254 241 

 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9 

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                               

30 กนัยายน 2564 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 301 (81) 
ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                                  

กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั - 403 
ก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่งงวด 17 (20) 
ก าไรสะสมจากการตดัรายการ - (1) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 318 301 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (64) (60) 

ยอดคงเหลือปลายงวดสุทธิ 254 241 

7. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

7.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ  

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีมีดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 81,505 85,922 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 8,519 5,047 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 90,024 90,969 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (16,786) (13,243) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 73,238 77,726 
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รายการเปล่ียนแปลงของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                     
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2563 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีตน้งวด 85,987 83,707 
บวก: ซ้ือเพ่ิม 1,378 10,600 
หกั: ขายลูกหน้ี (150) (333) 
หกั: รายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ (5,645) (7,987) 

คงเหลือเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีก่อนปรับมูลค่า 81,570 85,987 

หกั: ค่าปรับมูลค่า (65) (65) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีปลายงวด 81,505 85,922 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯ มีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิจ านวน 
73,238 ลา้นบาท และ 77,726 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีตามสัญญา
คิดเป็นมูลค่า 480,856 ลา้นบาท และ 484,881 ลา้นบาท ตามล าดบั 

7.2 จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียค้างรับ      
จ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

  

เงินใหสิ้นเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ี                

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

เงินใหสิ้นเช่ือจาก
การซ้ือลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ี                 

คาดว่าจะเกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือ
ไดม้า 90,024 16,786 90,969 13,243 

รวม 90,024 16,786 90,969 13,243 
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7.3  เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลกัประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ยอดคงคา้งของเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและมูลค่า
หลกัประกนัซ่ึงค านวณโดยอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดก่อนหกัส่วนลด เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสญัญาเดิม  
(ภาระหน้ีเกณฑ์

สิทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑทุ์น) 

มูลค่า               
หลกัประกนัก่อน              
หกัส่วนลดตาม
เกณฑบ์ริษทัฯ (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัใน 

ส่วนของบริษทัฯ (2) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี        
ปรับโครงสร้างหน้ี     
   - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 13,597 7,507 24,855 12,910 
   - คา้งมากกวา่ 1 - 3 เดือน 1,343 910 2,198 1,311 
   - คา้งมากกวา่ 3 - 6 เดือน 1,424 867 2,870 1,309 
   - คา้งมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 927 495 1,420 665 

รวม 17,291 9,779 31,343 16,195 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 463,565 71,726 155,180 116,615 

รวม 463,565 71,726 155,180 116,615 

รวมทั้งส้ิน 480,856 81,505 186,523 132,810 

(1) ค ำนวณโดยใช้รำคำประเมินตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำประเมินล่ำสุด (ถึงแม้มีกำรประเมินรำคำเกินกว่ำ 3 ปี) และหำก
หลักประกันถูกน ำไปขำยทอดตลำดและมีผู้ประมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้รำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกัน 
อ้ำงอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหนีต้ำมเกณฑ์สิทธิท่ีบริษัทฯมีกับลกูหนีแ้ละก่อนพิจำรณำมูลจ ำนอง  

(2)  ค ำนวณโดยใช้รำคำประเมินตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำประเมินล่ำสุด (ถึงแม้มีกำรประเมินรำคำเกินกว่ำ 3 ปี) และหำก
หลักประกันถูกน ำไปขำยทอดตลำดและมีผู้ประมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้รำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกัน 
อ้ำงอิงรำคำประเมินหลงัพิจำรณำถึงภำระหนีต้ำมเกณฑ์สิทธิท่ีบริษัทฯมีกับลกูหนีแ้ละหลงัพิจำรณำมูลจ ำนอง  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสญัญาเดิม  
(ภาระหน้ีเกณฑ์

สิทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑทุ์น) 

มูลค่า               
หลกัประกนัก่อน              
หกัส่วนลดตาม
เกณฑบ์ริษทัฯ (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัใน 

ส่วนของบริษทัฯ (2) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี        
ปรับโครงสร้างหน้ี     
    - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 12,103 7,203 23,724 11,402 
    - คา้งมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,587 1,821 4,417 2,544 
    - คา้งมากกว่า 3 - 6 เดือน 1,865 852 4,337 1,824 
    - คา้งมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 1,059 518 2,074 798 

รวม 17,614 10,394 34,552 16,568 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 467,267 75,528 163,728 123,715 

รวม 467,267 75,528 163,728 123,715 

รวมทั้งส้ิน 484,881 85,922 198,280 140,283 

(1)  ค ำนวณโดยใช้รำคำประเมินตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำประเมินล่ำสุด (ถึงแม้มีกำรประเมินรำคำเกินกว่ำ 3 ปี) และหำก
หลักประกันถูกน ำไปขำยทอดตลำดและมีผู้ประมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้รำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกัน 
อ้ำงอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหนีต้ำมเกณฑ์สิทธิท่ีบริษัทฯมีกับลกูหนีแ้ละก่อนพิจำรณำมูลจ ำนอง  

(2)  ค ำนวณโดยใช้รำคำประเมินตำมมติของคณะกรรมกำรพิจำรณำรำคำประเมินล่ำสุด (ถึงแม้มีกำรประเมินรำคำเกินกว่ำ 3 ปี) และหำก
หลักประกันถูกน ำไปขำยทอดตลำดและมีผู้ประมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้รำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกัน 
อ้ำงอิงรำคำประเมินหลงัพิจำรณำถึงภำระหนีต้ำมเกณฑ์สิทธิท่ีบริษัทฯมีกับลกูหนีแ้ละหลงัพิจำรณำมูลจ ำนอง  

7.4 การปรับโครงสร้างหนี ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไดมี้การท า
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 84,018 7,966 85,102 7,939 
ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเช่ือจาก 
 การซ้ือลูกหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
(ลา้นบาท) 90,024 10,319 90,969 10,739 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัคงเหลือท่ีตกลงให้ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือกูย้มืเพิ่มเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี 

         นอกจากน้ี บริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมโครงการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯไดใ้ห้ความ
ช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีเพิ่มเติมจ านวนเงินรวม 794 ลา้นบาท โดยการพกัช าระเงินตน้หรือพกัช าระทั้งเงินตน้
และดอกเบ้ีย (ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564: 426 ลา้นบาท) และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 คงเหลือลูกหน้ีท่ียงัคงอยู่ในช่วงพกัช าระเงินตน้จ านวนเงิน 173 ลา้นบาท และลูกหน้ีท่ีอยู่ในช่วงพกั
ช าระทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียจ านวนเงิน 297 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่ได้เลือกใช้แนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพ เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือ
ลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถาการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ดงันั้น ลูกหน้ีท่ีอยูใ่นมาตรการให้
ความช่วยเหลือ ณ วนัส้ินงวดยงัคงจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือ
หรือไดม้า และรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับดว้ยค่าความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ี
รายนั้น ๆ เช่นเดิม 

8.  ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

8.1   รายการเคล่ือนไหวของลูกหนีข้ายผ่อนช าระ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ส าหรับงวดเกา้เดือน  
  ส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

    30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตน้งวด 2,315 1,542 
บวก:  เพ่ิมระหว่างงวด 591 1,565 
หกั:  รับช าระระหวา่งงวด (843) (763) 

         ยกเลิกการขาย (26) (29) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 2,037 2,315 

บวก:  ดอกเบ้ียคา้งรับ 203 158 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,240 2,473 
หกั:  ก าไรขั้นตน้ลูกหน้ีขายผอ่นช าระรอตดับญัชี (1,202) (1,586) 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (205) (159) 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 833 728 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

14 

8.2  จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

ลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต 733 29 1,326 12 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 630 55 331 19 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต  877 121 816 128 

รวม 2,240 205 2,473 159 

8.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีมีการท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 
ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 2,829 543 2,583 419 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีขายผอ่นช าระ
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (ลา้นบาท) 2,240 1,276 2,473 1,096 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 บริษัทฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเพิ่มเติมจ านวน 70 ลา้นบาท โดยการพกัช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย (ส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564: 53 ลา้นบาท) ซ่ึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ยงัคงมีลูกหน้ีท่ี             
ยงัอยูใ่นช่วงมาตรการดงักล่าวจ านวน 70 ลา้นบาท 
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9. ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการรับช าระจากลูกหน้ี
และจากการซ้ือจากบริษทับริหารสินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลทรัพยจ์าก

ลูกหน้ี 
สาขาท่ี                     

ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้งวด 6,046 30,195 41 36,282 
เพ่ิมข้ึน 16 4,521 - 4,537 
ลดลง (513) (2,863) - (3,376) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 5,549 31,853 41 37,443 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4 353 - 357 
เพ่ิมข้ึน - 4 - 4 
ยอดคงเหลือปลายงวด 4 357 - 361 

รวมยอดคงเหลือปลายงวด 5,553 32,210 41 37,804 

หกั: ค่าปรับมูลค่า    (7,858) 
หกั: ค่าเผือ่ดอ้ยค่า    (488) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    29,458 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลซ้ือทรัพย ์

สาขาท่ี                     
ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้ปี 5,388 26,808 40 32,236 
เพ่ิมข้ึน 1,148 7,005 1 8,154 
ลดลง (490) (3,618) - (4,108) 
ยอดคงเหลือปลายปี 6,046 30,195 41 36,282 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้ปี 4 348 - 352 
เพ่ิมข้ึน - 9 - 9 
ลดลง - (4) - (4) 
ยอดคงเหลือปลายปี 4 353 - 357 

รวมยอดคงเหลือปลายปี 6,050 30,548 41 36,639 

หกั: ค่าปรับมูลค่า    (8,073) 
หกั: ค่าเผือ่ดอ้ยค่า    (488) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    28,078 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยมี์ราคาประเมิน 
64,069 ลา้นบาท และ 404 ลา้นบาท ตามล าดบั (31 ธันวาคม 2563: 62,161 ลา้นบาท และ 410 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

10. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                                     
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี               
ส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2563 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,174 1,243 
เพ่ิมข้ึน 96 62 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (8) (4) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (85) (127) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,177 1,174 
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11. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

11.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

ส่วนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีส าหรับงวดเกา้เดือน                     

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

    (ปรับปรุงใหม่) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 1,001 1,548 (547) (387) 
รายไดด้อกเบ้ีย/ก าไรจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 82 216 (134) (6) 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 8 12 (4) (73) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  2,336 1,558 778 1,298 
ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 1,664 1,714 (50) 211 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 98 97 1 (2) 
ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 46 44 2 2 
ค่าปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10 21 (11) 26 
ประมาณการหน้ีสิน 208 197 11 - 
หน้ีสินอ่ืน 50 46 4 3 

รวม 5,503 5,453 50 1,072 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายจากการออกตราสารหน้ีและเงินกูย้มื (61) (74) 13 (21) 

รวม (61) (74) 13 (21) 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 5,442 5,379 63 1,051 

ส่วนเปลีย่นแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   - 402 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   67 655 
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   (4) (6) 

รวม   63 1,051 
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11.2 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน             
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดส้ าหรับก าไรทางภาษีส าหรับงวด 153 207 471 816 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน - - 3 - 
ภาษีเงินไดท่ี้บนัทึกหกัส่วนเกินมูลค่าหุน้ 
 ในส่วนของเจา้ของ - - - 13 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราว (5) (141) (67) (655) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน  148 66 407 174 

 รายงานการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 724 337 2,020 1,220 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 145 68 404 244 
ผลกระทบภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี     
- รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - (1) (1) (2) 
- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 5 (1) 6 - 
- ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิม (2) - (5) - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน - - 3 (68) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน  148 66 407 174 
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12. เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ 8,373 7,741 
หกั: ประมาณการค่าใชจ่้ายขายทอดตลาด (599) (554) 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อสุทธิ 7,774 7,187 
บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ 2,893 2,720 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,667 9,907 
หกั: ส่วนปรับปรุงมูลค่า (48) (106) 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 10,619 9,801 

13.  เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 282 212 
ค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 573 601 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 20 20 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 5 6 

รวม 880 839 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (10) (9) 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ 870 830 

14.  สินทรัพย์อ่ืน 

        
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 22 22 
รายไดค้า้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินปันผลคา้งรับ 10 35 
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 35 40 
เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 51 30 

อ่ืน ๆ 27 25 

รวม 145 152 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (8) - 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 137 152 
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15. สินทรัพย์จัดช้ัน/คุณภาพสินทรัพย์ 

15.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 สินทรัพยจ์ดัชั้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและสินทรัพยอ่ื์น โดยจดัชั้นตามหลกัเกณฑท่ี์
มาตรฐานก าหนด ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 
 รายการระหวา่ง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน -                

เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ
จากการซ้ือ
ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ลูกหน้ีขาย
ผอ่นช าระและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

เงินรอรับจาก
การขาย
ทอดตลาด 

เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ในการซ้ือ
ทรัพย ์ รวม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
 การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือเกิดรายการ - 90,024 - - 282 90,306 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มี 
    การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 1,925 - 733 10,667 598 13,923 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
    การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต - - 630 - - 630 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
    การดอ้ยค่าดา้นเครดิต  - - 877 - - 877 
รวม 1,925 90,024 2,240 10,667 880 105,736 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 ธนัวาคม 2563 
 รายการระหวา่ง

ธนาคารและ
ตลาดเงิน -                

เงินฝากสถาบนั
การเงิน 

เงินใหสิ้นเช่ือ
จากการซ้ือ
ลูกหน้ีและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ลูกหน้ีขาย
ผอ่นช าระและ
ดอกเบ้ียคา้งรับ 

เงินรอรับจาก
การขาย
ทอดตลาด 

เงินทดรองจ่าย
ค่าธรรมเนียม
ในการซ้ือ
ทรัพย ์ รวม 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
 การดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือ
หรือเม่ือเกิดรายการ - 90,969 - - 319 91,288 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มี 
    การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต 7,709 - 1,326 9,907 520 19,462 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
    การเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต - - 331 - - 331 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี 
    การดอ้ยค่าดา้นเครดิต  - - 816 - - 816 
รวม 7,709 90,969 2,473 9,907 839 111,897 
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15.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

 

ไม่มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิด

รายการ รวม 
รายการระหว่างธนาคารและ 
 ตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน    

 
 

ยอดคงเหลือตน้งวด 1 - - - 1 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1) - - - (1) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - - - 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 13,243 13,243 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 3,525 3,525 
สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งงวด - - - 25 25 
การเปล่ียนแปลงเน่ืองจากปรับปรุง
แบบจ าลอง - - - 80 80 

ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี      
ขายหน้ี - - - (15) (15) 
ตดัหน้ีสูญ - - - (72) (72) 

ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 16,786 16,786 

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ      
ยอดคงเหลือตน้งวด 12 19 128 - 159 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียน 
 การจดัชั้น 12 13 (25) - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 2 19 18 - 39 
สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งงวด 3 4 - - 7 
ยอดคงเหลือปลายงวด 29 55 121 - 205 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน 
 การซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 9 9 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 1 1 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 10 10 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

22 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

 

ไม่มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิด

รายการ รวม 
สินทรัพย์อ่ืน      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - 8 - 8 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 8 - 8 

 
 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

 

ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือ
เกิดรายการ 

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - 
เงินฝากสถาบันการเงิน    

  
 

ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ 1 - - - - 1 

ยอดคงเหลือปลายปี 1 - - - - 1 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี ้       
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 6,247 6,247 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั(1) - - - 8,429 (6,247) 2,182 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - 4,762 - 4,762 

สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งปี - - - 400 - 400 
ส่วนท่ีตดัออกจากบญัชี       
    ขายหน้ี - - - (330) - (330) 
    ตดัหน้ีสูญ - - - (18) - (18) 
ยอดคงเหลือปลายปี - - - 13,243 - 13,243 

(1) ยอดต้นปีของค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญซ่ึงรับรู้ตำมหลักเกณฑ์ของ ธปท. ปัจจุบันแสดงเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเ ม่ือซ้ือหรือ
เม่ือเกิดรำยกำรตำมหลักกำรของ TFRS 9  
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  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 สินทรัพยท์างการเงิน  

 

ไม่มีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือ
เกิดรายการ 

ค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ รวม 

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ       
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - 2 2 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั  - - - - (2) (2) 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ 2 19 128 - - 149 

สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งปี 10 - - - - 10 
ยอดคงเหลือปลายปี 12 19 128 - - 159 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน 
 การซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ       
ยอดคงเหลือตน้ปี - - - - - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั - - - 5 - 5 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า
ค่าเผ่ือผลขาดทุนใหม่ - - - 4 - 4 

ยอดคงเหลือปลายปี - - - 9 - 9 
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16. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน   
ระยะสั้น 1,041 1,034 

ระยะยาว 3,229 3,789 

รวม  4,270 4,823 
หกั: ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี (245) (315) 
      ค่าใชจ่้ายออกตัว๋รอตดับญัชี - (1) 

รวมตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4,025 4,507 

เงินกูย้มื   
ระยะสั้น 9,148 14,503 

ระยะยาว 7,681 14,295 

รวม  16,829 28,798 
หกั: ค่าธรรมเนียมในการกูย้มืรอตดับญัชี - - 

รวมเงินกูย้มื 16,829 28,798 

หุน้กู ้    
ระยะสั้น 6,400 7,000 

ระยะยาว 52,770 47,170 

รวม  59,170 54,170  
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (58) (54) 

รวมหุน้กู ้ 59,112 54,116 

รวมทั้งส้ิน 79,966 87,421 
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16.1  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ตัว๋เงินจ่ายและเงินกูย้ืม มีอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)                
วนัครบก าหนดไถ่ถอน และการช าระดอกเบ้ียดงัน้ี 

  30 กนัยายน 2564 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  

การช าระดอกเบ้ีย   (ร้อยละต่อปี)  ไถ่ถอน  

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน      

ระยะส้ัน 0.00 - 1.90  2564  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 
ระยะยาว 0.00 - 1.75  2565 - 2572  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

เงินกูย้มื      

ระยะส้ัน 2.10 - 3.55  2564 
 

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

ระยะยาว 2.10 - 3.55  2565 - 2567 
 

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

 

  31 ธนัวาคม 2563 

 
 อตัราดอกเบ้ีย  ครบก าหนด  

การช าระดอกเบ้ีย   (ร้อยละต่อปี)  ไถ่ถอน  

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน      
ระยะส้ัน 0.00 - 1.90  2564  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 
ระยะยาว 0.00 - 1.90  2565 - 2572  ช าระดอกเบ้ียเม่ือตัว๋ครบก าหนด 

เงินกูย้มื      
ระยะส้ัน 1.45 - 3.55  2564  ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ

ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 
ระยะยาว 2.225 - 3.55  2565 - 2567  ช าระดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน / เม่ือตัว๋ครบ

ก าหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน 

ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯมีภาระตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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16.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทน มูลค่าท่ีออกหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบดว้ย 

  จ านวน มูลค่ารวม วนัออก อายขุอง วนัครบ อตัราดอกเบ้ีย 
หุน้กูค้ร้ังท่ี ชุดท่ี (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) ตราสารหน้ี ตราสารหน้ี ก าหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี) 

 
 

 

30 กนัยายน 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563     

1/2559 3 1.10          1,100           1,100  22 ธนัวาคม 2559 7 ปี 22 ธนัวาคม 2566 3.79 
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  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  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  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 
1/2563 1 4.05       4,050        4,050  5 พฤศจิกายน 2563 2 ปี 6 เดือน 5 พฤษภาคม 2566 2.83 
1/2563 2 5.37       5,370        5,370  5 พฤศจิกายน 2563 5 ปี 5 พฤศจิกายน 2568 3.41 
1/2563 3 0.58          580           580  5 พฤศจิกายน 2563 10 ปี 5 พฤศจิกายน 2573 3.92 
1/2564 1 2.00 2,000 - 9 เมษายน 2564 1 ปี 9 เมษายน 2565 1.40 
1/2564 2 1.00 1,000 - 9 เมษายน 2564 2 ปี 9 เมษายน 2566 1.85 
1/2564 3 1.00 1,000 - 9 เมษายน 2564 3 ปี 9 เมษายน 2567 2.11 
1/2564 4 6.00 6,000 - 9 เมษายน 2564 5 ปี 9 เมษายน 2569 3.05 
1/2564 5 1.30 1,300 - 9 เมษายน 2564 7 ปี 9 เมษายน 2571 3.48 
1/2564 6 0.70 700 - 9 เมษายน 2564 9 ปี 9 เมษายน 2573 3.79 

      59,170 54,170         
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17. ประมาณการหนีสิ้น  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 1,014 961 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 27 26 

รวม 1,041 987 

18. หนีสิ้นอ่ืน  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

เงินมดัจ าและเงินประกนั   
- จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 32 31 
- อ่ืน ๆ  13 11 

ภาระหน้ีระหวา่ง บมจ. กรุงเทพฯพาณิชยก์ารและบริษทัฯ 19 19 
บญัชีพกัรับช าระหน้ีและเช็ครอเรียกเกบ็ 132 111 
บญัชีพกัรอการตดัช าระหน้ี  102 144 
อ่ืน ๆ  27 44 
รวม 325 360 

19. ทุนเรือนหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 14 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดอ้อกหุน้เพิ่มทุนจ านวน 217 ลา้นหุน้ มูลค่าตราไวหุ้น้ละ 5 บาท โดย
เสนอขายในราคาหุน้ละ 17.50 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดัตามเง่ือนไขการใหสิ้ทธิผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินซ้ือ
หุ้นภายหลงัจากการจดัจ าหน่ายหุ้นท่ีมีการจดัสรรส่วนเกิน รวมเป็นเงินจ านวน 3,798 ลา้นบาท โดยมี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน 2,645 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการเสนอขายจ านวน 68 ลา้นบาท) 
ท าใหบ้ริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้เพิ่มข้ึนจาก 15,075 ลา้นบาท เป็นจ านวน 16,160 ลา้นบาท 
โดยบริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 มกราคม 2563  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีทุนจดทะเบียนและมีทุนเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ 
ดงัน้ี 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                           
31 ธนัวาคม 2563 

 จ านวนหุน้ จ านวนเงิน จ านวนหุน้ 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 3,232 16,160 3,015 15,075 

เพ่ิมทุนหุน้สามญั 217,042,300 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 5 บาท - - 217 1,085 

ทุนออกจ าหน่ายและเรียกช าระแลว้ ณ วนัปลายงวด 3,232 16,160 3,232 16,160 

20. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม              
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                     
30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.98: 1 (31 ธนัวาคม 2563: 2.16: 1) 

21. รายได้ดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี           

30 กนัยายน 

   2564 2563 2564 2563 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีไดรั้บเงินแลว้ 371 211 1,040 545 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีคา้งรับ 1,144 1,319 3,472 3,834 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ก าไรจากเงินใหสิ้นเช่ือ

จากการซ้ือลูกหน้ี 899 513 2,316 2,852 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,414 2,043 6,828 7,231 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 2 - 7 2 
ส่วนปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 18 30 59 97 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 26 26 89 72 

อ่ืน ๆ - 2 1 2 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 2,460 2,101 6,984 7,404 
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รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 รวมรายไดด้อกเบ้ียจากเงิน
ใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บช าระจ านวน 1,144 ลา้นบาท และ 3,472 ลา้นบาท ตามล าดบั (2563: จ านวน 
1,319 ลา้นบาท และ 3,834 ลา้นบาท ตามล าดบั) ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บรู้ตามเกณฑค์งคา้งตามนโยบายการบญัชี 
อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับรายไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ี
เหล่าน้ีไวแ้ลว้ทั้งจ านวน  

22. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี   

30 กนัยายน 

   2564 2563 2564 2563 
ตราสารหน้ีท่ีออก - หุน้กู ้ 504 379 1,453 1,142 
ตราสารหน้ีท่ีออก - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 26 28 80 72 
เงินกูย้มื 114 184 396 540 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 644 591 1,929 1,754 
 

23. ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนและผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี               

30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                    

30 กนัยายน 

   2564 2563 2564 2563 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                                   
เงินฝากสถาบนัการเงิน - - (1) - 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  35 (71) 158 68 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,144 1,319 3,472 3,834 
ก าไรจากการโอนขายลูกหน้ี (15) - (15) - 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ     

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 14 16 46 153 
- ก าไรจากการปรับโครงสร้างหน้ี (1) (1) (16) (121) 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์                  
และอ่ืน ๆ 1 - 1 3 

สินทรัพยอ่ื์น 8 - 8 - 

รวม 1,186 1,263 3,653 3,937 
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24. ก าไรต่อหุ้น 

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

25.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่าย 
(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
(บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี                                  
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564 

1,656 0.5125 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 1,656  
    
เงินปันผลระหว่างกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ

คร้ังท่ี 5/2563                                       
เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 

3,394 1.05 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 3,394  

26. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

26.1 ลกัษณะและความสัมพนัธ์ 

 เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการท่ีบริษทัฯมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหาร หรือบริษทัฯ อยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใต้
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรายการ
บริษทัฯ ค านึงถึงเน้ือหาของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั แสดงไดด้งัน้ี 

รายช่ือบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์กบับริษทัฯ 

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั บาโฮมา จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั สหธร จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั บ๊ิกเอสพีวี จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั อริยวิทย ์จ ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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26.2 ผลคงค้างและรายการที่ส าคญัในระหว่างงวด 

ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ บุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

    
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                      
วนัท่ี 30 กนัยายน  

 2564 2563 2564 2563 นโยบายการก าหนดราคา 

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั      
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 43 39 125 107 ตามหนงัสือช้ีชวนหรือตาม 

      อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
รายไดจ้ากเงินปันผลรับ - - 1 1 ตามอตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563                   
มีดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563  

ผูถื้อหุน้ร่วมกนั   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 140 30 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - ตัว๋สญัญาใชเ้งินและเงินกูย้มื 2,446 2,511 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - หุน้กู ้ 3,241 3,392 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 27 17 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 261 271 
สินทรัพยอ่ื์น - เงินปันผลคา้งรับ - 24 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื - หุน้กู ้ 28 13 
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26.3 รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3,604 620 (735) 3,489 
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,224 2 (83) 2,143 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 75 10 (30) 55 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 15 - 28 

รวม  5,916 647 (848) 5,715 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายปี 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 1,658 6,675 (4,729) 3,604 
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 749 1,528 (53) 2,224 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 30 45 - 75 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 13 - 13 

รวม  2,437 8,261 (4,782) 5,916 

26.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั  

ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผูบ้ริหาร
ส าคญัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั               
ซ่ึงผูบ้ริหารส าคญัประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ริหารระดับผูช่้วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ข้ึนไป รวมถึง
ผูบ้ริหารในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                          

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                          

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 25 20 63 56 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3 2 7 7 

รวม 28 22 70 63 
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27. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษัทฯ ด าเนินกิจการในส่วนงานหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และด าเนินธุรกิจในส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ
บริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กบัหน่วยงานและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งน้ี บริษทัฯก าหนดส่วน
งานด าเนินงานตามผลิตภณัฑแ์ละบริการ ดงัน้ี 

1.   รับซ้ือ/รับโอนสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ (NPL) จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ มาบริหารจดัการดว้ยแนว
ทางการเจรจาประนอมหน้ีเป็นหลกั เพื่อใหไ้ดข้อ้ยติุท่ีไดรั้บผลประโยชน์สูงสุดร่วมกนั 

2. รับซ้ือ/รับโอนทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) จากสถาบนัการเงินต่าง ๆ รับโอนทรัพยช์ าระหน้ีจาก
ลูกหน้ีและประมูลซ้ือทรัพยห์ลกัประกนัของลูกหน้ีจากกรมบงัคบัคดีมาบริหารจดัการ โดยมุ่งเนน้การ
พฒันาปรับปรุงทรัพยใ์หมี้สภาพดีพร้อมอยูเ่พื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซ่ึงจะท าใหท้รัพยต์อบสนองต่อความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

27.1 ฐานะการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 30 กนัยายน 2564 

 

สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ รวม 

เงินลงทุนสุทธิ  - 468 468 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                         
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  73,238 - 73,238 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  - 833 833 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ  - 29,458 29,458 

รวม  73,238 30,759 103,997 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   20,284 

รวม    124,281 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

  31 ธนัวาคม 2563 

  

สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ รวม 

เงินลงทุนสุทธิ - 451 451 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                               
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ  77,726 - 77,726 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - 728 728 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ - 28,078 28,078 

รวม   
77,726 29,257 106,983 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   25,087 

รวม     132,070 

บริษทัฯไม่มีการจ าแนกหน้ีสินออกตามส่วนงาน 

27.2  ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

   สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 2,432 26 2,458 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 673 673 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 128 128 

รวมรายไดข้องส่วนงาน 2,432 827 3,259 
รายไดด้อกเบ้ีย - เงินฝากสถาบนัการเงิน   2 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   7 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (644) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (714) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (1,186) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   724 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (148) 

ก าไรส าหรับงวด   576 
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    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

   
สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 2,073 28 2,101 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 708 708 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 16 16 

รวมรายไดข้องส่วนงาน 2,073 752 2,825 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   15 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (591) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (649) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (1,263) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   337 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (66) 

ก าไรสุทธิ   271 
 

 

    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

  สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 6,887 90 6,977 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 1,892 1,892 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 636 636 

รวมรายไดข้องส่วนงาน 6,887 2,618 9,505 
รายไดด้อกเบ้ีย - เงินฝากสถาบนัการเงิน   7 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   31 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (1,929) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (1,941) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (3,653) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   2,020 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (407) 

ก าไรส าหรับงวด   1,613 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

   
สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และ 
เงินลงทุนใน
หลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 7,328 74 7,402 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 1,364 1,364 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 47 47 

รวมรายไดข้องส่วนงาน 7,328 1,485 8,813 
รายไดด้อกเบ้ีย - เงินฝากสถาบนัการเงิน   2 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   43 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (1,754) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (1,947) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (3,937) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   1,220 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (174) 

ก าไรสุทธิ   1,046 

27.3 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์  

บริษทัฯด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ใน             
งบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

27.4 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือ
มากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 450 ล้านบาท ซ่ึงมาจากผลการ
ด าเนินงานของส่วนงานทรัพยสิ์นรอการขาย (NPA) (2563: จ านวน 1 ราย เป็นจ านวนเงิน 739 ลา้นบาท ซ่ึงมา
จากผลการด าเนินงานของส่วนงานสินทรัพยด์้อยคุณภาพ (NPL)) และส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                     
30 กนัยายน 2564 และ 2563 ไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่  
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28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

28.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและเคร่ืองใชส้ านกังาน โดย ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ท่ีมีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 1 ปี และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่ารวมจ านวน 0.9 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 0.1 ลา้นบาท)  

28.2 การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื่อค ้าประกนั           
การใชไ้ฟฟ้าเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2563: 4 ลา้นบาท) 

28.3 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยมีทุน
ทรัพยท่ี์ถูกฟ้องรวม 428 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2563: 498 ล้านบาท) โดยคดีท่ีถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ท่ีมี                
มูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอนัเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่เม่ือคดีถึงท่ีสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษทัฯแต่อยา่งใด 

29. สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนัและข้อจ ากดั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯมีทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีการท าสัญญาจะซ้ือจะขายจ านวน 154 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2563: 128 ลา้นบาท) 
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30.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  30 กนัยายน 2564 
  มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน   
    

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  468 82 - 386 468 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2563 
  มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน       

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  451 58 - 393 451 
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินสด 77 77 5 5 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝาก
สถาบนัการเงิน 1,925 1,925 7,708 7,708 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 73,238 73,238 77,726 77,726 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 833 2,222 728 2,314 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,619 10,619 9,801 9,801 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 870 870 830 830 
สินทรัพยอ่ื์น     
-  ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 35 35 40 40 
-  เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 51 51 30 30 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 79,966 80,894 87,421 87,949 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 547 547 518 518 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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30.2 การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                     

30 กนัยายน 2564 

ส าหรับปี                     
ส้ินสุดวนัท่ี                     

31 ธนัวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่า                                                    
ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

  

ยอดคงเหลือตน้งวด 393 5 
ผลกระทบสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน                   
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั - 403 

ขายระหว่างงวด - (1) 
ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (7) (14) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 386 393 

31. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด                      
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด                      
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 708 712 1,364 1,373 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 51 55 235 244 

32. การอนุมัติให้ออกข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564 
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