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วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2562 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
 ผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน( ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอดีตส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 
2561 ซึง่อ้างอิงตามงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 )ตรวจสอบ( เพื่อประกอบ
เป็นสว่นหนึง่ของเอกสารฉบบันี ้และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 2562 ซึ่งอ้างอิงตามงบการเงิน
ระหว่างกาลส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 )สอบทาน( และ การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการของบริษัทฯ 
เก่ียวกบัปัจจยัที่อาจสง่ผลกระทบตอ่โอกาสทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ผู้ลงทนุควรพิจารณาการ
วิเคราะห์และค าอธิบายดงัตอ่ไปนีค้วบคูก่บังบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัทฯ และข้อมลูที่เก่ียวข้องกบั
ผลการด าเนินงานท่ีได้ถกูเปิดเผยไว้ในสว่นอื่น ๆ ของเอกสารฉบบันี ้

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปีและรอบระยะเวลาล่าสุด : 

 
หน่วย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
ณ วันที่  

30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2562 

รวมสนิทรัพย์ ล้านบาท 93,636.7 99,933.4 107,653.0 121,701.3  

รวมหนีส้นิรวม ล้านบาท 53,114.0 58,874.0 65,804.0 78,126.2  
รวมสว่นของเจ้าของ ล้านบาท 40,522.7 41,059.4 41,849.0 43,575.1  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน ล้านบาท 7,518.8 6,003.9 7,981.7 7,681.7  
รวมคา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานอืน่ ล้านบาท 2,581.9 2,519.8 2,934.6 2,588.0  
ก าไรสทุธิ ล้านบาท 4,903.6 4,500.8 5,202.0 4,882.3  
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน บาท 1.79 1.65 1.90 1.79 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของ 

ผู้ ถือหุ้น )D/E ratio( เทา่ 1.31 1.43 1.57 1.79 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น )ROE( ร้อยละ 12.10 11.03 12.55 15.247 
อัตราส่วนซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของธุรกจิ      
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อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจดัการสนิทรัพย์ด้อย
คณุภาพ1 ร้อยละ 13.32 12.83 14.55 20.557 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหาร
จดัการสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพ2 ร้อยละ 4.39 4.78 4.63 11.217 

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่
เงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้3 ร้อยละ 10.37 8.70 7.69 7.46 

อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจดัการทรัพย์สนิรอ 
การขาย4 ร้อยละ 31.83 24.88 29.12 16.167 

อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหาร
จดัการทรัพย์สนิรอการขาย5 ร้อยละ 10.73 6.00 8.72 6.367 

อตัราสว่นคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สนิ
รอการขายตอ่ทรัพย์สนิรอ 
การขาย6 ร้อยละ 3.90 2.97 2.47 2.16 

หมายเหตุ 1 อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพค านวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรัพย์ด้อยคณุภาพ หารด้วยเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ )เฉลี่ย(  

2       อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพค านวณจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานสินทรัพย์
ด้อยคณุภาพ )NPL( หารด้วยเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้– สทุธิ )เฉลี่ย( 

3 อตัราส่วนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีค้ านวณจากค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเงินให้สินเช่ือจาก
การซือ้ลกูหนี ้หารด้วยเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู( 

4 อตัรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายค านวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินรอการขายหารด้วยผลรวมของ )ก( ทรัพย์สินรอการขาย – สทุธิ และ )ข( ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ – สทุธิ )เฉลี่ย(  

5 อตัราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายค านวณจากก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานทรัพย์สินรอ
การขาย )NPA( และเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ หารด้วย )ก( ทรัพย์สินรอการขาย – สทุธิ )ข( ลกูหนีข้ายผ่อนช าระ – สทุธิ 
และ )ค( เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ – สทุธิ )เฉลี่ย( 

6 อตัราส่วนคา่เผ่ือด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายต่อทรัพย์สินรอการขายค านวณจากคา่เผ่ือด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย หาร
ด้วยทรัพย์สินรอการขาย )หลงัหกัคา่ปรับมลูคา่( 

7 ค านวณโดยปรับยอดรายการในงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized( 
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เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย : 

บริษัทฯ เห็นวา่ในธุรกิจบริหารจดัการสนิทรัพย์ด้อยคณุภาพและธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สนิรอการขาย เงินสดรับ
เป็นตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีส าคญัซึง่ถกูน าไปใช้โดยผู้ประกอบการในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัและผู้ลงทนุจ านวนมาก 
ทัง้นี ้เงินสดรับนีค้ านวณบนรายการที่มีนยัส าคญับางรายการเทา่นัน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลมุเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพและธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายทัง้หมด อย่างไรก็ตาม เงินสดรับไมใ่ช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานที่
ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS( ดงันัน้ การค านวณดงักล่าวอาจแตกต่างจากการ
ค านวณคา่ที่มีช่ือคล้ายคลงึกนัของบริษัทอื่น 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพของบริษัทฯ ระหว่างรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ 
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้
ลกูหนี ้1 1,232.3 1,877.5 1,856.8 3,731.3 1 7,816.5 1 

ก าไรจากเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ 4,224.3 3,509.1 4,438.4 N/A1 N/A1 

รายการรับช าระหนีแ้ละปรับปรุงสทุธิ 5,829.1 8,418.9 9,081.4 5,925.7  8,322.3  
รวม 11,285.7 13,805.5 15,376.6 9,657.0  16,138.8  
หักส่วนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและ
การรับช าระจากลกูหนีด้้วยหลกัประกนั )2,669.5( )6,029.5( )6,376.5( )4,687.6(  )10,972.5(  

เงนิสดรับช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวด2 8,616.2 7,776.0 9,000.1 4,969.4  5,166.3  

เงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีระหวา่งงวด3 692.9 1,383.4 1,791.1 1,373.0  6,748.1  
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ4 9,309.1 9,159.4 10,791.2 6,342.3  11,914.4  

หมายเหต ุ 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 “รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้
สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี”้ และ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ถกูแสดงโดยให้แยกประเภทจากกนั อย่างไรก็ดี ใน
งบการเงินระหว่างกาลที่สอบทานแล้ว ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2562 รายการดังกล่าวถกูจดัประเภท
รายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ ดงันัน้ ภายหลงัจากการจดัประเภท
รายการใหม ่“ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี”้ จะถือเป็นสว่นหนึ่งของรายได้ดอกเบีย้ภายใต้งบการเงินระหวา่งกาลที่
สอบทานแล้ว ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ทัง้นี ้ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่  30 กันยายน 2561 
และ 2562 รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้3,731.3 ล้านบาท และ 7,816.5 ล้านบาท ประกอบด้วย )ก( 
รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้1,432.1 ล้านบาท และ 1,245.5 ล้านบาท และ )ข( ก าไรจากเงินให้สินเช่ือ
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จากการซือ้ลกูหนี ้2,299.2 ล้านบาท และ 6,571.0 ล้านบาท ตามล าดบั 

 2 เงินสดรับช าระจากลกูหนีร้ะหว่างงวดค านวณจาก )ก( การน ารายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ข( บวกกับ
ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)ค( บวกกับรายการรับช าระหนีแ้ละปรับปรุงสทุธิ และ )ง( ลบด้วยส่วนที่บนัทกึบญัชี
ตามเกณฑ์คงค้างและการรับช าระจากลกูหนีด้้วยหลกัประกนั 

 3 เฉพาะส่วนที่บุคคลภายนอกประมลูซือ้หลกัประกันของลกูหนีข้องบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เคยรับรู้รายการเงินรอรับจากการขาย
ทอดตลาดแล้ว  

 4 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค านวณจาก )ก( เงินสดรับช าระจากลูกหนีร้ะหว่างงวด บวกกับ)ข( 
เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส าคญั และบริษัทฯ เช่ือวา่เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพถกูน าไปใช้โดย
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัและผู้ลงทนุจ านวนมาก ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนีเ้ป็นการค านวณกระทบ
ยอดจากรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้และรายการรับช าระหนี ้
และปรับปรุงสทุธิ โดยค านวณบนรายการที่มีนยัส าคญัเทา่นัน้ ซึง่ไมค่รอบคลมุเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพที่ยงัไมรั่บรู้รายได้ เชน่ เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ บัญชีพกัรับช าระหนีแ้ละเช็ครอเรียกเก็บ และบญัชีพกัรอ
การตดัช าระหนี ้เป็นต้น และไมอ่าจน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสดที่แท้จริงของธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพ
ของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงิ นสดรับ
จากธุรกิจบริหารจดัการสินทรัพย์ด้อยคณุภาพอาจจะแตกตา่งจากการค านวณคา่ที่มีชื่อคล้ายคลงึกนัของบริษัทอ่ืน 

 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทัง้สิน้ 9,309.1 ล้านบาท 
9,159.4 ล้านบาท 10,791.2 ล้านบาท 6,342.3 ล้านบาท และ 11,914.4 ล้านบาท ตามล าดบั โดยการเปลี่ยนแปลงของเงิน
สดรับดงักลา่วมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรัพย์
ด้อยคุณภาพทัง้สิน้ 9,309.1 ล้านบาท และ 9,159.4 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 149.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 
โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมลดลงจาก 8,616.2 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 7,776.0 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้นี ้การที่บริษัทฯ 
ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีล้ดลงในช่วงเวลาดงักลา่ว โดยมีสาเหตสุ าคญัมาจากความสามารถในการช าระเงินของลกูหนีล้ดลง 
ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพสินเช่ือในระบบสถาบันการเงินที่ด้อยลงโดยยอดคงค้างสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ )non-
performing loan( ของประเทศเพิ่มขึน้ 385.6 พนัล้านบาทในปี 2559 เป็น 429.0 พนัล้านบาทในปี 2560 สง่ผลให้สดัสว่น 
Gross NPL ต่อสนิเช่ือรวมเพิ่มขึน้จากร้อยละ 2.83 ในปี 2559 เป็นร้อยละ 2.91 ในปี 2560 นอกจากนี ้ยอดคงค้างสินเช่ือที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของสินเช่ือธุรกิจ SME เร่ิมปรับตัวลดลง )ที่มา ธปท.( และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบังคบัคดี
เพิ่มขึน้จาก 692.9 ล้านบาทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 1,383.4 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชี
สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตาม
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดี  

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการสนิทรัพย์
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ด้อยคุณภาพทัง้สิน้ 9,159.4 ล้านบาท และ 10,791.2 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,631.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
17.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับช าระจากลกูหนีโ้ดยรวมเพิ่มขึน้จาก 7,776.0 ล้านบาทส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,000.1 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้การที่
บริษัทฯ ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีร้ายใหญ่เพิ่มขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าเป็นผลมาจากนโยบายในการเร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติกับ
ลกูหนีร้ายใหญ่ และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีเพิ่มขึน้จาก 1,383.4 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 เป็น 1,791.1 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการเพิ่มขึน้ของเงินสดรับ
จากกรมบังคับคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอย่าง
ตอ่เนื่อง 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพทัง้สิน้ 6,342.3 ล้านบาท และ 11,914.4 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั 5,572.0 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีเพิ่มขึน้จาก 1,373.0 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุ
วนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็น 6,748.1 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 โดยการเพิ่มขึน้ของเงิน
สดรับจากกรมบงัคบัคดีเป็นผลมาจาก )ก( นโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบงัคบัคดี
อย่างตอ่เนื่อง และ )ข( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบงัคบัคดีจากลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึง่ที่รับรู้รายได้ในงวดส าหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงให้เห็นถึงการเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ระหวา่งรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562 

เงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการ 
ทรัพย์สินรอการขาย 

รอบปีบัญชีสิน้สุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิน้สุด 
วันที่ 30 กนัยายน 

2559 2560 2561 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงนิสด      

ก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย 2,362.6 1,740.9 3,105.5 2,506.7  1,130.0  

ต้นทนุรับซือ้รับโอนทรัพย์สนิรอการขายที่ลดลง – สทุธิ1 1,706.1 1,492.2 2,216.8 1,578.5  1,265.0  
รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการ
ขายแบบเงนิสด 4,068.7 3,233.1 5,322.3 4,085.2  2,395.0  

ขายแบบผ่อนช าระ      

รายได้ดอกเบีย้ 148.6 104.7 89.2 64.7  87.2  
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รับช าระระหวา่งงวด )ในสว่นของต้นทนุและก าไร( 1,080.4 1,018.6 366.4 258.5  258.5  
รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
รอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 1,229.1 1,123.3 455.6 323.2  345.7  

รวมเงนิสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สนิรอ
การขาย2 5,297.8 4,356.3 5,777.9 4,408.4  2,740.7  

 

หมายเหต ุ 1 ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 
และ 2562 ต้นทนุรับซือ้รับโอนทรัพย์สินรอการขายที่ลดลง – สทุธิ ค านวณจาก )ก( ต้นทนุรับซือ้รับโอนทรัพย์สินรอการขายที่
ลดลงทัง้หมดและรายการปรับปรุงจ านวน 2,148.6 ล้านบาท 1,897.4 ล้านบาท 2,873.0 ล้านบาท 2,073.0 ล้านบาท และ 
1,611.5 ล้านบาท ตามล าดบั และ )ข( หกัด้วยกลบัรายการค่าปรับมลูค่าทรัพย์สินรอการขายที่จ าหน่ายระหว่างงวดจ านวน 
442.5 ล้านบาท 405.3 ล้านบาท 656.2 ล้านบาท 494.5 ล้านบาท และ 346.6 ล้านบาท ตามล าดบั 

 2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายค านวณจาก )ก( เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 

)ข( บวกกบัเงินสดรับจากลกูหนีข้ายผ่อนช าระ ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือวา่เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายเป็น
ตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ส าคญั และบริษัทฯ เชื่อวา่เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายถกูน าไปใช้โดย
ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมเดียวกนัและผู้ลงทนุจ านวนมาก ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจดัการ 

 สินทรัพย์ด้อยคณุภาพและทรัพย์สินรอการขาย อยา่งไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายค านวณ
บนรายการที่มีนัยส าคญัเท่านัน้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลมุเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายทัง้หมด เช่น )ก( 
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ )ข( รายได้คา่เชา่ )ค( ก าไรจากการยดึคืนทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนช าระ และ )ง( 
รายได้อ่ืนจากการผิดเงื่อนไขสญัญาขายทรัพย์ เป็นต้น และไม่อาจน ามาใช้เป็นตวัชีว้ดักระแสเงินสดที่แท้จริงของธุรกิจบริหาร
จดัการทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ และไม่ใช่ตวัชีว้ดัมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ
ไทย การค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขายอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคล้ายคลึงกัน
ของบริษัทอ่ืน 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สนิรอการขายทัง้สิน้ 5,297.8 ล้านบาท 4,356.3 
ล้านบาท 5,777.9 ล้านบาท 4,408.4 ล้านบาท และ 2,740.7 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของเงินสดรับ
ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สิน
รอการขายทัง้สิน้ 5,297.8 ล้านบาท และ 4,356.3 ล้านบาท ลดลง 941.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,068.7 ล้านบาท ส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 3,233.1 ล้านบาทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสาเหตุ
ส าคญัมาจากการลดลงของการขายซึง่สอดคล้องกบัการชะลอตวัของภาวะอตุสาหกรรมอสงัหาริมทรัพย์  และ )ข( บริษัทฯ มี
เงินสดรับจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระลดลงจาก 1,229.1 ล้านบาทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็น 
1,123.3 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่มีสาเหตสุ าคญัมาจากการที่ลกูหนีข้ายผ่อนช าระราย
ใหญ่รายหนึง่ของบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีในช่วงกลางปี 2560 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจดัการทรัพย์สิน
รอการขายทัง้สิน้ 4,356.3 ล้านบาท และ 5,777.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,421.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.6 โดยมีสาเหตุ
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หลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สนิรอการขายแบบเงินสดเพิ่มขึน้จาก 3,233.1 ล้านบาทส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็น 5,322.3 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ เช่ือ
วา่มีสาเหตสุ าคญัมาจากกลยทุธ์ของบริษัทฯ ในการขายทรัพย์ที่มีมลูคา่สงู และภาวะเศรษฐกิจปรับตวัดีขึน้ และ )ข( บริษัทฯ 
มีเงินสดรับจากลูกหนีข้ายผ่อนช าระลดลงจาก 1,123.3 ล้านบาทส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 
455.6 ล้านบาทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีสาเหตุส าคญัมาจากการที่ลกูหนีข้ายผ่อนช าระราย
ใหญ่ของบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนีท้ัง้หมดและปิดบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ทัง้นี ้ในการพิจารณา
ขายทรัพย์สินรอการขาย บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสในการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดก่อนเพื่อเร่งกระแสเงิน
สดรับให้กบับริษัทฯ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ จ าหนา่ยทรัพย์สนิรอการขายแบบผอ่นช าระซึง่สว่นใหญ่เป็นทรัพย์สนิรอการขายที่
มีมลูคา่ไมส่งูแตบ่ริษัทฯ ต้องการเพิ่มโอกาสให้กบัผู้ซือ้ที่มีก าลงัซือ้แตไ่มส่ามารถขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สนิรอการขายทัง้สิน้ 4,408.4 ล้านบาท และ 2,740.7 ล้านบาท ลดลง 1,667.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.8 โดย
มีสาเหตุหลกัมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดลดลงจาก 4,085.2 ล้านบาท
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2561 เป็น 2,395.0 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2562 ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่ามีสาเหตสุ าคญัมาจากผลกระทบและความไม่ชดัเจนของมาตรการทางภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง
ประกอบกบัการให้สินเช่ือของสถาบนัการเงินที่เข้มงวดขึน้รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศยั )LTV( และการ
ชะลอตวัของภาวะเศรษฐกิจสง่ผลให้ลกูค้าชะลอการซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 
)ข( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากลกูหนีข้ายผ่อนช าระเพิ่มขึน้จาก 323.2 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2561 เป็น 345.7 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ทัง้นีก้ารเปลีย่นแปลงดงักลา่วไมม่ีนยัส าคญั 
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การวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis): 

บริษัทฯ บริหารจดัการเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สนิรอการขาย ซึง่บริษัทฯ ได้รับซือ้มาในช่วงระยะเวลาที่แตกตา่งกนัออกไป 

เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน: 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมลูคา่ทางบญัชีของเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สนิรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ตัง้แต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ตัง้แต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ตัง้แต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ตัง้แต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ตัง้แต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ตัง้แต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ตัง้แต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ตัง้แต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ตัง้แต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ตัง้แต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนี ้

   

         

มูลค่าทางบัญชี 14,288.9 12,059.2 9,298.6 7,660.1 11,314.6 4,850.7 4,343.8 4,140.8 1,517.3 1,221.5 14,817.8 85,513.4 54,621.4 63.87 

ราคาประเมิน1 31,436.5 25,552.2 18,151.0 15,941.5 23,156.4 9,698.2 10,435.1 19,863.4 4,233.7 3,588.5 33,497.8 195,554.3 114,237.6 58.42 
ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 2.20 2.12 1.95 2.08 2.05 2.00 2.40 4.80 2.79 2.94 2.26 2.29 2.09  

ทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน:             

มูลค่าทางบัญชี2 131.3 850.8 916.8 1,624.6 2,669.8  1,722.0  2,279.6 1,310.0 1,010.7 1,028.9 5,481.5 19,026.0 6,193.3 32.55 

ราคาประเมิน 255.3 1,676.8 1,637.4 2,898.8 4,926.4 3,178.2  4,837.6 3,807.0 2,031.9 2,476.6 11,972.5 39,698.4 11,394.6 28.70 
ราคาประเมินต่อมูลค่า
ทางบัญชี (เท่า) 1.94 1.97 1.79 1.78 1.85 1.85 2.12 2.91 2.01 2.41 2.18 2.09 1.84  

หมายเหต ุ 1     มลูค่าหลกัประกนัก่อนการหกัคา่เสื่อมตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแหง่ประเทศไทย โดยค านวณจากราคาประเมินตามมติล่าสดุของคณะกรรมการประเมินราคาสินทรัพย์ )ทัง้นี ้ราคาประเมินของหลกัประกันบางรายการอาจถกู
จดัท า  มาแล้วไมน้่อยกวา่ 3 ปี( 

2 ต้นทนุการซือ้ของทรัพย์สินรอการขายก่อนหกัคา่ปรับมลูคา่ทรัพย์สินรอการขาย 

 

บริษัทฯ พบวา่ราคาประเมินของเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สนิรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั มีมลูคา่สงูกวา่มลูคา่ทางบญัชีของเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สนิรอการ
ขายแตล่ะประเภทประมาณ 2.00 เทา่ 
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ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสดัสว่นมลูคา่ทางบญัชีของเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สนิรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั ซึ่งมีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 63.87 
และ ร้อยละ 32.55 ตามล าดบั และอตัราสว่นราคาประเมินของเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัต่อมลูค่าทางบญัชี ซึ่งมีอายนุ้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นอตัรา 2.09 
เทา่ และ 1.84 เทา่ ตามล าดบั 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัเงินสดรับและต้นทนุการซือ้ของเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ทรัพย์สนิรอการขาย ซึง่มีอายแุตกตา่งกันออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 
ตัง้แต่ 1 – 

น้อยกว่า 2 ปี 
ตัง้แต่ 2 – 

น้อยกว่า 3 ปี 
ตัง้แต่ 3 – 

น้อยกว่า 4 ปี 
ตัง้แต่ 4 – น้อย

กว่า 5 ปี 
ตัง้แต่ 5 – น้อย

กว่า 6 ปี 
ตัง้แต่ 6 – น้อย

กว่า 7 ปี 
ตัง้แต่ 7 – น้อย

กว่า 8 ปี 
ตัง้แต่ 8 – น้อย

กว่า 9 ปี 
ตัง้แต่ 9 – น้อย

กว่า 10 ปี 
ตัง้แต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงนิให้สินเชื่อจากการซือ้ลูกหนีแ้ละทรัพย์สิน
รอการขายที่ มาจากการโอน
หลักประกัน 

     

       

รวมเงินสดรับ  316.9 1,311.2 2,392.3 3,419.5 4,736.2 3,483.5 8,839.6 23,963.4 4,342.8 6,767.2 140,055.0 199,627.4 

เงินสดรับจากเงินให้สนิเชื่อจากการซือ้ลกูหนี ้ 316.1 1,227.5 2,322.4 3,170.4 4,257.8 3,140.2 6,748.0 22,594.8 3,364.7 5,407.6 103,619.8 156,169.4 
เงินสดรับจากทรัพย์สนิรอการขายที่มาจากการ
โอนหลกัประกนั 0.8 83.7 69.9 249.0 478.4 343.3 2,091.6 1,368.6 978.1 1,359.5 36,435.2 43,458.0 

ต้นทนุการซือ้  14,728.5 13,997.3 11,907.9 11,011.8 16,620.9 8,575.9 10,957.5 16,310.0 4,673.9 5,259.3 108,598.3 222,641.2 

เงนิสดรับต่อต้นทุนการซือ้ (ร้อยละ) 2.15 9.37 20.09 31.05 28.50 40.62 80.67 146.92 92.92 128.67 128.97 89.66 

เงินสดรับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้เล็กน้อยภายในระยะ 5 ปีแรกหลงัจากการรับซือ้/รับโอนเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทฯ เตรียมการและเจรจาปรับโครงสร้างหนี ้และมี แนวโน้มจะ
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วภายหลงัปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาคืนทนุ )Recovery Period( โดย ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีอตัราสว่นเงินสดรับตอ่ต้นทนุการซือ้ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายนุ้อย
กวา่ 3 ปีที่ร้อยละ 9.89 โดยมีอตัราสว่นน้อยกวา่อยา่งชดัเจนเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราสว่นเงินสดรับตอ่ต้นทนุการซือ้ส าหรับเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายมุากกวา่ 10 ปีที่ร้อยละ 128.97 

ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีท้ี่มีอายรุะหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัที่บริษัทฯ ซือ้มาจนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562 จ านวน 13,997.3 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินสดจ านวน 1,311.2 ล้านบาท 
)โดยแบ่งเป็นเงินสดรับจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีจ้ านวน 1,227.5 ล้านบาท และเงินสดรับจากทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 83.7 ล้านบาท( และมีมลูค่าทางบญัชีคงเหลือ
จ านวน 12,909.9 ล้านบาท )โดยแบง่เป็นมลูคา่ทางบญัชีคงเหลือจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีจ้ านวน 12,059.2 ล้านบาท และมลูคา่ทางบญัชีคงเหลือจากทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนั
จ านวน 850.8 ล้านบาท( โดยมีราคาประเมินทัง้สิน้ 27,229.1 ล้านบาท )โดยแบ่งเป็นราคาประเมินของหลกัประกนัจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนีจ้ านวน 25,552.2 ล้านบาท และราคาประเมินจากทรัพย์สิน
รอการขายที่มาจากการโอนหลกัประกนัจ านวน 1,676.8 ล้านบาท( 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
 

หน้าที่ 10 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง: 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัราคาประเมินและมลูคา่ทางบญัชีของทรัพย์สนิรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 
รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 

ตัง้แต่ 1 – 
น้อยกว่า 2 ปี 

ตัง้แต่ 2 – 
น้อยกว่า 3 ปี 

ตัง้แต่ 3 – 
น้อยกว่า 4 ปี 

ตัง้แต่ 4 – 
น้อยกว่า 5 ปี 

ตัง้แต่ 5 – น้อย
กว่า 6 ปี 

ตัง้แต่ 6 – น้อย
กว่า 7 ปี 

ตัง้แต่ 7 – น้อย
กว่า 8 ปี 

ตัง้แต่ 8 – น้อย
กว่า 9 ปี 

ตัง้แต่ 9 – น้อย
กว่า 10 ปี 

ตัง้แต่  
10 ปีขึน้ไป รวม ต ่ากว่า 5 ปี 

ต ่ากว่า 5 ปี 
(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่
บริษัทฯ ซือ้
มาโดยตรง       

        

มูลค่าทางบัญชี2 ...............................  1,242.1 277.8 217.3 280.8 29.8 0.0 753.6 952.6 214.3 77.3 2,228.9 6,274.2 2,047.7 32.64 

ราคาประเมิน  2,237.8  508.1 519.2 619.4 47.3 0.0 2,484.0 3,205.0 440.1 256.6 7,260.3 17,577.6 3,931.7 22.37 
ราคาประเมินต่อมูลค่า

ท างบั ญ ชี 
(เท่า) 1.80 1.83 2.39 2.21 1.59 N/A 3.30 3.36 2.05 3.32 3.26 2.80 1.92  

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสดัสว่นทรัพย์สนิรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึง่มีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี คิดเป็นอตัราร้อยละ 32.64 และอตัราสว่นราคาประเมินของทรัพย์สนิรอการขายที่บริษัทฯ 
ซือ้มาโดยตรง ซึง่มีอายนุ้อยกวา่ 5 ปี คิดเป็นอตัรา 1.92 เทา่ 

 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงข้อมลูเก่ียวกบัเงินสดรับและต้นทนุการซือ้ของทรัพย์สนิรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง ซึง่มีอายแุตกตา่งกนัออกไป ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซือ้/รับโอน ต ่ากว่า 1 ปี 
ตัง้แต่ 1 – 

น้อยกว่า 2 ปี 
ตัง้แต่ 2 – 

น้อยกว่า 3 ปี 
ตัง้แต่ 3 – 

น้อยกว่า 4 ปี 
ตัง้แต่ 4 – 

น้อยกว่า 5 ปี 
ตัง้แต่ 5 – น้อย

กว่า 6 ปี 
ตัง้แต่ 6 – น้อย

กว่า 7 ปี 
ตัง้แต่ 7 – น้อย

กว่า 8 ปี 
ตัง้แต่ 8 – น้อย

กว่า 9 ปี 
ตัง้แต่ 9 – น้อย

กว่า 10 ปี 
ตัง้แต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง 

     

       

เงินสดรับจากทรัพย์สนิรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรง 17.3 28.0 34.0 465.4 19.9 3.4 1,892.8 4,745.9 1,316.8 1,389.2 32,863.8 42,776.5 

ต้นทนุการซือ้ 1,378.1 317.3 265.4 607.4 44.0 3.2 1,475.4 2,615.7 934.0 782.0 17,542.2 25,964.7 

เงนิสดรับต่อต้นทุนการซือ้ (ร้อยละ) 1.26 8.81 12.80 76.62 45.23 105.38 128.29 181.44 140.99 177.63 187.34 164.75 
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ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีอตัราสว่นเงินสดรับต่อต้นทุนการซือ้ส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายนุ้อยกว่า 3 ปี ที่ร้อยละ 4.04 และส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่ 
บริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงที่มีอายมุากกวา่ 10 ปี ท่ีร้อยละ 187.34 

ส าหรับทรัพย์สนิรอการขายที่มีอายรุะหวา่ง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจากวนัท่ีบริษัทฯ ซือ้มาโดยตรงจนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 จ านวน 317.3 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินสดจ านวน 28.0 ล้านบาท และมีมลูคา่
ทางบญัชีคงเหลอืจ านวน 277.8 ล้านบาท โดยมีราคาประเมินทัง้หมด 508.0 ล้านบาท 
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ค าอธิบายเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน:  

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวมซึง่ประกอบด้วย )1( รายได้ดอกเบีย้สทุธิ )2( ก าไร )ขาดทนุ( จากเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์สทุธิ )3( ก าไรจากเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้)4( ก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขาย )5( ก าไรจากการขาย
ผอ่นช าระ และ )6( รายได้จากการด าเนินงานอื่น ๆ ทัง้สิน้ 7,518.8 ล้านบาท 6,003.9 ล้านบาท 7,981.7 ล้านบาท 5,103.6 
ล้านบาท และ 7,681.7 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 1,514.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.1 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 1,977.9 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.9 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 2,578.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.5 ส าหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560: 

 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 247.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156.6 

 บริษัทฯ มีก าไรจากเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีล้ดลง 715.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.9 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของเงินที่รับช าระจากลกูหนีใ้นสว่นที่เกินกว่าต้นทุนของเงินให้สินเช่ือจาก
การซือ้ลกูหนี ้

 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ลดลง 621.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
26.3 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิรอการขายลดลงเนื่องจากในธุรกิจมีความต้องการซือ้
ทรัพย์สนิรอการขายของลกูค้าลดลง 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561: 

 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิลดลง 199.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.2 

 บริษัทฯ มีก าไรจากเงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนีเ้พิ่มขึน้ 929.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.5 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินที่รับช าระจากลกูหนีใ้นสว่นที่เกินกวา่ต้นทนุของเงินให้สนิเช่ือจาก
การซือ้ลกูหนี ้

 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 1,364.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 78.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้สงูขึน้จากการออกโครงการ “BAM ก้าวสูปี่
ที่ 20” เพื่อส่งเสริมการขายทรัพย์สินรอการขายโดยคดัทรัพย์สินรอการขายมากกว่า 500 รายการ มา
จ าหนา่ยให้กบัลกูค้า โดยลดราคาและมีเง่ือนไขพิเศษ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562: 

 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบีย้สทุธิเพิ่มขึน้ 3,922.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156.8 

 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายทรัพย์สนิรอการขายของบริษัทฯ ลดลง 1,376.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
54.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายที่ลดลงและความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีที่ดินและสิ่งปลกู
สร้าง ประกอบกบัการให้สนิเช่ือของสถาบนัการเงินท่ีเข้มงวดขึน้ รวมถึงมาตรการก ากบัดแูลสนิเช่ือเพื่อที่
อยูอ่าศยั )LTV( 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นซึ่งประกอบด้วย )1( ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน )2( ค่าตอบแทน
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กรรมการ )3( ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัอาคาร สถานที่ และอปุกรณ์ )4( ค่าภาษีอากร )5( ขาดทุน )กลบัรายการ( จากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย )6( คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัทรัพย์สนิรอการขาย และ )7( คา่ใช้จ่ายอื่น รวมทัง้สิน้ 2,581.9 ล้านบาท 2,519.8 
ล้านบาท 2,934.6 ล้านบาท 2,054.9 ล้านบาท และ 2,588.0 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 62.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.4 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 414.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 ในปี 2561 และเพิ่มขึน้ 533.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
25.9 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้ 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560: 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,581.9 ล้านบาท และ 2,519.8 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลง 
62.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกลบัรายการขาดทนุจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายในปี 2560 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับมูลค่าการประเมินของทรัพย์สินรอการขาย  
ซึง่บางสว่นถกูชดเชยด้วยการเพิ่มขึน้ของค่าภาษีอากรท่ีเกิดจากการรับรู้รายได้จากเงินรอรับคืนจากการ
ขายทอดตลาด 

ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2561: 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,519.8 ล้านบาท และ 2,934.6 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
414.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก บริษัทฯ ได้บันทึกเงินช่วยเหลือ
พนกังาน )โบนสั( เพิ่มเติมตามเกณฑ์ของผลประกอบการท่ีดีขึน้ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2562: 

 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,054.9 ล้านบาท และ 2,588.0 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
533.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการบันทึกเงินช่วยเหลือพนักงาน 
)โบนัส( เพิ่มเติมตามเกณฑ์การวัดผล การบันทึกค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานเพิ่มขึน้ตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เร่ือง มาตรฐานขัน้ต ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ  
)ฉบบัท่ี 4( และภาษีธุรกิจเฉพาะจากการรับช าระหนีข้องลกูหนีร้ายใหญ่รายหนึง่ 

การเปลี่ยนแปลงของรายได้หลกัและค่าใช้จ่ายหลกัในช่วงเวลาดงักลา่วตามที่ได้วิเคราะห์ข้างต้นท าให้บริษัทฯ มี
ก าไรสทุธิส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 
2561 และ 2562 จ านวน 4,903.6 ล้านบาท 4,500.8 ล้านบาท 5,202.0 ล้านบาท 3,310.8 ล้านบาท และ 4,882.3 ล้านบาท 
ตามล าดบั ลดลง 402.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.2 ในปี 2560 เพิ่มขึน้ 701.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 ในปี 
2561 และเพิ่มขึน้ 1,571.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.5 ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ค าอธิบายเก่ียวกบัฐานะการเงิน:  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 93,636.7 ล้าน
บาท 99,933.4 ล้านบาท 107,653.0 ล้านบาท และ 121,701.3 ล้านบาท ตามล าดบั 

หนีส้ินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ ยืม ซึ่งประกอบด้วย )ก( ตัว๋เงินจ่าย )ข( เงินกู้ ยืม 
และ )ค( หุ้นกู้  ซึง่เป็นแหลง่เงินทนุส าคญัที่บริษัทฯ ใช้ในการซือ้สนิทรัพย์ด้อยคณุภาพและทรัพย์สนิรอการขาย 

 

 



บริษัทบริหารสนิทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั )มหาชน(  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกู้ยืม 
50,329.1 ล้านบาท 56,868.5 ล้านบาท 57,709.3 ล้านบาท และ 75,060.1 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลง
ดงักลา่วมีสาเหตสุ าคญัดงันี ้

 ตัว๋เงินจ่ายของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ลดลงตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกั
มาจากตัว๋เงินจ่ายถึงก าหนดช าระ และรายการดงักลา่ว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีการออกตัว๋เงินจ่ายระยะสัน้เพื่อช าระราคาซือ้เงิน
ให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้ 

 เงินกู้ยืมของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ลดลงตามล าดบั โดยมีสาเหตหุลกัมา
จากการช าระคืนเงินกู้ ยืมที่ถึงก าหนดช าระมากกว่าการกู้ยืมเพิ่มเติม และรายการดงักล่าว ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อ
น าไปช าระราคาซือ้เงินให้สนิเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้

 หุ้นกู้ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เพิ่มขึน้มาโดยตลอดในช่วงระยะเวลา
ดงักล่าว เนื่องจากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในจ านวนที่มากขึน้เพื่อบริหารสภาพคล่องและเป็น
แหล่งเงินทุนในการซือ้สินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายมากกว่าการช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบ
ก าหนด และรายการดงักลา่ว ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการบริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้จ านวน 20,000.0 ล้านบาท ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีสว่นของเจ้าของรวม 40,522.7 ล้านบาท และ 41,059.4 ล้านบาท 
ตามล าดับ เพิ่มขึน้ 536.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.3 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 4,500.8 
ล้านบาท และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 3,961.7 ล้านบาท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีสว่นของเจ้าของรวม 41,059.4 ล้านบาท และ 41,849.0 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 
789.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 5,202.0 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้
จ่ายเงินปันผลจ านวน 4,400.6 ล้านบาท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของรวม 41,849.0 ล้านบาท และ 
43,575.1 ล้านบาท ตามล าดบั เพิ่มขึน้ 1,726.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 4,882.3 ล้านบาท 
และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจ านวน 3,121.5 ล้านบาท ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ภายหลงังบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2562 
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลก่อนการเสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรกจ านวน 13,000.0 ล้านบาท คิดเป็น 4.75 บาทต่อหุ้น จากก าไรสะสมของบริษัทฯ โดย ณ วนัที่ 30 
กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีมลูคา่สว่นของเจ้าของตามบญัชีเทา่กบั 15.93 บาทตอ่หุ้น 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักลา่วจะสง่ผลให้ก าไรสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรของบริษัทฯ และสว่นของผู้ ถือหุ้น
ลดลงในจ านวน 13,000.0 ล้านบาท และสง่ผลให้หนีส้ินเพิ่มขึน้จากเงินปันผลค้างจ่ายที่เพิ่มขึน้จ านวน 13,000.0 ล้านบาท ซึ่ง
จะท าให้อตัราสว่นทางการเงินที่เก่ียวข้องกบัสว่นทนุส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 เปลีย่นแปลงไปดงันี ้
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อตัราสว่นทางการเงิน ส าหรับงวดเก้าเดอืนสิน้สดุ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

ภายหลงัการจ่ายเงินปันผล 
ระหวา่งกาล2 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น )ร้อยละ( 15.241 17.981 

อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น )เทา่( 1.79 2.98 
อัตราหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ )Interest Bearing 

Debt( ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น )เทา่( 
1.72 2.88 

 

หมายเหต ุ 1 ค านวณโดยการปรับยอดรายการในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันที่ 30 
กนัยายน 2562 เป็นยอดเต็มปี )Annualized( 

2 อตัราสว่นทางการเงินภายหลงัการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลค านวณจากงบการเงินงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2562 โดยไมค่ านึงถึงการบนัทกึรายการภายหลงังบการเงินดงักลา่ว 

 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

      - นายสนัธิษณ์ วฒันกลุ -     . 
   )นายสนัธิษณ์ วฒันกลุ) 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายสนบัสนนุการปฏิบตัิงาน และ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ 

ในสายงานบญัชีและการเงิน )CFO( 

 


