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ข้อสงวนสิทธิ 

ขอ้มูลท่ีปรำกฎอยูใ่นเอกสำรน้ีถูกจดัเตรียมข้ึนจำกขอ้มูลหลำยแหล่งและอำจมีขอ้มูลบำงส่วนท่ีทำงบริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) (“BAM”) 

ไม่สำมำรถยืนยนัควำมถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่ำวได ้ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีแหล่งขอ้มูลมำจำกภำยนอกบริษทัฯ อน่ึง กำรกล่ำวถึงขอ้มูลใด ๆใน

อนำคตอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจและผลลพัธ์อำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ ทั้งน้ี บริษทัฯมิไดใ้หค้  ำรับรองหรือรับประกนัใด ๆ วำ่

ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีระบุในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ไม่วำ่ในลกัษณะใด ๆ กต็ำม 
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1. สรุปเหตุการณ์ส าคัญไตรมาส 1/2563  

1.1  การน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาบังคับใช้ 
บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 และ 16 และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

1.2 การรักษาเสถียรภาพราคาหุ้นและการจัดสรรหุ้นส่วนเกนิ  
ตำมท่ีบริษทัฯ เสนอขำยหุน้สำมญัต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก (IPO) และหุน้ “BAM” ไดเ้ร่ิมท ำกำรซ้ือขำยในตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวำคม 2562 มีจ ำนวนหุน้ท่ีเสนอขำย ดงัน้ี 

1. หุน้สำมญัเพ่ิมทุนท่ีเสนอขำยโดยบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 280,000,000 หุน้ 
2. หุ้นสำมญัเดิมท่ีเสนอขำยโดยผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ได้แก่ กองทุนเพ่ือกำรฟ้ืนฟูและพฒันำระบบสถำบนักำรเงิน 

(กองทุนฟ้ืนฟฯู) จ ำนวนไม่เกิน 1,255,000,000 หุน้ 
3. หุน้ท่ีผูจ้ดัหำหุน้ส่วนเกินอำจใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจำกบริษทัฯ ในกรณีท่ีมีกำรจดัสรรหุน้ส่วนเกินจ ำนวนไม่เกิน 

230,000,000 หุน้ 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ำกดั (บล.ทรีนีต้ี) ในฐำนะผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกิน ไดย้ืมหุ้นจำกกองทุนฟ้ืนฟูฯ จ ำนวน 230,000,000 หุ้น 
เพ่ือส่งมอบใหแ้ก่ผูจ้องซ้ือ และน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้ส่วนเกินดงักล่ำวมำใชใ้นกระบวนกำรรักษำเสถียรภำพรำคำ
หุน้ โดย บล.ทรีนีต้ี จะจดัหำหุน้จ ำนวนดงักล่ำวคืนใหแ้ก่กองทุนฟ้ืนฟฯู ภำยใน 30 วนั  (ครบก ำหนดวนัท่ี 14 มกรำคม 2563) 

เม่ือวนัท่ี 14 มกรำคม 2563 บล.ทรีนีต้ี แจง้ควำมประสงคม์ำยงับริษทัฯ เพ่ือใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัเพ่ิมทุนจำกบริษทัฯ จ ำนวน 
217,042,300 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 17.50 บำท เพื่อน ำหุ้นไปส่งมอบคืนใหแ้ก่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนช ำระแลว้ ต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ ท ำให้มีทุนช ำระแลว้เป็นเงิน 16,160,211,500 บำท และมีหุ้นท่ี
ออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 3,232,042,300 ลำ้นหุน้  

ภำยหลงัจำกท่ีกองทุนฟ้ืนฟูฯ ไดรั้บหุ้นคืนจำก บล.ทรีนีต้ี กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุ้น BAM ทั้งส้ิน 1,480,000,000 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 45.8 ของหุน้ท่ีออกจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 

1.3 การเปิดส านักงานภูเกต็และส านักงานดอนเมืองอย่างเป็นทางการ 
บริษทัฯ เปิดส ำนักงำนภูเก็ตอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 20 มกรำคม 2563 โดยส ำนักงำนภูเก็ตแห่งน้ี ดูแลอสังหำริมทรัพย ์
และลูกคำ้ทั้งในจงัหวดัและครอบคลุมจงัหวดัใกลเ้คียง ไดแ้ก่ จงัหวดักระบ่ี และจงัหวดัพงังำ 

บริษทัฯ เปิดส ำนักงำนดอนเมืองอย่ำงเป็นทำงกำรเม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2563 เพ่ือให้ลูกคำ้ในเขตกรุงเทพมหำนครไดรั้บ
ควำมสะดวกมำกยิง่ข้ึน 
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1.4 การจัดอนัดับเครดิตองค์กร 
เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2563 บริษทั ทริสเรตติ้ง จ ำกดั (TRIS Rating) ไดท้ ำกำรจดัอนัดบัเครดิตองค์กรเป็นคร้ังแรกบน 
Standalone basis (อนัดบัเครดิตเฉพำะของบริษทั) ทีร่ะดบั “A-” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิต “Stable” หรือ “คงท่ี” 

เม่ือวนัท่ี 19 กมุภำพนัธ์ 2563 บริษทั ฟิทช ์เรตติ้งส์ (ประเทศไทย) (Fitch Ratings) ปรับลดเครดิตภำยในประเทศจำกเดิม AA-
(tha) เป็น BBB+(tha) และใหแ้นวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภำพพร้อมยกเลิกเครดิตพินิจเป็นลบ (Rating Watch Negative) 

1.5 การปรับแผนก าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
เน่ืองจำกมีกำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงมีควำมรุนแรงและกระจำยไปในวงกวำ้ง 
ดังนั้ น ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 5 เม่ือวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 จึงมีมติดังน้ี 

1.   อนุมติัปรับแผนก ำหนดกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 โดยยงัไม่ก ำหนดวนัและเวลำกำรจัดประชุม
จนกวำ่สถำนกำรณ์จะคล่ีคลำย และมีควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรบริษทัจะพิจำรณำก ำหนดวนัประชุมโดยเร็ว และ
จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทรำบต่อไป ทั้งน้ี กำรท่ียงัไม่ก ำหนดให้มีกำรจดัประชุมดงักล่ำว ไม่ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของ
บริษทัฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั และไม่กระทบต่อสิทธิในกำรรับเงินปันผลของผูถื้อหุน้ 

2.   อนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 ตำมงบกำรเงินส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ท่ีไดรั้บ
กำรตรวจสอบจำกผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตรำหุ้นละ 1.05 บำท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ำยทั้ ง ส้ิน 
3,393,644,415 บำท โดยจ่ำยให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัท่ีก ำหนดสิทธิผูถื้อหุ้น 
(Record Date) ในวนัท่ี 9 เมษำยน 2563 และจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

2. การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญทางนโยบายบัญชี 
บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำถือปฏิบติั โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ทั้งน้ี ไดมี้กำรเปล่ียนแปลง
หลกักำรส ำคญัและเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่9 กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
บริษทัฯ จะตอ้งจดัประเภทรำยกำรตำมนิยำมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน กล่ำวคือ สัญญำใดก็ตำมท่ีเพ่ิมสินทรัพยท์ำงกำรเงิน

ในกิจกำรฝ่ำยหน่ึงและเพิ่มหน้ีสินทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนในกิจกำรอีกฝ่ำยหน่ึง โดยมำตรฐำนฉบบัน้ีส่งผลกระทบต่อกำร
จดัท ำงบกำรเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี  

 
1. การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่า 

บริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัโมเดลธุรกิจและกำรจดักำรสินทรัพย์
และหน้ีสินของบริษทัฯ ตำมพ้ืนฐำนขอ้เท็จจริง และสถำนกำรณ์ท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เป็นคร้ังแรกโดย 

●  เงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

- ตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรม 
- บริษทัฯ เลือกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
- อนำคตเม่ือขำย จะรับรู้ก ำไรในก ำไรสะสม 

●  เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยประเภทตรำสำรทุนของบริษทัฯ จดทะเบียน  
- วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ 

บริษทัฯ จะรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำร
ดอ้ยค่ำทำงดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน บริษทัฯ น ำหลกักำรดอ้ยค่ำส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตตั้งแต่
เม่ือเร่ิมแรกท่ีซ้ือหรือไดม้ำใชส้ ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและน ำหลกักำรทัว่ไปมำใชค้  ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำด
วำ่จะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน 

 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ืองสัญญาเช่า 
ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิม (ฉบับท่ี 17) : ก ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำรกำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และ

กำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำ
มำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ ทั้งน้ี หลกักำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำก
มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัเดิม โดยผูใ้หเ้ช่ำยงัตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทุน ตำมหลกักำรเดิม 
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3. ค าอธิบายและวเิคราะห์งบการเงิน ส าหรับไตรมาส 1/2563  
บริษทัฯ น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติัแบบเปล่ียนทนัที โดยไม่ปรับปรุงงบกำรเงินงวดก่อน        

ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบ ดงันั้น กำรแสดงรำยกำรของปี 2562 อำจไม่สำมำรถเปรียบเทียบกบังบกำรเงินปี 2563 ไดบ้ำงรำยกำร อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัฯ รับรู้ผลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัดงักล่ำวมำถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยปรับปรุง
ก ำไรสะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  

บริษทัฯ รำยงำนผลประกอบกำรไตรมำส 1/2563 หลงัสอบทำนโดยผูส้อบบญัชี มีก ำไรสุทธิ 699 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 78.5 
จำก 3,247 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2562 ซ่ึงเป็นผลมำจำกบริษทัฯ มีเงินรับช ำระจำกลูกหน้ีรำยใหญ่รำยหน่ึงท่ีรับรู้รำยไดใ้นไตรมำส 
1/2562 

3.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 1/ 2563 
 

สินทรัพย์ 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 118,978 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2562 จ ำนวน 3,188 ลำ้นบำท หรือคิด

เป็นร้อยละ 2.8 
 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2562 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2563 

% เพิม่ (ลด) 

yoy qoq 

รวมสินทรัพย์ 107,667 115,790 118,978 10.5 2.8 

เงินสด 6 5 6 0.0 20.0 
รำยกำรระหวำ่งธนำคำรและตลำดเงิน – เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 532 1,379 660 24.1 (52.1) 
เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ 80,959 83,622 87,733 8.4 4.9 
 หัก   ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (6,476) (6,247) (9,718) 50.1 55.6 
          เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ – สุทธิ 74,482 77,375 78,015 4.7 0.8 
ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระและดอกเบ้ียคำ้งรับ 1,427 1,542 1,637 14.7 6.2 
 หัก  ก ำไรขั้นตน้ลูกหน้ีผอ่นช ำระรอตดับญัชี (732) (891) (929) 26.9 4.3 
        ค่ำเผือ่ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2) (2) (52) 2,500.0 2,500.0 
        ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ 693 649 656 (5.3) (1.1) 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี - 491 1,237 N/A 151.9 
สิทธิกำรใชสิ้นทรัพย ์ - - 25 N/A N/A 

 
●  ในไตรมำส 1/2563 บริษทัฯ มีเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับ - สุทธิ (ปี 2562 : เงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือ

ลูกหน้ี) 78,015 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำส 4/2562 จ ำนวน 640 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

- บริษทัฯ มีกำรปรับปรุงผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี เน่ืองจำกกำรน ำเอำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัใหม่มำใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัฯ มีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ

ลูกหน้ี 77,375 ลำ้นบำท และปรับปรุงผลสะสมลดลง 2,182 ลำ้นบำท จึงมีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ีย

คำ้งรับ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 จ ำนวน 75,193 ลำ้นบำท  
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- บริษทัฯ รับซ้ือ NPLs เพ่ิมในไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 4,911 ลำ้นบำท  

- นอกจำกปรับปรุงผลสะสมท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชีแลว้ ในไตรมำส 1/2563 บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ีย

รวม 3,077 ลำ้นบำท โดยเป็นรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 3,054 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ี

รับเงินแลว้ 202 ลำ้นบำท และส่วนท่ีคำ้งรับ 1,238 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำก

รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้งรับคู่กนัไป เพ่ือแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้

สะทอ้นตำมขอ้เท็จจริง 

●  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ในไตรมำสท่ี 1/2563 บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรดงักล่ำวท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวำ่งงวดจ ำนวน 

1,237 ล้ำนบำท เพ่ิมข้ึนจำกไตรมำส 4/2562 เป็นจ ำนวน 746 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 151.9 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำร

เปล่ียนแปลงสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกควำมแตกต่ำงชัว่ครำวทำงดำ้นบญัชีและภำษีอำกรในส่วนของค่ำเผื่อผลขำดทุน

ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน – เงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี และ ค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 

●  บริษทัฯ บันทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ในไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 28 ลำ้นบำท ซ่ึงเกิดจำกกำรรับรู้มูลค่ำตำมบัญชีของ

สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำ จำกกำรน ำเอำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 

 

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวม 82,455 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำก 4/2562 จ ำนวน  3,731 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 4.7 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกเงินปันผลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 3,394 ลำ้นบำท 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2562 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2563 

% เพิม่ (ลด) 

yoy qoq 

รวมหน้ีสิน 62,573 78,724 82,455 31.8 4.7 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย 226 504 347 53.5 (31.2) 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย - - 3,394 N/A N/A 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - - 28 N/A N/A 

 

●  ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำย ในไตรมำส 1/2563 เพ่ิมข้ึน 121 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.5 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562  โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ ไดอ้อกหุน้กูชุ้ดใหม่ในปลำยปี 2562 

●  เงินปันผลคำ้งจ่ำย ในไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 3,394 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในวนัท่ี 26 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำรบริษทัฯ มี

มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 โดยมีวนัก ำหนดรำยช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บปันผลในวนัท่ี 9 เมษำยน 2563 

Rathanon.f
Highlight
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และจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 ในอตัรำหุน้ละ 1.05 บำท จึงท ำใหมี้เงินปันผลคำ้งจ่ำยปรำกฎภำยใตห้น้ีสิน

ในไตรมำส 1/2563 

●  บริษทัฯ บนัทึกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จ ำนวน 28 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2563 ซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรท่ีบริษทัฯ รับรู้มูลค่ำตำม

บัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ จำกกำรน ำเอำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี16 (TFRS16) มำถือปฏิบัติคร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 

 
ส่วนของเจ้าของ  

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของรวม 36,523 ลำ้นบำท ลดลงจำกส้ินปี 2562 จ ำนวน 543 ลำ้นบำท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรสะสม อนัเน่ืองมำจำกกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นและกำรปรับผล
สะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงบญัชี ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่มำถือปฏิบติั 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2562 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2563 

% เพิม่ (ลด) 

yoy qoq 

รวมส่วนของเจ้าของ 45,095 37,066 36,523 (19.0) (1.5) 
ทุนเรือนหุน้      
ทุนท่ีออกช ำระแลว้ 
    หุ้นสำมญั 3,232,042,300 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท  
    (2562: หุ้นสำมญั 3,015,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 5 บำท) 

13,675 15,075 16,160 18.2 7.2 

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั - 3,399 6,044 - 77.8 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของ (59.00) (65) 238 503.4 466.2 

ก ำไรสะสม      
     จดัสรรแลว้ – ส ำรองตำมกฎหมำย  1,623 1,623 1,623   
     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 29,856 17,034 12,458 (58.3) (26.9) 

 

●  ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัในไตรมำส 1/2563 เพ่ิมข้ึน 2,645 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 77.8 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 4/2562 มีสำเหตุ
มำจำก บริษทัฯ ไดเ้พ่ิมทุนสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้จำก 15,075 ลำ้นบำท เป็น 16,160 ลำ้นบำท โดยออกหุน้สำมญัเพ่ิมทุน
จ ำนวน 217 ลำ้นหุ้น มูลค่ำตรำไวหุ้้นละ 5 บำท รวมเป็นเงิน 1,085 ลำ้นบำท ให้แก่ บล.ทรีนีต้ี ในฐำนะผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกิน 
ซ่ึงไดใ้ชสิ้ทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนภำยหลงัส้ินสุดกระบวนกำรรักษำเสถียรภำพรำคำหุ้น ในรำคำหุ้นละ 17.50 บำท รวมเป็นเงิน 
3,798 ลำ้นบำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 2,645 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำใชจ่้ำยฯ จ ำนวน 68 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี บริษทัฯ 
ไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2563  

●  องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของในไตรมำส 1/2563 เพ่ิมข้ึน 303 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 466.2 เม่ือเทียบกบั        
ไตรมำส 4/2562 ซ่ึงสำเหตุหลกัมำจำกกำรปรับปรุงผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีใหม่  
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●  ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในไตรมำส 1/2563 ลดลง 4,576 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 4/2562 
ซ่ึงมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกเงินปันผลคำ้งจ่ำย จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 จ ำนวน 3,394 ลำ้นบำท และกำรปรับปรุง
ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีใหม่ โดยลดลง 1,928 ลำ้นบำท 

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2562 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2563 

% เพิม่ (ลด) 

yoy qoq 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 3,986 584 2,496 (27.9) 392.3 

รายได้ดอกเบี้ย 4,430 1,192 3,077 (30.5) 158.1 

   เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 1 6 1 0.0 (83.3) 
   เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 4,407 1,152 3,054 (30.7) 165.1 
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 348 - 202 (42.0) N/A 
       - ส่วนท่ีค้างรับ - - 1,238 N/A N/A 
       - ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี ้ 4,059 - 1,584 (61.0) N/A 
   ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ 19 21 22 15.8 4.8 
   อ่ืนๆ  3 4 0 (100.0) (100.0) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 445 608 581 30.6 (4.4) 

   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – หุ้นกู ้ 254 401 384 51.2 (4.2) 
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 71 18 20 (71.8) 11.1 
   เงินกูย้มื 120 189 177 47.5 (6.4) 
   อ่ืนๆ - - 0 N/A - 

 

●  รำยไดด้อกเบ้ียรวมในไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 3,077 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 30.5 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562 โดยมีสำเหตุ
หลกัมำจำก 
- ในไตรมำส 1/2563 บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีรับเงินแลว้ 202 ลำ้นบำท 

ลดลง 146 ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.0 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562 และมีรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำก

กำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้งรับ 1,238 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดย
บริษทัฯ รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีตำมเกณฑค์งคำ้ง (Accrual Basis) และบนัทึกในส่วนท่ีคำ้ง
รับ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกรำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้ง
รับคู่กนัไป เพ่ือแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนใหส้ะทอ้นตำมขอ้เท็จจริง 

- บริษทัฯ มีก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีในไตรมำส 1/2563 จ ำนวน 1,584 ลำ้นบำท ลดลง 2,475 ลำ้นบำท 
เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562 หรือคิดเป็นร้อยละ 61.0 เน่ืองจำกในไตรมำส 1/2562 บริษทัฯ ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ี
รำยใหญ่รำยหน่ึงเกินกวำ่ตน้ทุนของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีเป็นจ ำนวนมำก 
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- ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียทั้งหมด 445 ลำ้นบำท และ 
581 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตุมำจำกบริษทัฯ กูย้ ืมเงินเพิ่มมำกข้ึนเพื่อขยำยฐำนสินทรัพยแ์ละใชเ้ป็นเงิน
หมุนเวียนในกิจกำรเพ่ิมเติมในช่วงปลำยปี 2562  

 
ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 และ 2563 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 307 ลำ้นบำท 
และ 226 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ลดลงร้อยละ 26.4 เป็นผลมำจำกกำรชะลอตวัของภำคอสงัหำริมทรัพย ์

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2562 
ไตรมาส 
4/2562 

ไตรมาส 
1/2563 

% เพิม่ (ลด) 

yoy qoq 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 881 1,169 681 (22.7) (41.7) 

   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 464 598 391 (15.7) (34.6) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 7 8 1 (85.7) (87.5) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ี และอุปกรณ์ 54 56 53 (1.9) (5.4) 
   ค่ำภำษีอำกร 288 201 110 (61.8) (45.3) 
   (กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพยสิ์นรอ

กำรขำย 
(14) (15) (12) (14.3) (20.0) 

   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย 23 23 33 43.5 43.5 
   ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 58 298 105 81.0 (64.8) 

 
●  ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนในไตรมำส 1/2563 มีจ ำนวน 681 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 22.7 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562 

โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกผลตอบแทนเก่ียวกบัพนกังำนท่ีลดลง และมีภำษีธุรกิจเฉพำะจำกกำรรับช ำระหน้ีของลูกหน้ีรำยใหญ่

รำยหน่ึงในไตรมำส 1/2562 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (ปี 2562 : หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ) 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ เปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี และบนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี

คำดวำ่จะเกิดข้ึนทั้งหมด 1,298 ลำ้นบำท โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกเงินใหสิ้นเช่ือ
จำกกำรซ้ือลูกหน้ี 1,292 ลำ้นบำท ซ่ึงประกอบดว้ยผลขำดทุนดำ้นเครดิตซ่ึงเกิดจำกรำยไดด้อกเบ้ีย-ส่วนท่ีคำ้งรับ 1,238 ลำ้นบำท และ
กำรดอ้ยค่ำของคุณภำพหน้ี 54 ลำ้นบำท   

ดงันั้น ในไตรมำส 1/2563 บริษทัฯ มีกำรดอ้ยค่ำของคุณภำพหน้ีลดลง เม่ือเทียบกบัไตรมำส 1/2562 ซ่ึงบริษทัฯ บนัทึกกำร
ดอ้ยค่ำของคุณภำพหน้ีในรำยกำรบญัชีหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 219 ลำ้นบำท  
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ภาษีเงินได้ 
ในไตรมำส 1/2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 63 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ บนัทึกภำษีเงิน

ไดค้ำ้งจ่ำยส ำหรับงวดปัจจุบนั จ ำนวน 414 ลำ้นบำท และมีภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวทำงดำ้นบญัชีและ
ภำษีอำกรระหวำ่งงวด 351 ลำ้นบำท  

ส ำหรับผลประโยชน์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส ำหรับระยะเวลำในอดีต
จนถึงวนัท่ี 11 ธนัวำคม 2562 (วนัสุดทำ้ยท่ีบริษทัฯ มีสถำนะเป็นกิจกำรท่ีไดรั้บสิทธิกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล) โดย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และวนัท่ี 31 มีนำคม 2563  บริษทัฯ มีผลประโยชน์ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชียงัไม่รับรู้เป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะ
กำรเงินจ ำนวน 5,877 ลำ้นบำท และ 5,871 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั บริษทัฯ ประเมินวำ่ยงัคงมีควำมไม่แน่นอนอยูใ่นกำรท่ีจะสำมำรถใช้
ผลประโยชน์น้ีไดใ้นอนำคต ทั้งน้ี เน่ืองจำกผลประโยชน์น้ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลในอดีตท่ีมีฐำนขอ้มูลและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ ำนวน
มำก ดงันั้น เพ่ือควำมระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำรดงักล่ำวเป็นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน โดย
บริษทัฯ จะทยอยรับรู้ผลประโยชน์ดงักล่ำวในอนำคตเม่ือบริษทัฯ พิจำรณำไดว้่ำควำมไม่แน่นอนลดลง กล่ำวคือ เม่ือบริษทัฯ ได้
ด ำเนินกำรให้สำมำรถน ำผลแตกต่ำงดงักล่ำวไปหกัจำกก ำไรในกำรค ำนวณภำษีประจ ำปีเพ่ือลดภำระภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในปีอนำคต
นั้นไดจ้ริง 
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3.2  เงินสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
บริษทัฯ เห็นว่ำ เงินสดรับเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ซ่ึงถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม

เดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ทั้งน้ี เงินสดรับน้ีค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจัดกำรสินทรัพยด์้อยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้ งหมด อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับไม่ใช่ตวัช้ีวดั
มำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย (TFRS) ดงันั้น กำรค ำนวณดงักล่ำวอำจแตกต่ำงจำกกำร
ค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอ่ืน 

3.2.1 เงินสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)  
ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯระหวำ่งรอบปีบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  2561 และ 2562 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 2562 และ 2563 

เงนิสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที ่31 มนีาคม 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี1 1,877.52 1,856.82 1,518.86 395.92 348.23 1,440.46 

ก ำไรจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 3,509.15 4,438.35 7,449.58 731.49 4,058.78 1,584.05 

รำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 8,418.86 9,081.44 10,907.88 1,670.60 4,287.10 2,038.48 
รวม 13,805.53 15,376.61 19,876.32 2,798.02 8,694.11 5,062.98 
หกัส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำก
ลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั2 (6,029.49) (6,376.54) (13,018.25) (1,314.95) (7,248.06) (3,227.99) 
เงนิสดรับช าระจากลูกหนีร้ะหว่างงวด3 7,776.04 9,000.07 6,858.07 1,483.07 1,446.05 1,834.99 
เงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดีระหวำ่งงวด4 1,383.38 1,791.13 7,200.54 317.04 5,797.92 796.93 
รวมเงนิสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 9,159.42 10,791.20 14,058.61 1,800.10 7,243.97 2,631.92 

 

 หมำยเหตุ  
1 ในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2561 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 “รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” และ 
“ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลกูหน้ี” ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจำกกนั อยำ่งไรก็ดี ในงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
รำยกำรดงักล่ำวถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” ดงันั้น ภำยหลงัจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ “ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ี” จะถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยไดด้อกเบ้ียภำยใตง้บกำรเงินสอบทำนแลว้ อยำ่งไรก็ดี เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรบนัทึกรำยไดด้อกเบ้ียตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ดงันั้น ในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 จึงแสดงรำยกำรรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลกูหน้ี เป็นส่วนท่ีรับแลว้และส่วนท่ีคำ้งรับ  
2 โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีท่ีเก่ียวกับเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลูกหนีเ้พ่ิมเติมในส่วนการรับรู้รายได้และก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซือ้ลกูหนี ้

 3 เงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวดค ำนวณจำก (ก) กำรน ำรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ข) บวกกบัก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ค) บวกกบัรำยกำรรับช ำระหน้ีและ
ปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดว้ยส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั 

 4 เฉพำะส่วนท่ีบุคคลภำยนอกประมูลซ้ือหลกัประกนัของลูกหน้ีของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ เคยรับรู้รำยกำรเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดแลว้  

 5 เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีระหวำ่งงวด บวกกบั(ข) เงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดีระหวำ่งงวด ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรม
เดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ อยำ่งไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพน้ีเป็นกำร
ค ำนวณกระทบยอดจำกรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลกูหน้ี ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี และรำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัเท่ำนั้น 
ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ียงัไม่รับรู้รำยได ้ เช่น เงินรับจำกกำรขำยทอดตลำดรอรับรู้ บญัชีพกัรับช ำระหน้ีและเชค็รอเรียกเก็บ และบญัชีพกัรอกำรตดัช ำระ
หน้ี เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ของไทย กำรค ำนวณเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอ่ืน 
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 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งส้ิน 
2,631.92 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีโดยรวมระหวำ่งงวด 1,834.99 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดี จ ำนวน 
796.93 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกนโยบำยเชิงรุกในกำรติดตำมเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดจำกกรมบงัคบัคดีอยำ่งต่อเน่ือง 

3.2.2 เงินสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทั ระหวำ่งรอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 2561 และ 2562 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2561 2562 และ 2563 

เงนิสดรับจากธุรกจิบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วนัที ่31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที ่31 มนีาคม 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงนิสด       
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 1,740.89 3,105.51 2,907.3 444.46 307.12 226.36 

ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ1 1,492.16 2,216.79 2,316.9 362.88 303.15 242.88 
รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงนิสด 3,233.05 5,322.30 5,224.2 807.34 610.27 469.24 
ขายแบบผ่อนช าระ       
รำยไดด้อกเบ้ีย 104.66 89.19 108.0 22.25 19.18 21.96 

รับช ำระระหวำ่งงวด (ในส่วนของตน้ทุนและก ำไร) 1,018.61 366.41 341.4 90.80 79.01 45.55 
รวมเงนิสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบ
ให้ผ่อนช าระ 1,123.27 455.60 449.4 

 
113.05 

 
98.19 67.51 

รวมเงนิสดรับจากธุรกจิบริหารจดัการทรัพย์สินรอการขาย2 4,356.32 5,777.90 5,673.6 920.39 708.46 536.75 
 

หมำยเหตุ: 1  ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ ค  ำนวณจำก (ก) ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง 
                                    ทั้งหมดและรำยกำรปรับปรุง และ (ข) หักดว้ยกลบัรำยกำรค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีจ ำหน่ำยระหวำ่งงวดตำมล ำดบั 

 2 เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด     (ข) บวกกบัเงินสดรับจำกลูกหน้ีขำย
ผ่อนช ำระ ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยถูกน ำไปใช้โดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์้อยคุณภำพและทรัพยสิ์นรอกำรขำย อยำ่งไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญั
เท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด เช่น (ก) เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ข) รำยไดค่้ำเช่ำ (ค) ก ำไร
จำกกำรยดึคืนทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และ (ง) รำยไดอ่ื้นจำกกำรผิดเง่ือนไขสัญญำขำยทรัพย ์ เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใช้เป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ี
แทจ้ริงของธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงิน
สดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัฯ 

ส ำหรับรอบบญัชี งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำร
ขำยทั้งส้ิน 536.75 ลำ้นบำท โดยเป็นเงินสดรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด 469.24 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกลูกหน้ี
ขำยผ่อนช ำระ 67.51 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจและภำวะอสังหำริมทรัพยใ์นประเทศท่ีเร่ิมชะลอตวัลง
ตั้งแต่ปี 2562 
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3.3 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 
 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำมตน้ทุน
คงเหลือของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุไว ้

เงนิให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีร้ายใหญ่1 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที ่31 มนีาคม 

2560 2561 2562 2562 25632 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหน้ี 1 3,097.5 3,064.8 3,034.9 3,064.8 1,950.6 

ลูกหน้ี 2 2,127.4 2,127.4 589.2 586.6 589.0 

ลูกหน้ี 3 893.6 586.6 579.0 579.0 499.1 
ลูกหน้ี 4 586.5 579.0 507.9 507.9 388.4 
ลูกหน้ี 5 507.9 507.9 388.5 323.8 334.1 
ลูกหน้ี 6 322.9 323.7 334.1 317.8 323.7 
ลูกหน้ี 7 317.3 317.4 323.8 303.8 258.2 
ลูกหน้ี 8 308.5 303.8 319.0 229.8 256.0 
ลูกหน้ี 9 229.8 229.8 299.9 219.6 229.7 
ลูกหน้ี 10 205.2 216.6 229.8 217.1 219.5 
รวม 8,596.9 8,257.0 6,606.1 6,350.2 5,048.4 

รวมเงนิให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ3 72,885.8 75,433.9 77,374.7 74,482.3 78,139.2 

 
หมำยเหตุ: 1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำมตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ 
  ลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุ โดยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ อำจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่ละปี  
                2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของงวดบญัชีสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 อำจไม่สำมำรถเทียบไดก้บังวด

บญัชีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงส่งผลต่อกำรค ำนวนและกำรแสดงรำยกำรบญัชีค่ำเผื่อดอ้ยค่ำทำงเครดิต (ปี 
2562: ส ำรองดอ้ยค่ำ)  

 3 เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรบญัชีดงักล่ำวจำกเดิม “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีสุทธิ” เป็น 
“เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ” 
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3.4 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอกำรขำยกระจำยอยูใ่นพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอ

กำรขำยอยูใ่นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 44.0 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ 
และมีอสงัหำริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยูอ่ำศยั คิดเป็นร้อยละ 52.0 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมภูมิภำค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 
ณ วนัที ่ 

31 มนีาคม 

 2560 2561 2562 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามสถานที่ตั้ง (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
อสังหำริมทรัพย ์   
กรุงเทพและปริมณฑล 8,164.8 9,066.4 9,987.9 9,427.7 11,558.2 
ภำคกลำง และภำคตะวนัออก 4,939.0 5,389.9 6,137.0 5,686.0 6,375.4 
ภำคเหนือ 2,297.8 3,041.7 3,432.2 3,145.2 3,540.9 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,231.3 1,638.3 2,158.5 1,735.5 2,363.2 
ภำคใต ้ 916.2 1,244.9 1,968.6 1,522.0 2,201.7 

สังหำริมทรัพย ์ 186.1 214.7 214.9 214.7 215.7 

รวม 17,735.2 20,595.8 23,899.1 21,731.0 26,255.2 

 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมประเภททรัพยสิ์นรอกำรขำย ณ วนัท่ีระบุ 

 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 

ณ วนัที ่ 
31 มนีาคม 

 2560 2561 2562 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนก
ตามประเภท 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

อสังหำริมทรัพย  ์      
ท่ีดินเปล่ำ 5,599.7 5,510.2 5,242.7 5,486.0 6,338.4 
โรงแรม 343.0 367.3 449.9 386.6 477.2 
อำคำรเพื่อกำรพำณิชย  ์ 4,638.1 5,413.7 6,452.8 5,911.3 6,790.8 
ท่ีอยู่อำศยั 6,968.4 9,090.0 11,538.8 9,732.5 12,433.0 

สังหำริมทรัพย ์ 186.1 214.7 214.9 214.7 215.7 

รวม 17,735.2 20,595.8 23,899.1 21,731.0 26,255.2 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

 

14 
 

 

4. อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงนิ หน่วย 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วนัที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัที่ 31 มีนาคม  

2560 2561 2562 2562 2563 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร1        
อตัรำก ำไรขั้นตน้2 ร้อยละ 78.67 81.84 82.55 90.72 88.15 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน3 ร้อยละ 59.00 53.37 50.71 67.77 15.54 
อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไร4 ร้อยละ 85.09 157.27 (19.27) (17.17) (187.40) 
อตัรำก ำไรสุทธิ5 ร้อยละ 59.02 53.35 53.52 67.77 14.25 
อตัรำผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (ROE) ร้อยละ 11.03 12.55 17.67 29.8716 7.6016 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน1        
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย ์(ROA) ร้อยละ 4.65 5.01 5.86 12.0616 2.3816 
อตัรำกำรหมุนของสินทรัพย ์ เท่ำ 0.08 0.09 0.11 0.1816 0.1716 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน1         
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น  
(D/E Ratio) เท่ำ 1.43 1.57 2.12 

 
1.39 

 
2.26 

อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย6 เท่ำ 3.58 5.54 0.37 (0.19) (0.92) 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash 
Basis)7 เท่ำ 0.07 0.25 (0.02) 

 
(0.05) 

 
(0.09) 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล8 ร้อยละ 80.79 97.77 309.91 N/A N/A 
อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (Interest 
Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น9 เท่ำ 1.39 1.38 2.04 

 
1.32 

 
2.07 

อตัราส่วนซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของธุรกจิ1       
อตัรำกระแสเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ10 ร้อยละ 12.83 14.55 18.40 

 
38.6616 

 
13.5516 

อตัรำผลตอบแทนจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพย ์            
ดอ้ยคุณภำพ11 ร้อยละ 4.78 4.63 9.50 

 
15.7716 

 
8.1616 

อตัรำส่วนค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือ 
จำกกำรซ้ือลูกหน้ี12 ร้อยละ 8.70 7.69 7.47 

 
8.00 

 
11.08 

อตัรำกระแสเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำร 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย13 ร้อยละ 24.88 29.12 24.75 

 
12.9616 

 
8.3416 

อตัรำผลตอบแทนจำกธุรกิจบริหำรจดักำร                
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย14 ร้อยละ 6.00 8.72 12.35 5.2116 

 
3.6416 

อตัรำส่วนค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยต่อ 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย15 ร้อยละ 2.97 2.47 2.04 

 
2.29 

 
1.82 
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หมำยเหตุ  1 งบกำรเงินส ำหรับรอบปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ท่ีน ำมำใชค้  ำนวนอตัรำส่วนทำงกำรเงินไดมี้กำรจดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวำคม 2562 โดยไม่มีผลกระทบกบัผลกำรด ำเนินงำนของ บริษทัฯ ตำมท่ีรำยงำนไวเ้ดิม 

 2 อั ต ร ำ ก ำ ไ ร ขั้ น ต้ น ค ำ น ว ณ จ ำ ก ผ ล ร ว ม ข อ ง  ( ก )  ร ว ม ร ำ ย ไ ด้ ด อ ก เ บ้ี ย  ( ไ ม่ ร ว ม ร ำ ย ไ ด้ ด อ ก เ บ้ี ย เ งิ น ฝ ำ ก ส ถ ำ บั น ก ำ ร เ งิ น )  
( ข )  ก ำ ไ ร  ( ข ำ ด ทุ น )  จ ำ ก เ งิ น ล ง ทุ น ใ น ห ลั ก ท รั พ ย์  –  สุ ท ธิ  ( ค )  ก ำ ไ ร จ ำ ก เ งิ น ใ ห้ สิ น เ ช่ื อ จ ำ ก ก ำ ร ซ้ื อ ลู ก ห น้ี  ( ง )  ก ำ ไ ร จ ำ ก 
กำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (จ) ก ำไรจำกกำรขำยผอ่นช ำระ และ (ฉ) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ หักดว้ย รวมค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ีย แลว้น ำมำหำรดว้ยผลรวมของขอ้ 
(ก) – (ฉ)  

 3 อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนค ำนวณจำก ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้หักดว้ย รำยไดด้อกเบ้ียเงินฝำกสถำบนักำรเงิน แลว้น ำมำหำรดว้ยผลรวมของ (ก) 
รวมรำยไดด้อกเบ้ีย (ไม่รวมรำยไดด้อกเบ้ียเงินฝำกสถำบนักำรเงิน) (ข) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ – สุทธิ (ค) ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ี (ง) ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (จ) ก ำไรจำกกำรขำยผอ่นช ำระ และ (ฉ) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 

 4 อตัรำส่วนเงินสดต่อกำรท ำก ำไรค ำนวณจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน หำรดว้ยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนภำษีเงินได ้หักดว้ย รำยไดด้อกเบ้ียเงินฝำกสถำบนั
กำรเงิน  

 5 อตัรำก ำไรสุทธิค ำนวณจำกก ำไรสุทธิ หำรดว้ยผลรวมของ (ก) รวมรำยไดด้อกเบ้ีย (ข) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ (ค) ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือ
จำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ง) ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (จ) ก ำไรจำกกำรขำยผอ่นช ำระ และ (ฉ) รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน ๆ 

 6 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบ้ีย ค  ำนวณจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน บวกกลบัดว้ย (ก) เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย และ (ข) เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้แลว้น ำมำหำร
ดว้ยขอ้ (ก)  

 7 อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) ค  ำนวณจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน หำรดว้ยผลรวมของ (ก) เงินสดจ่ำยช ำระคืนเงินกูย้มื และตรำสำร
หน้ี (ข) เงินสดจ่ำยช ำระหุ้นกู ้(ค) เงินสดจ่ำยในกำรซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ง) เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ (จ) เงินสดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น  

 8 อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลค ำนวณจำกเงินปันผลท่ีจ่ำยตำมท่ีระบุในงบกระแสเงินสดหำรดว้ยก ำไรสุทธิของปีก่อนหนำ้ 

 9 อตัรำส่วนหน้ีสินท่ีมีภำระดอกเบ้ีย (Interest Bearing Debt) ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ค  ำนวณจำกตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื หำรดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้น 

 10 อตัรำกระแสเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณจำกรวมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ หำรดว้ยเงินให้สินเช่ือ
จำกกำรซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 4.3.1 เงินสดรับจาก
ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ” 

 11 อตัรำผลตอบแทนจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณจำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ (NPL) หำรดว้ยเงินให้สินเช่ือจำก
กำรซ้ือลูกหน้ี – สุทธิ (เฉล่ีย)  

 12 อตัรำส่วนค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีค ำนวณจำกค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี หำรดว้ยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ี (ก่อนหักค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ)  

 13 อตัรำกระแสเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำกรวมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำย หำรดว้ยผลรวมของ (ก) 
ทรัพยสิ์นรอกำรขำย – สุทธิ และ (ข) ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
เพ่ิมเติมในส่วนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย” 

 14 อตัรำผลตอบแทนจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนทรัพยสิ์นรอกำรขำย (NPA) และเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
หำรดว้ย (ก) ทรัพยสิ์นรอกำรขำย – สุทธิ (ข) ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ – สุทธิ และ (ค) เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์– สุทธิ (เฉล่ีย) 

 15 อตัรำส่วนค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยต่อทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำกค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย หำรดว้ยทรัพยสิ์นรอกำรขำย (หลงัหักค่ำปรับมูลค่ำ) 

 16 ค ำนวณโดยปรับยอดรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และงบกระแสเงินสดส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 เป็นยอดเต็มปี 
(Annualized) 
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5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคญัในอนาคต (Forward looking)  

5.1 โอกาสทางธุรกจิของ BAM 

 จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ท่ีส่งผลลบในวงกวำ้ง และต่อเน่ืองอยูใ่นขณะน้ี บริษทัฯ ไดม้องเห็น

ถึงปัญหำของลูกคำ้ จึงได้ออกหลำยมำตรกำรช่วยเหลือลูกคำ้ท่ีได้รับผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรผ่อนช ำระของลูกค้ำปรับ

โครงสร้ำงหน้ี และลูกคำ้ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผอ่นช ำระ บำงส่วน เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนใหก้บัลูกคำ้ ซ่ึงแน่นอนวำ่กำรออกมำตรกำร

ช่วยเหลือเช่นน้ียอ่มส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ แต่มองวำ่เป็นเพียงผลกระทบระยะสั้นเท่ำนั้น เพรำะในภำวะวกิฤติบริษทัฯ ก็ยงัมีโอกำส

ท่ีดี คือ 1.ปริมำณกำรขำย NPLs เพ่ิมสูงข้ึน ท ำใหบ้ริษทัฯ สำมำรถซ้ือ NPLs ไดม้ำกข้ึน หรือสำมำรถเลือกทรัพยท่ี์จะท ำกำรซ้ือไดดี้ข้ึน 

2. หำกอุปทำนจำกกำรขำย NPLs เพ่ิมมำกข้ึน อำจท ำให้รำคำขำยลดลง และก ำไรจำกกำรลงทุนใน NPLs ดีข้ึน ระยะเวลำคืนทุนก็อำจ

น้อยลง และหน้ีของสถำบนักำรเงินท่ีเกิดจำกวิกฤติคร้ังน้ีไม่ไดเ้กิดจำกปัญหำพ้ืนฐำนทำงเศรษฐกิจแต่เกิดจำกกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 จึงคำดวำ่สถำบนักำรเงินจะน ำ NPLs และ NPAs ออกมำประมูลขำยเพ่ิมมำกข้ึน 

บริษทัฯ มองวำ่ NPLs และ NPAs ท่ีสถำบนักำรเงินน ำออกมำประมูลขำยในไตรมำส 1/2563 เป็น NPLs และ NPAs สะสมใน

อดีต ยงัไม่ใช่ส่วนท่ีไดรั้บผลกระทบจำก COVID-19 โดยคำดวำ่สถำบนักำรเงินจะน ำ NPLs และ NPAs ท่ีเกิดจำกผลกระทบ COVID-

19  ออกมำประมูลในช่วงส้ินปี 2563 หรือ ไตรมำส 1/2564 และบริษทัฯ เช่ือมัน่วำ่ ยงัมี NPLs และ NPAs ท่ีมีหลกัประกนัในทอ้งตลำด
มำกพอ ท่ีบริษทัฯ จะสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งมัน่คงและมีศกัยภำพต่อไป 

  5.2 ผลกระทบจาก COVID-19 
5.2.1 ผลเรียกเกบ็เงนิสด (Cash Collection) 
แมว้ำ่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จะเร่ิมส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตั้งแต่ตน้เดือนมีนำคม 2563 แต่

ในไตรมำส 1/2563 ลูกหน้ีและผูซ้ื้อทรัพยท่ี์ไดรั้บกำรอนุมติัประนอมหน้ี/ขำยทรัพยต์ั้งแต่ช่วงส้ินปี 2562 ส่วนใหญ่ยงัสำมำรถปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขท่ีไดรั้บอนุมติั บริษทัฯ จึงสำมำรถรักษำระดบัผลเรียกเก็บเงินสดของบริษทัให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไวแ้ละอยูใ่น
ระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัค่ำเฉล่ียผลเรียกเก็บเงินสดรำยไตรมำส 1 ในช่วง 3 ปียอ้นหลงั แต่จะน้อยกว่ำผลเรียกเก็บเงินสดของไตรมำส 
1/2562 เน่ืองจำกมีกำรรับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีรำยใหญ่ในไตรมำส 1/2562  

บริษทัฯ คำดวำ่ผลกระทบจำก COVID-19 จะเร่ิมเห็นไดช้ดัในไตรมำส 2/2563 เน่ืองจำกมำตรกำรของรัฐบำลเพื่อจ ำกดักำร
เดินทำง กำรชะลอกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและปัญหำกำรหยดุงำน จะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีของลูกหน้ีและผูซ้ื้อ
ทรัพยช์ะลอควำมตอ้งกำรในกำรซ้ือทรัพยสิ์นรอกำรขำย 

บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นถึงผลกระทบจำก COVID-19 ต่อลูกหน้ีและลูกคำ้ จึงมีมำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีปรับโครงสร้ำงหน้ี 
และลูกคำ้ท่ีซ้ือทรัพยแ์บบผ่อนช ำระ โดยให้ยื่นค ำร้องขอผอ่นปรนเง่ือนไขกำรผ่อนช ำระภำยใน 31 พฤษภำคม 2563 และบริษทัฯ จะ
พิจำรณำกำรผอ่นปรนเง่ือนไขตำมควำมเหมำะสมส ำหรับลูกคำ้แต่ละรำย ดงัน้ี  

1. พกัช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นเวลำ 3 เดือน  
2. พกัช ำระเงินตน้และดอกเบ้ีย เป็นเวลำ 3 เดือน หลงัจำกนั้น พกัช ำระเงินตน้ เป็นเวลำ 3 เดือน (ช ำระเฉพำะ

ดอกเบ้ีย) 
3. พกัช ำระเงินตน้ (ช ำระเฉพำะดอกเบ้ีย) จนถึงงวดเดือนธนัวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 30 เมษำยน 2563 บริษทัฯ พิจำรณำอนุมติัมำตรกำรช่วยเหลือลูกหน้ีปรับโครงสร้ำงแลว้ทั้งส้ินจ ำนวน 547 รำย มียอด
หน้ีตำมสญัญำผอ่นช ำระรวมทั้งส้ิน 1,877.41 ลำ้นบำท และ NPAs ขำยผอ่นช ำระทั้งส้ินจ ำนวน 122 รำย คิดเป็นมูลค่ำ 81.54   ลำ้นบำท 
รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. NPLs  
ประเภทหนี ้ จ านวนราย ยอดหนีต้ามสัญญาผ่อนช าระ* 

(ล้านบาท) 
Housing Loan 472 831.67 
Corporate 16 599.66 
SME 13 340.21 
Personal Loan 46 102.87 
รวม  547 1,874.41 

2. NPAs  
 แบบขำยผอ่นช ำระ 122 81.54 

           *ยอดหน้ีตำมสญัญำผอ่นช ำระ หมำยถึงยอดหน้ีตำมสญัญำปรับโครงสร้ำงหน้ีหรือประนอมหน้ีแลว้ 

5.2.2 การจดัหาและการประมูลซ้ือ NPLs และ NPAs และสภาวะการแข่งขัน 
บริษทัฯ เช่ือวำ่ ปริมำณ NPLs สะสมในระบบสถำบนักำรเงินประกอบกบักำรระบำดของ COVID-19 สถำบนักำรเงินจะน ำ 

NPLs ออกมำเสนอขำยเป็นจ ำนวนมำก จึงเป็นโอกำสท่ีดีของบริษทัฯ ท่ีจะสำมำรถเลือกซ้ือ NPLs ท่ีมีคุณภำพไดใ้นรำคำท่ีเหมำะสม 
แต่อย่ำงไรก็ดี บริษทัฯ คำดว่ำสภำวะกำรแข่งขนัในกำรจัดหำและประมูลซ้ือ NPLs และ NPAs อำจสูงข้ึน โดยบริษทัคู่แข่งอำจ
เปล่ียนแปลงเป้ำหมำย โดยมุ่งเนน้กำรเขำ้ซ้ือสินทรัพยท่ี์มีหลกัประกนั ซ่ึงมีควำมเส่ียงนอ้ยกวำ่สินเช่ือส่วนบุคคลและหน้ีบตัรเครดิต  

 

 

 

 

 

 

 

 


