
 

 
 

 บริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการสอบทาน และ ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 



 

 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของและงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ของบริษทับริหารสินทรัพย ์กรุงเทพพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) (รวมเรียกวา่ 
“ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล”) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทาง
การเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล                              
ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

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

ข้อสรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 



 

2 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลขอ้ 1.2 เก่ียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของ                
บริษทัฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีขา้งตน้แต่อยา่งใด 

 

 

 

สมใจ คุณปสุต 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499 

บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 12 พฤษภาคม 2565 



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

เงินสด 94,671                      98,799                      
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน  1,524,182                 3,334,159                 
เงินลงทุนสุทธิ 4 458,586                    469,735                    
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 5 72,667,558               73,406,182               
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 6 771,274                    832,567                    
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ 7 30,549,337               29,666,344               
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8 1,132,735                 1,155,355                 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 4,497                        8,121                        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 92,268                      94,183                      
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 5,655,252                 5,539,602                 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 10 10,709,010               10,251,536               
เงินทดรองจ่ายคา่ธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ 11 1,005,078                 894,287                    
สินทรัพยอ่ื์น 12 140,095                    153,131                    
รวมสินทรัพย์ 124,804,543             125,904,001             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



(หน่วย: พนับาท)
หมายเหตุ 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสิน
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 14 78,610,315               80,153,661               
ประมาณการหน้ีสิน 15 1,004,509                 987,028                    
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 561,862                    553,122                    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 1,369                        1,362                        
ภาษีคา้งจ่าย 913,091                    707,338                    
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 204,200                    388,262                    
หน้ีสินอ่ืน 16 450,684                    357,636                    
รวมหน้ีสิน 81,746,030               83,148,409               
ส่วนของเจา้ของ
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 3,245,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 16,225,000               16,225,000               
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
      หุน้สามญั 3,232,042,300 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 5 บาท 16,160,212               16,160,212               
ส่วนเกินมูลคา่หุน้ 6,044,227                 6,044,227                 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ - 
   ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคา่เงินลงทุน 246,242                    255,161                    
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 1,622,500                 1,622,500                 
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 18,985,332               18,673,492               
รวมส่วนของเจา้ของ 43,058,513               42,755,592               
รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 124,804,543             125,904,001             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

    (นายบรรยง วิเศษมงคลชยั)
  ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565

   (ลงช่ือ)    เกษม   ศิวกลุ    (ลงช่ือ)    เกษม   ศิวกลุ
(นายบณัฑิต อนนัตมงคล)
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุน:

รายไดด้อกเบ้ีย 18 2,150,541                 2,135,839                 
คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 19 619,732                    615,347                    
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 1,530,809                 1,520,492                 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 411,446                    588,989                    
ก าไรจากการขายผอ่นช าระ 78,121                      36,005                      
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 7,413                        10,683                      
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 2,027,789                 2,156,169                 
คา่ใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 328,055                    343,959                    
คา่ตอบแทนกรรมการ 2,238                        2,037                        
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์ 41,521                      48,184                      
คา่ภาษีอากร 120,590                    110,105                    
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ทรัพยสิ์นรอการขาย 10,833                      385                           
คา่ใชจ่้ายเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอการขาย 53,432                      29,737                      
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 41,099                      56,211                      
รวมคา่ใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน 597,768                    590,618                    

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 20 1,057,808                 1,253,176                 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 372,213                    312,375                    
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 9 (60,373)                     (65,321)                     
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 311,840                    247,054                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้แสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ 2565 2564

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนด
    ให้วดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (11,149)                     17,729                      
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 2,230                        (3,545)                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) (8,919)                       14,184                      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 302,921                    261,238                    

ก าไรต่อหุ้น 21
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.10                          0.08                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

(หน่วย : พนับาท)
องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ -
ส่วนเกินทุน จดัสรรแลว้ -

ทุนท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ จากการเปล่ียนแปลง ส ารอง
และช าระแลว้ หุน้สามญั มูลคา่เงินลงทุน ตามกฎหมาย ยงัไม่จดัสรร รวม

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 16,160,212              6,044,227                240,415                       1,622,500                17,729,679              41,797,033              
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                   -                              247,054                   247,054                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              14,184                         -                              -                              14,184                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              14,184                         -                              247,054                   261,238                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2564 16,160,212              6,044,227                254,599                       1,622,500                17,976,733              42,058,271              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2565 16,160,212              6,044,227                255,161                       1,622,500                18,673,492              42,755,592              
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                                   -                              311,840                   311,840                   
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (ขาดทุน) -                              -                              (8,919)                          -                              -                              (8,919)                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด (ขาดทุน) -                              -                              (8,919)                          -                              311,840                   302,921                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2565 16,160,212              6,044,227                246,242                       1,622,500                18,985,332              43,058,513              

-                              -                              -                                   -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

(หน่วย : พนับาท)
2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 372,213                    312,375                    
รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 32,804                      33,837                      
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ลดลง 33,357                      39,377                      
รายไดค้า้งรับลดลง 228                           483                           
รายไดรั้บล่วงหนา้ลดลง (2,234)                       (2,363)                       
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (184,063)                   (186,353)                   
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,482                      18,046                      
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 1,057,808                 1,253,176                 
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทรัพยสิ์นรอการขาย 10,833                      385                           

1,338,428                 1,468,963                 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (1,530,809)                (1,520,492)                
รายไดเ้งินปันผลสุทธิ -                                (39)                            
เงินสดรับดอกเบ้ีย 897,518                    609,901                    
เงินสดรับเงินปันผล 12,438                      23,873                      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (610,984)                   (717,224)                   
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (12,337)                     (14,152)                     

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 94,254                      (149,170)                   
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 83,558                      387,379                    
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 60,931                      10,283                      
ทรัพยสิ์นรอการขาย 445,781                    442,382                    
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (227,485)                   41,632                      
เงินทดรองจ่ายคา่ธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ (105,211)                   44,602                      
สินทรัพยอ่ื์น (194,442)                   (198,653)                   

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
หน้ีสินอ่ืน 332,097                    (100,187)                   
เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 489,483                    478,268                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,521)                       (12,896)                     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,643)                       (6,597)                       
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (9,164)                       (19,493)                     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1,000,000                 700,000                    
เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื (3,295,623)                (8,398,286)                
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมในการออกหุน้กู้ -                                (332)                          
เงินสดจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า -                                (84)                            
เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (2,295,623)                (7,698,702)                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (1,815,304)                (7,239,927)                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 3,429,217                 7,708,380                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด (หมายเหตุ 3) 1,613,913                 468,453                    

ข้อมูลเพิม่เตมิประกอบกระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
ซ้ือเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 725,733                    50,718                      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,260                        45,945                      
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                                1,640                        
รับโอนทรัพยสิ์นรอการขายจากลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือ 1,339,608                 1,200,732                 
จ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขายแบบผอ่นช าระ 49,861                      43,070                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2565

บริษทับริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

 
# เอกสาร: เปิดเผย โดย: เปรมฤดี วรรณรัตนรัฐ (Premruedee Vannarattanarat)



 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

ข้อ เร่ือง หน้า 

1.  ขอ้มูลทัว่ไป ................................................................................................................................................... 1 

2.  เกณฑใ์นการจดัท าขอ้มูลทางการเงิน ............................................................................................................. 1 

3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ................................................................................................................ 4 

4. เงินลงทุน ....................................................................................................................................................... 4 

5. เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ ...................................................................................... 5 

6.  ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ ....................................................................................................... 8 

7. ทรัพยสิ์นรอการขาย ....................................................................................................................................... 9 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ .............................................................................................................................. 10 

9. สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินได ้........................................................................ 11 

10. เงินรอรับจากการขายทอดตลาด ................................................................................................................... 13 

11.  เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ ............................................................................... 13 

12.  สินทรัพยอ่ื์น ................................................................................................................................................ 13 

13. สินทรัพยจ์ดัชั้น/คุณภาพสินทรัพย ์............................................................................................................... 14 

14. ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื ..................................................................................................................... 16 

15. ประมาณการหน้ีสิน ..................................................................................................................................... 18 

16. หน้ีสินอ่ืน .................................................................................................................................................... 18 

17. การบริหารจดัการทุน ................................................................................................................................... 18 

18. รายไดด้อกเบ้ีย ............................................................................................................................................. 18 

19. ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ......................................................................................................................................... 19 

20. ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ...................................................................................................... 19 

21. ก าไรต่อหุน้ .................................................................................................................................................. 19 

22. รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั .......................................................................................................... 20 

23. ส่วนงานด าเนินงาน ...................................................................................................................................... 22 

24.  ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ .......................................................................................... 24 

25. สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนัและขอ้จ ากดั ......................................................................................................... 24 

26.  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ...................................................................................................... 25 

27.   การจดัประเภทรายการในงบการเงิน ........................................................................................................... 27 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน .................................................................................................... 27 

29. การอนุมติัใหอ้อกขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ......................................................................................... 27



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณชิย์ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565  

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  

1.2   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดส่้งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม สถานการณ์ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและอาจ
ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริษทัฯ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ี
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษทัฯ ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวยงั
ไม่สามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผลในขณะน้ี อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัฯมีการติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย ์
ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการและดุลยพินิจ
ในประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซ่ึงตอ้งมีการประมาณการอยา่งต่อเน่ืองหากสถานการณ์        
มีการเปล่ียนแปลง 

2.  เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงิน 

2.1  เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี ซ่ึงเป็นไปตามรูปแบบของงบการเงินท่ี
ก าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส.21/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท า
และการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็นบริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเปิดเผยเฉพาะท่ีส าคญั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2 

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

ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

2.2 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบการเงิน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

2.3 มาตรฐานการรายงานทางเงินใหม่ 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงินของบริษทัฯ  

(ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั  

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหน้ีท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นมาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราว และให้เป็นทางเลือกกบัทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของ ธปท. โดยมี
การให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดงักล่าวระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 หรือ
จนกวา่ ธปท. จะมีการเปล่ียนแปลง 

ภายใตแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี บริษทัฯจะสามารถเลือกปฏิบติัตามขอ้ก าหนดซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หนังสือเวียนของ ธปท. ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 ลงวนัท่ี 3 กนัยายน 2564 เร่ือง แนวทางการให้
ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หน้ี                    
อยา่งย ัง่ยนื) ซ่ึงสามารถจ าแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได ้2 กลุ่ม ดงัน้ี 
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1.  การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยก าหนดเง่ือนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายช าระ
หน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกว่าการขยายระยะเวลาการช าระหน้ีเพียงอย่างเดียว การปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในลกัษณะน้ีจะมีทางเลือกให้บริษทัฯในการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว          
ทางบญัชีส าหรับการจดัชั้นและการกนัเงินส ารอง (การใหค้วามช่วยเหลือรูปแบบท่ี 1) โดย  

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนยัส าคญั
ของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที หากมีการระบุรายละเอียด
และเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีในขอ้ตกลงหรือสญัญาใหม่ไวช้ดัเจน และพิจารณาแลว้เห็น
วา่ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ หากลูกหน้ี
สามารถช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือน
หรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกวา่ 

- การใหสิ้นเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องใหลู้กหน้ีสามารถด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี สามารถจดัเงินให้สินเช่ือ
ส่วนเพิ่มเป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหน้ี
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขการจ่ายช าระหน้ีตามขอ้ตกลงหรือสญัญาใหม่ได ้

- จดัชั้นลูกหน้ีเป็นชั้นท่ีมีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-
performing หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจ านวนวนัค้างช าระเงินต้นหรือ
ดอกเบ้ียท่ีเกินกวา่ 30 วนั หรือ 1 เดือน นบัแต่วนัถึงก าหนดช าระตามสญัญาหรือขอ้ตกลง 

- ใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงใหม่เป็นอตัราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบนัของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีได ้หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่
สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ 

2. การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยการขยายระยะเวลาเพียงอยา่งเดียว เช่น การขยาย
ระยะเวลาการช าระหน้ี การให้ระยะเวลาปลอดเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย (Grace period) หรือ
การปรับลกัษณะของหน้ีจากหน้ีระยะสั้ นเป็นหน้ีระยะยาว การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใน
ลกัษณะน้ี บริษทัฯจะตอ้งถือปฏิบติัการจดัชั้นและการกนัเงินส ารองตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบท่ี 2) แต่ยงัคงสามารถน าแนวทางการ
พิจารณาการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของ
หนังสือเวียนของ ธปท.ท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 น้ี มาใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นในการ
พิจารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได ้

ทั้ งน้ี ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯไม่ได้เข้าร่วมโครงการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางของ ธปท. ดงักล่าว 
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3. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 เ งินสดและรายการเทียบเท่าเ งินสดท่ีเปิดเผยใน                              
งบกระแสเงินสด เป็นดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินสด 94 99 

เงินฝากสถาบนัการเงิน   
เงินฝากระหวา่งทาง 43 10 
เงินฝากธนาคารในประเทศ   
เงินฝากกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ 1,481 3,324 

รวมเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,524 3,334 

รวมเงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,618 3,433 

หกั: เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนั (4) (4) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,614 3,429 

4. เงินลงทุน 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เงินลงทุนจ าแนกตามประเภทเงินลงทุน ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
- ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ในประเทศ 145 86 145 84 
- ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 

ในประเทศ 5 372 5 385 

เงินลงทุนสุทธิ 150 458 150 469 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนใน                 
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และบริษทัฯไม่มี                          
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุนดงักล่าว 
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5. เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับ 

5.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือและการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีซ่ึงจดัชั้นเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือซ้ือหรือเม่ือเกิดรายการดงัน้ี 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - แสดงมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 80,976 81,678 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ 10,598 9,578 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 91,574 91,256 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (18,906) (17,850) 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 72,668 73,406 

รายการเปล่ียนแปลงของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 
และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                          
31 มีนาคม 2565 

ส าหรับปี                                
ส้ินสุดวนัท่ี                

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดยกมาตน้งวด 81,743 85,987 
บวก: ซ้ือเพ่ิม 1,347 3,663 
หกั: ขายลูกหน้ี - (150) 
หกั: รายการรับช าระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ (2,049) (7,757) 

คงเหลือเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีก่อนปรับมูลค่า 81,041 81,743 

หกั: ค่าปรับมูลค่า (65) (65) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 80,976 81,678 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯ มีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีสุทธิจ านวน 
72,668 ลา้นบาท และ 73,406 ลา้นบาท ตามล าดบั ในขณะท่ีบริษทัฯ มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหน้ีตามสัญญา
คิดเป็นมูลค่า 483,160 ลา้นบาท และ 483,240 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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5.2 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมูลค่าหลกัประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ยอดคงคา้งของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและมูลค่า
หลกัประกนัซ่ึงค านวณโดยอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดก่อนหกัส่วนลด เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสญัญาเดิม  
(ภาระหน้ี                    
เกณฑสิ์ทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑทุ์น) 

มูลค่า               
หลกัประกนัก่อน              
หกัส่วนลดตาม
เกณฑบ์ริษทัฯ (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัใน 

ส่วนของบริษทัฯ (2) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี        
ปรับโครงสร้างหน้ี     
   - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 10,604 6,396 18,906 10,193 
   - คา้งมากกวา่ 1 - 3 เดือน 3,971 2,148 6,678 3,686 
   - คา้งมากกวา่ 3 - 6 เดือน 1,338 469 3,699 1,309 
   - คา้งมากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 460 179 526 244 

รวม 16,373 9,192 29,809 15,432 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 466,787 71,784 151,506 115,214 

รวม 466,787 71,784 151,506 115,214 

รวมทั้งส้ิน 483,160 80,976 181,315 130,646 

(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 2564 

 

ยอดหน้ี                      
ตามสญัญาเดิม  
(ภาระหน้ี                   
เกณฑสิ์ทธิ) 

เงินใหสิ้นเช่ือ 
จากการซ้ือลูกหน้ี 

(ภาระหน้ี                
เกณฑทุ์น) 

มูลค่า               
หลกัประกนัก่อน              
หกัส่วนลดตาม
เกณฑบ์ริษทัฯ (1) 

มูลค่า             
หลกัประกนัใน 

ส่วนของบริษทัฯ (2) 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี        
ปรับโครงสร้างหน้ี     
    - คา้งตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 12,357 6,669 23,175 11,614 
    - คา้งมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,583 1,674 4,471 2,534 
    - คา้งมากกว่า 3 - 6 เดือน 1,050 674 2,750 1,025 
    - คา้งมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 700 238 868 352 
รวม 16,690 9,255 31,264 15,525 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี     
ไม่ปรับโครงสร้างหน้ี 466,550 72,423 153,531 116,877 

รวม 466,550 72,423 153,531 116,877 

รวมทั้งส้ิน 483,240 81,678 184,795 132,402 

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

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

5.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีท่ีไดมี้การท า
สญัญาปรับโครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 84,777 7,936 84,368 7,890 
ยอดคงเหลือของเงินใหสิ้นเช่ือจาก 
 การซ้ือลูกหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับ 
(ลา้นบาท) 91,574 9,800 91,256 9,812 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯไม่มีภาระผูกพนัคงเหลือท่ีตกลงให้ลูกหน้ีเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีกูย้มืเพิ่มเติมภายหลงัการปรับโครงสร้างหน้ี  
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6.  ลูกหนีข้ายผ่อนช าระและดอกเบีย้ค้างรับ 

6.1   รายการเคล่ือนไหวของลูกหนีข้ายผ่อนช าระ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

    
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2565 

ส าหรับปี                            
ส้ินสุดวนัท่ี                               

31 ธนัวาคม 2564 

ยอดยกมาตน้งวด 2,027 2,315 
บวก:  เพ่ิมระหว่างงวด 101 705 
หกั:  รับช าระระหวา่งงวด (190) (958) 

         ยกเลิกการขาย (4) (35) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,934 2,027 
บวก: ก าไรจากการเปล่ียนแปลงสญัญา 118 120 

 ดอกเบ้ียคา้งรับ 96 94 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,148 2,241 
หกั:  ก าไรขั้นตน้รอตดับญัชี (1,160) (1,191) 
 ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (217) (217) 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 771 833 

6.2  จ าแนกตามประเภทการจัดช้ัน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ลูกหน้ีขายผอ่นช าระจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 ลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

ลูกหน้ีขายผอ่น
ช าระและ

ดอกเบ้ียคา้งรับ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน          
ดา้นเครดิต                
ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้น
เครดิต 710 25 707 22 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต 214 15 733 153 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่า 
 ดา้นเครดิต  1,224 177 801 42 

รวม 2,148 217 2,241 217 
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6.3 การปรับโครงสร้างหนี ้

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 บริษทัฯมีลูกหน้ีขายผ่อนช าระท่ีมีการท าสัญญาปรับ
โครงสร้างหน้ี ดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 
ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี ลูกหน้ีทั้งหมด 

ลูกหน้ีท่ีมีการปรับ
โครงสร้างหน้ี 

จ านวนลูกหน้ี (ราย) 3,038 537 2,957 545 
ยอดคงเหลือของลูกหน้ีขายผอ่นช าระ
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ (ลา้นบาท) 2,148 1,327 2,241 1,263 

7. ทรัพย์สินรอการขาย 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บจากการรับช าระจากลูกหน้ี
และจากการซ้ือจากบริษทับริหารสินทรัพยแ์ละสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพยช์ าระหน้ี/
ประมูลทรัพยจ์าก

ลูกหน้ี 
สาขาท่ี                     

ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้งวด 5,324 32,227 41 37,592 
เพ่ิมข้ึน 17 1,748 - 1,765 
ลดลง (100) (600) - (700) 
ยอดคงเหลือปลายงวด 5,241 33,375 41 38,657 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดคงเหลือตน้งวด 4 396 - 400 
เพ่ิมข้ึน - 19 - 19 
ยอดคงเหลือปลายงวด 4 415 - 419 

รวมยอดคงเหลือปลายงวด 5,245 33,790 41 39,076 

หกั: ค่าปรับมูลค่า    (8,007) 
หกั: ค่าเผือ่ดอ้ยค่า    (520) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    30,549 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ประมูลจาก                   
สถาบนัการเงิน 

โอนทรัพย ์             
ช าระหน้ี/             

ประมูลทรัพย ์                 
จากลูกหน้ี 

สาขาท่ี                     
ไม่ไดใ้ชง้าน รวม 

อสังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้ปี 6,046 30,195 41 36,282 
เพ่ิมข้ึน 33 6,210 - 6,243 
ลดลง (755) (4,178) - (4,933) 
ยอดปลายปี 5,324 32,227 41 37,592 

สังหาริมทรัพย์     
ยอดตน้ปี 4 353 - 357 
เพ่ิมข้ึน - 43 - 43 
ยอดปลายปี 4 396 - 400 

รวมยอดปลายปี 5,328 32,623 41 37,992 

หกั: ค่าปรับมูลค่า   (7,817) 
หกั: ค่าเผือ่ดอ้ยค่า   (509) 
ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ    29,666 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพยมี์ราคาประเมิน 
65,418 ลา้นบาท และ 446 ลา้นบาท ตามล าดับ (31 ธันวาคม 2564: 63,840 ลา้นบาท และ 415 ลา้นบาท 
ตามล าดบั) 

8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 
ส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                             
31 มีนาคม 2565 

ส าหรับปี                           
ส้ินสุดวนัท่ี                                

31 ธนัวาคม 2564 

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ   
ยอดคงเหลือตน้งวด 1,155 1,174 
เพ่ิมข้ึน - ราคาทุน 5 124 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - มูลค่าตามบญัชีสุทธิ - (21) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (27) (122) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 1,133 1,155 
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9. สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ 

9.1 สินทรัพย์/หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

  

ส่วนเปล่ียนแปลงในภาษี
เงินไดร้อการตดับญัชี
ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 732 897 (165) (186) 
รายไดด้อกเบ้ีย/ก าไรจากลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 82 81 1 - 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 10 8 2 (4) 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  2,787 2,563 224 277 
ค่าปรับมูลค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 1,686 1,649 37 (22) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าทรัพยสิ์นรอการขาย 104 102 2 1 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ 46 46 - 1 
ค่าปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 8 6 2 (4) 
ประมาณการหน้ีสิน 201 197 4 4 
หน้ีสินอ่ืน 50 46 4 4 

รวม 5,706 5,595 111 71 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ค่าใชจ่้ายจากการออกตราสารหน้ีและเงินกูย้มื (51) (56) 5 5 

รวม (51) (56) 5 5 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสุทธิ 5,655 5,539   
ส่วนเปลีย่นแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   116 76 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   114 80 
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน   2 (4) 
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9.2 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 2565 2564 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน:    
ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 174 142 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน - 3 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:   
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว                             
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (114) (80) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรหรือขาดทุน 60 65 

 รายงานกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใชส้ าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2565 2564 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 372 312 

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 74 62 
ผลกระทบภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นรายได ้                    
 หรือค่าใชจ่้ายทางภาษี   

- ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 1 1 
- ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1) (1) 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลปีก่อน - 3 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ในงวดก่อน                                  
ซ่ึงน ามาลดค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปั้จจุบนั (14) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรหรือขาดทุน  60 65 
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10. เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อ 8,336 8,022 
หกั: ประมาณการค่าใชจ่้ายขายทอดตลาด (597) (574) 

บุคคลภายนอกเป็นผูซ้ื้อสุทธิ 7,739 7,448 
บริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ 3,010 2,836 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,749 10,284 
หกั: ส่วนปรับปรุงมูลค่า (40) (32) 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ 10,709 10,252 

11.  เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 215 196 
ค่าธรรมเนียมในการวางซ้ือทรัพย ์ 772 684 
ค่าใชจ่้ายในการโอนกรรมสิทธ์ิ 19 19 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 6 8 

รวม 1,012 907 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (7) (13) 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ สุทธิ 1,005 894 

12.  สินทรัพย์อ่ืน 

        
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้และรายจ่ายรอตดับญัชี 27 13 
รายไดค้า้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ และเงินปันผลคา้งรับ 9 22 
ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 31 34 
เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 50 60 

อ่ืน ๆ 31 32 

รวม 148 161 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (8) (8) 

สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 140 153 
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13. สินทรัพย์จัดช้ัน/คุณภาพสินทรัพย์ 

13.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยจ์ดัชั้นของบริษทัฯ ประกอบดว้ย เงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี ลูกหน้ีขายผ่อนช าระและสินทรัพยอ่ื์น โดยจดัชั้นตามหลกัเกณฑท่ี์
มาตรฐานก าหนด ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ี  
 ไม่มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง                
ดา้นเครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง              
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า                  
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิด

รายการ รวม 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                
เงินฝากสถาบนัการเงิน 1,524 - - - 1,524 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 91,574 91,574 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 710 214 1,224 - 2,148 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,749 - - - 10,749 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ 638 - - 374 1,012 
สินทรัพยอ์ื่น 81 - 8 - 89 
รวม 13,702 214 1,232 91,948 107,096 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ี  
 ไม่มีการเพิ่มข้ึน

อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง                
ดา้นเครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง              
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า                  
ดา้นเครดิต 

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิด

รายการ รวม 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน -                
เงินฝากสถาบนัการเงิน 3,334 - - - 3,334 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                
ดอกเบ้ียคา้งรับ - - - 91,256 91,256 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 707 733 801 - 2,241 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,284 - - - 10,284 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย ์ 552 - - 355 907 
สินทรัพยอ์ื่น 94 - 8 - 102 
รวม 14,971 733 809 91,611 108,124 
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13.2 ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ของสินทรัพย์ทางการเงิน  

 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงิน มีดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 สินทรัพยท์างการเงินท่ี  

 

ไม่มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต 

มีการเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั
ของความเส่ียง
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิต  

มีการดอ้ยค่า
ดา้นเครดิตเม่ือ
ซ้ือหรือเม่ือเกิด

รายการ รวม 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 17,850 17,850 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - 1,048 1,048 
สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งงวด - - - 14 14 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - (6) (6) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 18,906 18,906 

ลูกหนีข้ายผ่อนช าระ      
ยอดคงเหลือตน้งวด 22 153 42 - 217 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปล่ียน 
 การจดัชั้น - (139) 139 - - 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 2 1 (4) - (1) 
สินทรัพยท์างการเงินไดม้าระหวา่งงวด 1 - - - 1 
ยอดคงเหลือปลายงวด 25 15 177 - 217 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมใน 
 การซ้ือทรัพย์และอ่ืน ๆ      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - - 13 13 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - (6) (6) 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - - 7 7 

สินทรัพย์อ่ืน      
ยอดคงเหลือตน้งวด - - 8 - 8 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า 
 ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - - - - - 
ยอดคงเหลือปลายงวด - - 8 - 8 
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14. ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม   
(หน่วย : ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน   
ระยะสั้น 1,958 1,479 

ระยะยาว 2,258 2,316 

รวม  4,216 3,795 
หกั: ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียรอตดับญัชี (200) (222) 

รวมตัว๋สญัญาใชเ้งิน 4,016 3,573 

เงินกู้ยืม   
ระยะสั้น 9,323 9,660 
ระยะยาว 3,155 4,810 

รวมเงินกูย้มื 12,478 14,470 

หุ้นกู้    
ระยะสั้น 6,400 6,400 

ระยะยาว 55,770 55,770 

รวม  62,170 62,170 
หกั: ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้กูร้อตดับญัชี (54) (59) 

รวมหุน้กู ้ 62,116 62,111 

รวมทั้งส้ิน 78,610 80,154 

14.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี)                
วนัครบก าหนดไถ่ถอน และเง่ือนไขการจ่ายช าระดอกเบ้ียดงัน้ี 

 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564  
 อตัราดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 
ครบก าหนด            
ไถ่ถอน 

อตัราดอกเบ้ีย 
(ร้อยละต่อปี) 

ครบก าหนด               
ไถ่ถอน การช าระดอกเบ้ีย 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน      
ระยะสั้น 0.00 - 1.90 2566 0.00 - 1.90 2565 เม่ือครบก าหนด 
ระยะยาว 0.00 - 1.75 2566 - 2572 0.00 - 1.90 2566 - 2572 เม่ือครบก าหนด 
เงินกู้ยืม      
ระยะสั้น 1.10 - 3.55 2566 2.10 - 3.55 2565 ทุกส้ินเดือน / เม่ือครบ

ก าหนด / ทุก 3 เดือน /    
ทุก 6 เดือน 

ระยะยาว 2.10 - 3.55 2566 - 2567 2.10 - 3.55 2566 - 2567 ทุกส้ินเดือน / เม่ือครบ
ก าหนด / ทุก 3 เดือน /  

ทุก 6 เดือน 
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ภายใตส้ัญญาเงินกูย้ืม บริษทัฯมีภาระตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา 
เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ อตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี และอตัราส่วน
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

14.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีหุ้นกูช้นิดระบุช่ือผูถื้อหุ้นประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลกัประกนัและไม่มีผูแ้ทน มูลค่าท่ีออกหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบดว้ย 
  จ านวน มูลค่ารวม อายขุอง วนัครบ อตัราดอกเบ้ีย 
หุน้กูค้ร้ังท่ี ชุดท่ี (ลา้นหน่วย) (ลา้นบาท) ตราสารหน้ี ก าหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี) 

 
 

 
31 มีนาคม 

2565 
31 ธนัวาคม 

2564    
1/2559 3 1.10          1,100           1,100  7 ปี 22 ธนัวาคม 2566 3.79 
1/2560 3 1.40          1,400           1,400  5 ปี 23 มิถุนายน 2565 3.41 
1/2560 4 1.40          1,400           1,400  7 ปี 23 มิถุนายน 2567 3.64 
1/2560 5 1.50          1,500           1,500  10 ปี 23 มิถุนายน 2570 3.92 
2/2560 3 3.80          3,800           3,800  6 ปี 8 กนัยายน 2566 3.44 
2/2560 4 3.20          3,200           3,200  8 ปี 8 กนัยายน 2568 3.73 
2/2560 5 5.00          5,000           5,000  10 ปี 8 กนัยายน 2570 3.91 
1/2561 3 0.37             370              370  7 ปี 21 มิถุนายน 2568 3.88 
1/2561 4 2.40          2,400           2,400  10 ปี 21 มิถุนายน 2571 4.30 
1/2562 2 3.00          3,000           3,000  3 ปี 18 กรกฎาคม 2565 2.45 
1/2562 3 4.50          4,500           4,500  5 ปี 18 กรกฎาคม 2567 2.90 
1/2562 4 5.00          5,000           5,000  10 ปี 18 กรกฎาคม 2572 3.60 
1/2562 5 3.50          3,500           3,500  12 ปี 18 กรกฎาคม 2574 3.78 
1/2562 6 1.00          1,000           1,000  15 ปี 18 กรกฎาคม 2577 3.92 
1/2563 1 4.05       4,050        4,050  2 ปี 6 เดือน 5 พฤษภาคม 2566 2.83 
1/2563 2 5.37       5,370        5,370  5 ปี 5 พฤศจิกายน 2568 3.41 
1/2563 3 0.58          580           580  10 ปี 5 พฤศจิกายน 2573 3.92 
1/2564 1 2.00 2,000 2,000 1 ปี 9 เมษายน 2565 1.40 
1/2564 2 1.00 1,000 1,000 2 ปี 9 เมษายน 2566 1.85 
1/2564 3 1.00 1,000 1,000 3 ปี 9 เมษายน 2567 2.11 
1/2564 4 6.00 6,000 6,000 5 ปี 9 เมษายน 2569 3.05 
1/2564 5 1.30 1,300 1,300 7 ปี 9 เมษายน 2571 3.48 
1/2564 6 0.70 700 700 9 ปี 9 เมษายน 2573 3.79 
2/2564 1 0.50 500 500 3 ปี 2 ธนัวาคม 2567 1.67 
2/2564 2 1.30 1,300 1,300 5 ปี 2 ธนัวาคม 2569 2.60 
2/2564 3 1.20 1,200 1,200 7 ปี 2 ธนัวาคม 2571 3.13 

      62,170 62,170       
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15. ประมาณการหนีสิ้น  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 978 960 

ประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง 27 27 
รวม 1,005 987 

16. หนีสิ้นอ่ืน  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

เงินมดัจ าและเงินประกนั   
- จากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 46 31 
- อ่ืน ๆ  12 13 

ภาระหน้ีระหวา่ง บมจ. กรุงเทพฯพาณิชยก์ารและบริษทัฯ 19 19 
บญัชีพกัรับช าระหน้ีและเช็ครอเรียกเกบ็ 152 117 
บญัชีพกัรอการตดัช าระหน้ี  179 112 
อ่ืน ๆ  43 66 
รวม 451 358 

17. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนท่ีส าคัญของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม              
เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                     
31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.90 : 1 (31 ธนัวาคม 2564: 1.94 : 1) 

18. รายได้ดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2565 2564 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี   
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีไดรั้บเงินแลว้ 493 310 
- รายไดด้อกเบ้ีย - ส่วนท่ีคา้งรับ 1,020 1,178 
- ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 615 595 

รวมเงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 2,128 2,083 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน 1 1 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระ 30 31 
ส่วนปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด (8) 20 
อ่ืน ๆ - 1 

รวมรายไดด้อกเบ้ีย 2,151 2,136 
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รายไดด้อกเบ้ียส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 รวมรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้
สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บช าระจ านวน 1,020 ลา้นบาท และ 1,178 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัฯได้
รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งตามนโยบายการบญัชี อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนส าหรับรายไดด้อกเบ้ียของลูกหน้ีเหล่าน้ีไวแ้ลว้ทั้งจ านวน  

19. ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

   2565 2564 
ตราสารหน้ีท่ีออก - หุน้กู ้ 514 435 
ตราสารหน้ีท่ีออก - ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 25 27 
เงินกูย้มื 81 153 

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 620 615 

20. ผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ 

      (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

    2565 2564 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบนัการเงิน - (1) 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี  42 71 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,020 1,178 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ (6) - 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ   
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน - 19 
- ขาดทุน (ก าไร) จากการเปล่ียนแปลงสญัญา 2 (14) 

รวม   1,058 1,253 

21. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ในระหว่างงวด บริษทัฯมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ี ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคญัในลกัษณะความสัมพนัธ์
ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและในนโยบายการก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัใน
ระหวา่งงวดปัจจุบนั 

22.1 ยอดคงค้างและรายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

รายการธุรกิจท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                             
31 มีนาคม  

 2565 2564 

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน   
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 43 41 

ยอดคงคา้งท่ีส าคญัระหวา่งบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน   
เงินฝากสถาบนัการเงิน 172 43 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  5,428 5,671 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 29 29 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั   
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 247 260 
สินทรัพยอ่ื์น - เงินปันผลคา้งรับ - 12 
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั   
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื  28 28 
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22.2 รายการเคล่ือนไหวของตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืมจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   

รายการเคล่ือนไหวของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระหวา่งบริษทัฯ และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

 ยอดตน้งวด เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายงวด 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม     
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3,306 - (243) 3,063 
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,310 - - 2,310 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 55 - - 55 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 28 - - 28 

รวม  5,699 - (243) 5,456 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ยอดตน้ปี เพ่ิมข้ึน ลดลง ยอดปลายปี 

ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยืม       
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 3,604 751 (1,049) 3,306 
บริษทั กรุงไทย - แอกซ่าประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 2,224 172 (86) 2,310 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 75 10 (30) 55 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 13 15 - 28 

รวม  5,916 948 (1,165) 5,699 

22.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั  

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯมีค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารส าคญั 
ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ข้ึนไป รวมถึงผูบ้ริหารในสายงานบญัชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดบัผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม                    

 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18 19 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 

รวม 20 21 
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23. ส่วนงานด าเนินงาน 

 บริษทัฯก าหนดส่วนงานด าเนินงานตามผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานจากงบการเงินประจ าปีล่าสุด 

23.1 ฐานะการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 มีนาคม 2565 

 

สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ รวม 

เงินลงทุน  - 458 458 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  72,668 - 72,668 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ  - 771 771 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  - 30,549 30,549 

รวม  72,668 31,778 104,446 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   20,359 

รวม    124,805 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2564 

 

สินทรัพย ์             
ดอ้ยคุณภาพ 

(NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์ รวม 

เงินลงทุน  - 469 469 
เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและ                         
ดอกเบ้ียคา้งรับ  73,406 - 73,406 

ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ  - 833 833 

ทรัพยสิ์นรอการขาย  - 29,666 29,666 

รวม  73,406 30,968 104,374 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดมี้การปันส่วน   21,530 

รวม    125,904 

บริษทัฯไม่มีการจ าแนกหน้ีสินออกตามส่วนงาน 
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23.2  ผลการด าเนินงานจ าแนกตามส่วนงานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

   สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 2,120 30 2,150 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 411 411 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 78 78 

รวมรายไดข้องส่วนงาน 2,120 519 2,639 
รายไดด้อกเบ้ีย - เงินฝากสถาบนัการเงิน   1 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   7 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (620) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (597) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน    (1,058) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   372 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (60) 

ก าไรส าหรับงวด   312 

 
    (หน่วย: ลา้นบาท)  

  ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

  สินทรัพยด์อ้ย
คุณภาพ (NPL) 

 ทรัพยสิ์นรอการขาย 
(NPA) และเงินลงทุน

ในหลกัทรัพย ์   รวม  

รายไดด้อกเบ้ีย 2,103 32 2,135 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย - 589 589 

ก าไรจากการขายผอ่นช าระ - 36 36 

รวมรายได ้ 2,103 657 2,760 
รายไดด้อกเบ้ีย - เงินฝากสถาบนัการเงิน   1 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ   10 
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย   (615) 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน   (591) 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน   (1,253) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้   312 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (65) 

ก าไรส าหรับงวด   247 
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23.3 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 บริษทัฯไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่ท่ีมี
มูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ  

24.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า 

24.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญา 

บริษทัฯไดท้ าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารและเคร่ืองใชส้ านกังาน โดย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ท่ีมีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 1 ปี และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่ารวมจ านวน 2 ลา้นบาท               
(31 ธนัวาคม 2564: 3 ลา้นบาท)  

นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565  บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายช าระค่าบริการตามสัญญาว่าจา้ง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี จ านวน 67 ลา้นบาท 

24.2 การค า้ประกนั  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพื่อค ้ าประกนั           
การใชไ้ฟฟ้าเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 4 ลา้นบาท) 

24.3 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดยมีทุนทรัพย์
ท่ีถูกฟ้องรวม 405 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 392 ลา้นบาท) โดยคดีท่ีถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ท่ีมีมูลละเมิด
เรียกค่าเสียหายอนัเป็นเร่ืองปกติท่ีเกิดข้ึนไดจ้ากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือ
วา่เม่ือคดีถึงท่ีสุดจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ
แต่อยา่งใด 

25. สินทรัพย์ท่ีมีภาระผูกพนัและข้อจ ากดั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัฯมีทรัพยสิ์นรอการขายท่ีมีการท าสัญญาจะซ้ือจะขายจ านวน 148 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2564: 84 ลา้นบาท) 
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26.  มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 มีนาคม 2565 
  มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน   
    

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  458 86 - 372 458 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  31 ธนัวาคม 2564 
  มูลค่าตาม

บญัชี 

มูลค่ายติุธรรม 
  ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

 เงินลงทุน       

 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  469 84 - 385 469 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินเปรียบเทียบกบัจ านวนเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นดงัน้ี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 31 มีนาคม 2565 31 ธนัวาคม 2564 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
เงินสด 94 94 99 99 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝาก
สถาบนัการเงิน 1,524 1,524 

 
3,334 3,334 

เงินใหสิ้นเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 72,668 72,668 73,406 73,406 
ลูกหน้ีขายผอ่นช าระและดอกเบ้ียคา้งรับ 771 1,931 833 2,024 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด 10,709 10,709 10,252 10,252 
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 1,005 1,005 894 894 
สินทรัพยอ่ื์น     
-  ลูกหน้ีสวสัดิการพนกังานและดอกเบ้ียคา้งรับ 31 31 34 34 
-  เงินทดรองจ่ายค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 50 50 60 60 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม     
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 78,610 78,764 80,154 80,934 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 562 562 553 553 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

26.2 การกระทบยอดรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมเป็นประจ าและมีล าดบัชั้นของ
มูลค่ายติุธรรมเป็นระดบั 3 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

ส าหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี                     

31 มีนาคม 2565 

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ยอดคงเหลือตน้งวด 385 
ขาดทุนสุทธิท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (13) 

ยอดคงเหลือปลายงวด 372 
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27.   การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินงวดก่อนท่ีน ามาแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือส่วนของเจา้ของ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับสามเดือนสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

ก าไรจากการขายทรัพยสิ์นรอการขาย 589 597 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 56 64 

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2565 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2565 ของบริษทัฯอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่                         
ผูถื้อหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,778 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายในวนัท่ี 
20 พฤษภาคม 2565 

29. การอนุมัติให้ออกข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
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