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1. เหตุการณ์ส าคัญ ไตรมาส 3/2563 
1.1 BAM ติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG Emerging ปี 2563 

 เม่ือวันที่ 28 สิงหำคม 2563  BAM ได้รับคัดเลือกจำกสถำบันไทยพัฒน์ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำรด ำเนินงำน
โดนเด่นด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในท ำเนียบกลุ่ม
บริษัทวิถียั่งยืนที่น่ำลงทุน หรือ ESG Emerging List จำกกำรประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียนจ ำนวนทั้งสิ้น 809 
หลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกบริษัทวิถียั่งยืนที่น่ำลงทุน ปี 2563 เป็นปีแรก 
 

1.2 BAM รับ 2 รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia 
BAM รับรำงวลัจำกกำรจัดอันดับ 10th Annual Institutional Investor Awards for Corporates 2020 ซึ่งจัดโดยนิตยสำร 
Alpha Southeast Asia จ ำนวน 2 รำงวัล ได้แก่ อันดับ 1 รำงวัลกลยุทธ์ควำมรับผิดชอบต่อสังคม (Best Strategic 
Corporate Social Responsibility) และอันดับ 2 รำงวัลกำรสนับสนุนทีมนักลงทุนสัมพันธ์จำกฝ่ำยบริหำรอำวุโส 
(Best Senior Management IR Support) โดยรำงวัลดังกล่ำวได้รับจำกกำรส ำรวจควำมเห็นของนักลงทุนสถำบัน และ
นักวิเครำะห์ในภูมิภำคเอเชีย อเมริกำและยุโรป 
 

1.3 BAM จัดงาน  9 เดือน 9 ลด NPAs ไม่ยั้งปังกว่าทุกแคมเปญ 
BAM ปรับกลยุทธ์และแผนกำรตลำดเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด Covid-19 โดยจัด
มหกรรมลดรำคำอสังหำริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่ 9 กันยำยน 2563 ภำยใต้โปรโมชั่น 9 เดือน 9 ลดไม่ยั้ง ปังกว่ำ
ทุกแคมเปญ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือประชำชนและนักลงทุนในภำวะเศรษฐกิจซบเซำให้สำมำ รถเป็นเจ้ำของ
อสังหำริมทรัพย์ได้ง่ำยขึ้น  
 

1.4 BAM ต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 
BAM ได้รับกำรรับรองต่ออำยุเป็นสมำชิกโครงกำร CAC ตั้งแต่วันที่ 30 กันยำยน 2563 โดยกำรรับรองจะมี
อำยุ 3 ปี ซึ่งจะครบก ำหนดอำยุในวันที่ 30 กันยำยน 2566 
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2. ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ส าหรับไตรมาส 3/2563  
บริษทัฯ น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัที่ 9 มำถือปฏิบัติแบบเปลี่ยนทันที โดยไมป่รบัปรุงงบกำรเงนิงวดก่อนที่

น ำมำแสดงเปรียบเทียบ ดังนัน้ กำรแสดงรำยกำรของปี 2562 จงึไม่สำมำรถเปรียบเทียบกับงบกำรเงินปี 2563 ได ้ อย่ำงไรก็ตำม 
บริษทัฯ รับรูผ้ลกระทบสะสมของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวมำถือปฏิบัตเิป็นครั้งแรก โดยปรบัปรุง
ก ำไรสะสมหรือองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 

 บริษัทฯ รำยงำนผลประกอบกำรส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 หลังสอบทำนโดยผู้สอบบัญชี มีก ำไร
สุทธิจ ำนวน 1,133 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 76.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน (yoy) และส ำหรับไตรมำส 3/2563 บริษัท
ฯ มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 298 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 66.2 yoy ซ่ึงเป็นผลมำจำกบริษัทฯ ได้รับช ำระจำกลูกหนี้รำยใหญ่รำยหนึ่งที่รับรู้
รำยได้ในไตรมำส 1/2562 และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ต่อควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ซ่ึงส่งผลให้
รำยได้ดอกเบี้ย-ส่วนที่ได้รับเงินแล้วลดลง ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพซ่ึง
เป็นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรด ำเนินธุรกิจมีสัดส่วนคงที่  

2.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 3/2563 
รายการท่ีส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (ส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563) 

สินทรัพย์ 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ ำนวน 120,224 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และกำรน ำวิธีวัดมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่มำใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563  และสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำน
ภำษีภำยหลังจำกกำรเปลี่ยนสถำนะจำกรัฐวิสำหกิจมำเป็นเอกชนเต็มรูปแบบ 

 ในไตรมำส 3/2563 บริษัทฯ ลงทุนซ้ือเฉพำะ NPLs (เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้) จ ำนวน 1,609 ล้ำนบำท จึงท ำให้มียอดรับ
ซ้ือ NPLs/NPAs สะสม 3 ไตรมำส รวม 9,273 ล้ำนบำท  

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 1,629 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 231.7 เมื่อ
เทียบกับส้ินปี 2562 โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมแตกต่ำง
ช่ัวครำวทำงด้ำนบัญชีและภำษีอำกร ดังนี้ 
1. ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น – เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้จำกควำมแตกต่ำงชั่วครำว จ ำนวน 1,266 

ล้ำนบำท    
2. ค่ำปรับมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย จ ำนวน 362 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 448.5 จำกปี 2562   
3. ผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี โดยกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 

มกรำคม 2563 
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หนี้สิน 

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษทัฯ มีหนี้สินรวมจ ำนวน 83,272 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562  

 หนี้สินของบรษิัทฯ ส่วนใหญค่ือตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส ำคัญที่บรษิัทฯ ใช้ในกำรซ้ือNPLs และ 
NPAs ประกอบด้วย  

1. ตั๋วเงินจ่ำยสุทธิ จ ำนวน 4,595 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 61.7 เมื่อเทยีบกับสิ้นปี 2562 เนื่องจำกบริษทัฯ ออกตั๋วเงินจ่ำยเพื่อ
ช ำระรำคำซ้ือทรัพย ์

2. เงินกู้ยืมสุทธิ จ ำนวน 31,716 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562 เนื่องจำกบรษิัทฯ กู้ยืมเงนิไปช ำระ
รำคำซ้ือทรัพย์และน ำไปใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนในกิจกำร 

3. หุ้นกู้สุทธิ จ ำนวน 44,127 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกบัสิ้นปี 2562 เนื่องจำกบรษิัทฯ ได้ช ำระคืนหุ้นกู้ครัง้ที่ 
1/2560 ชุดที่ 2 จ ำนวน 800 ล้ำนบำท ซ่ึงครบก ำหนดไถ่ถอนเมื่อวันที่ 23 มิถุนำยน 2563    

อนึ่ง ทีป่ระชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ได้อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุน้กู้ของบรษิัทฯ ในป ี2563 - 2564 วงเงนิไม่เกิน 
25,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมุนเวียน และ/หรือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยำยธุรกิจของบรษิัทฯ และ/หรือ ใช้ช ำระคนื
หนี้ของบรษิัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร โดยจะทยอยออกหุ้นกู้ตำมควำมเหมำะสม อย่ำงไร
ก็ตำม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 บรษิัทฯ ได้เสนอขำยหุน้กู้ครั้งที่ 1/2563 ต่อนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ จ ำนวนเงินรวม 
10,000 ล้ำนบำท มี 3 รุ่น ไดแ้ก่ อำยุ 2 ปี 6 เดอืน (อัตรำดอกเบี้ย 2.83%) อำยุ 5 ปี (อัตรำดอกเบี้ย 3.41%) และ อำยุ 10 ปี (อัตรำดอกเบีย้ 
3.92%) 

ส่วนของเจ้าของ 

  ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษทัฯ มีส่วนของเจ้ำของรวมจ ำนวน 36,951 ล้ำนบำท ลดลงจำกส้ินปี 2562 ร้อยละ 0.3 โดยมี
สำเหตุหลักมำจำก 

 บริษทัฯ มีก ำไรสะสม (ที่ยังไม่จัดสรร) จ ำนวน 12,892 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับส้ินปี 2562  มีสำเหตุหลักมำจำก 
- กำรจ่ำยเงินปนัผลโดยโอนออกจำกบัญชีก ำไรสะสมจ ำนวน 3,394 ล้ำนบำท  ให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที ่24 เมษำยน 2563 

ในอัตรำหุน้ละ 1.05 บำท  
- กำรปรับปรุงผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 ท ำให้

ก ำไรสะสมลดลง 1,928 ล้ำนบำท  
 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนสำมัญที่ออกและช ำระแล้วจำกเดิม 15,075 ล้ำนบำท เป็น 16,160 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 

217 ล้ำนหุ้น มูลค่ำตรำไว้หุ้นละ 5 บำท รวมเป็นเงิน 1,085 ล้ำนบำท ให้แก่ บล.ทรีนิตี้ ในฐำนะผู้จัดหำหุ้นส่วนเกิน ซ่ึงได้ใช้
สิทธิซ้ือหุ้นเพิ่มทุนภำยหลังส้ินสุดกระบวนกำรรักษำเสถียรภำพรำคำหุ้น ในรำคำหุ้นละ 17.50 บำท รวมเป็นเงิน 3,798 ล้ำน
บำท โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 2,645 ล้ำนบำท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2563 
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ดงันี้ 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 
3/2563 

ไตรมาส 
2/2563 

qoq ไตรมาส 
3/2562 

yoy 9 เดือน 9 เดือน yoy 
% เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) ปี 2563  ปี 2562  % เพิ่ม (ลด) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,510 1,644 (8.2) 1,567 (3.6) 5,650 6,424 (12.0) 
รายได้ดอกเบี้ย 2,101 2,225 (5.6) 2,166 (3.0) 7,404 7,948 (6.8) 
   เงินฝำกสถำบันกำรเงิน   - 1 (100.0) 7 (100.0) 2 9 (77.8) 
   เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ 2,043 2,164 (5.6) 2,098 (2.6) 7,231 7,817 (7.5) 
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 211 132 59.8 459 (54.0) 545 1,246 (56.3) 
       - ส่วนท่ีค้างรับ 1,319 1,277 3.3 - na 3,834 - na 
       - ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 513 755 (32.1) 1,639 (68.7) 2,852 6,571 (56.6) 
   ลูกหนี้ขำยผ่อนช ำระ 26 23 13.0 32 (18.8) 72 87 (17.2) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 591 582 1.5 600 (1.5) 1,754 1,525 15.0 

   ตรำสำรหนี้ท่ีออก – หุ้นกู้ 379 379 0.0 374 1.3 1,142 869 31.4 
   ตรำสำรหนี้ท่ีออก – ต๋ัวสัญญำใช้เงิน 28 24 16.7 39 (28.2) 72 207 (65.2) 
   เงินกู้ยืม 184 179 2.8 187 (1.6) 540 449 20.3 

 
 บริษัทฯ มีรำยได้ดอกเบี้ยในไตรมำส 3/2563 จ ำนวน 2,101 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 5.6  เมื่อเทียบกับไตรมำสที่ผ่ำนมำ (qoq) 

และร้อยละ 3.0 จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน (yoy) และส ำหรับงวดเก้ำเดือนปี 2563 บริษัทฯ มีรำยได้ดอกเบี้ย 7,404 ล้ำนบำท ลดลงร้อย
ละ 6.8 yoy โดยมีสำเหตุหลักมำจำก 

- รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ – ส่วนที่รับเงินแล้ว ในไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวน 211 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 59.8 qoq ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกหนี้ที่ขอเข้ำร่วมมำตรกำรพักช ำระหนี้บำงส่วนเริ่มกลับมำ
ช ำระหนี้ได้ตำมปกติ ภำยหลังจำกที่มำตรกำรช่วยเหลือส้ินสุดลง 

- บริษัทฯ มีรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ – ส่วนที่ค้ำงรับในไตรมำส 3/2563 จ ำนวน 1,319 ล้ำน
บำท และในงวดเก้ำเดือนปี 2563 จ ำนวน 3,834 ล้ำนบำท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน โดยบริษัทฯ รับรู้รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจำกกำรซ้ือลูกหนี้ตำมเกณฑ์คงค้ำง (Accrual Basis) และบันทึก
ในส่วนที่ค้ำงรับ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ บันทึกผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกรำยได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ 
– ส่วนที่ค้ำงรับคู่กันไป เพื่อแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้สะท้อนตำมข้อเท็จจริง 

- ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซ้ือลูกหนี้ในไตรมำส 3/2563 มีจ ำนวน 513 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 32.1 qoq และ ร้อยละ 
68.7 yoy และส ำหรับงวดเก้ำเดือนปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้จ ำนวน 2,852 ล้ำนบำท 
ลดลงร้อยละ 56.6 yoy เนื่องจำกในไตรมำส 1/2562 บริษัทฯ ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้รำยใหญ่รำยหนึ่งเกินกว่ำต้นทุน
ของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้เป็นจ ำนวนมำก 
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ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  

ทรัพย์สินรอกำรขำย (NPAs) ของบริษัทฯ เกิดจำกกำรที่บริษัทฯ ประมูลซ้ือหลักประกันของหนี้ด้อยคุณภำพกลับมำเป็น 
NPAs และประมูลซ้ือ/ซ้ือ NPAs โดยตรงจำกสถำบันกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีก ำไรจำก
กำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำนวน 712  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.9 qoq และลดลงร้อยละ 99.1 yoy ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำนวน 1,373 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5  yoy เป็นผลมำจำกกำรที่
บริษัทฯ มีนโยบำยเชิงรุกในกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย โดยจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย กำรจัดบูธและกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
รวมถึงกำรที่รำคำประเมินของทรัพย์สินรอกำรขำยเพิ่มสูงขึ้น  

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

3/2563 
ไตรมาส 
2/2563 

qoq ไตรมาส 
3/2562 

yoy 9 เดือน 9 เดือน yoy 
% เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) ปี 2563  ปี 2562  % เพิ่ม (ลด) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 653 622 5.0 1,001 (34.8) 1,956 2,588 (24.4) 
   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน 384 358 7.3 675 (43.1) 1,133 1,546 (26.7) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2 2 0.0 3 (33.3) 5 12 (58.3) 
   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับอำคำร สถำนท่ี และอุปกรณ์ 56 54 3.7 56 0.0 163 168 (3.0) 
   ค่ำภำษีอำกร 126 92 37.0 125 0.8 328 563 (41.7) 
   (กลับรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย (5) 10 (150.0) 10 (150.0) (7) (9) (22.2) 
   ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับทรัพย์สินรอกำรขำย 34 24 41.7 26 30.8 91 75 21.3 
   ค่ำใช้จ่ำยอื่น  56 83 (32.5) 105 46.7 244 234 4.3 

 
 ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นมีจ ำนวน 653 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 

qoq  และลดลงร้อยละ 34.8 yoy และส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่น
จ ำนวน 1,956 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 24.4 yoy โดยมีสำเหตุหลักมำจำก  

- ไตรมำส 3/2563 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนซ่ึงเป็นค่ำใช้จ่ำยหลักในกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  มีจ ำนวน 384 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 qoq และลดลงร้อยละ 43.1 yoy และส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มี
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนจ ำนวน 1,133 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 26.7 yoy โดยมีสำเหตุมำจำกกำรที่บริษัทฯ บันทึกเงิน
ช่วยเหลือพิเศษพนักงำน(โบนัส) ตำมเกณฑ์ของผลประกอบกำร 

- ในไตรมำส 3/2563 บริษัทฯ มีค่ำภำษีอำกรจ ำนวน 126 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 37.0 qoq และ ร้อยละ 0.8 yoy เนื่องจำก
บริษัทฯ ช ำระค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะเพิ่มขึ้นจำกกำรรับรู้ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ในส่วนเงินรอรับจำกกำร
ขำยทอดตลำด และยอดขำย NPAs ที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมำสนี้ และส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 
บริษัทฯ มีค่ำภำษีอำกรจ ำนวน 328 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 41.7 yoy  

- บริษัทฯ กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำนวน 5 ล้ำนบำท ลดลง 15 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 150.0 qoq และร้อยละ 150.0 yoy  และส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ กลับรำยกำรผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยจ ำนวน 7 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 22.2 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
อนึ่ง กำรด้อยค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยดังกล่ำวเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำประเมินสินทรัพย์ และจะมีกำรกลับรำยกำร
ด้อยค่ำดังกล่ำวหลังจำกได้มีกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยออกไป 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (ปี 2562 : หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงนโยบำยบัญชี และบันทึกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นทั้งหมดจ ำนวน 1,263 ล้ำนบำท โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบันทึกผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเงินให้
สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้จ ำนวน 1,248 ล้ำนบำท ซ่ึงประกอบด้วยผลขำดทุนด้ำนเครดิตซึ่งเกิดจำกรำยได้ดอกเบี้ย-ส่วนที่ค้ำงรับจ ำนวน
1,319 ล้ำนบำท หักลบกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รับรู้ในงวดก่อน จ ำนวน 71 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รับช ำระหนี้จำกลูกหนี้ข้ำม
งวดบัญชี ไตรมำส 2/2563 

 

ภาษีเงินได้ และผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA/DTL) 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนจ ำนวน 39 
ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทฯ บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงช่ัวครำวทำงด้ำนบัญชีและภำษีอำกรเป็นจ ำนวน 
168 ล้ำนบำท  

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563  บริษัทฯ มีผลประโยชน์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เป็นสินทรัพย์ในงบกำรแสดง
ฐำนะกำรเงิน (DTA) จ ำนวน 4,950 ล้ำนบำท ซ่ึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนอยู่ในกำรที่จะสำมำรถใช้ผลประโยชน์นี้ได้ในอนำคต บริษัทฯ 
จะต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรพิจำรณำข้อมูลในอดีตที่มีฐำนข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก จึงยังไม่ได้รับรู้รำยกำรนี้
เป็นสินทรัพย์ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  
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2.2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
บริษัทฯ เห็นว่ำ เงินสดรับเป็นตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ซ่ึงถูกน ำไปใช้โดยผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม

เดียวกันและผู้ลงทุนจ ำนวนมำก ทั้งนี้ เงินสดรับนี้ค ำนวณบนรำยกำรที่มีนัยส ำคัญเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับไม่ใช่ตัวช้ีวัด
มำตรฐำนที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย (TFRS) ดังนั้น กำรค ำนวณดังกล่ำวอำจแตกต่ำงจำกกำร
ค ำนวณค่ำที่มีช่ือคล้ำยคลึงกันของบริษัทอื่น 

2.2.1 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)  
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของบริษัทฯระหว่ำงรอบปี

บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560  2561 และ 2562 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 2562 และ 2563 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้1 1,877.5 1,856.8 1,518.9 3,731.3 2,299.2 4,924.0 

ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ 3,509.2 4,438.4 7,449.6 N/A 6,571.0 2,852.3 

รำยกำรรับช ำระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 8,418.8 9,081.4 10,907.8 5,925.7 8,322.3 5,864.3 
รวม 13,805.5 15,376.6 19,876.3 9,657.0 17,192.5 13,640.6 
หักส่วนท่ีบันทึกบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำงและกำรรับช ำระจำกลูกหนี้
ด้วยหลักประกัน2 (6,029.5) (6,376.5) (13,018.2) (4,687.6) (12,026.2) (9,607.4) 
เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด3 7,776.0 9,000.1 6,858.1 4,969.4 5,166.3 4,033.1 
เงินสดรับจำกกรมบังคับคดีระหว่ำงงวด4 1,383.4 1,791.1 7,200.5 1,373.0 6,748.1 2,240.0 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 9,159.4 10,791.2 14,058.6 6,342.3 11,914.4 6,273.1 

 

 
หมำยเหตุ: 1 ในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2561 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  “รำยได้ดอกเบี้ยจำกเงิน

ให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้” และ “ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้” ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจำกกัน อย่ำงไรก็ดี ในงบกำรเงินส ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวำคม 2562 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 รำยกำรดังกล่ำวถูกจัดประเภทรำยกำรใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รำยได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อจำก
กำรซื้อลูกหนี้” ดังนั้น ภำยหลังจำกกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ “ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้” จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยได้ดอกเบ้ียภำยใต้งบกำรเงิน
สอบทำนแล้ว อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรบันทึกรำยได้ดอกเบ้ียตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่  ดังนั้น ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 จึงแสดงรำยกำรรำยได้ดอกเบี้ยจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ เป็นส่วนท่ีรับแล้วและส่วนท่ีค้ำงรับ 

2  โปรดพิจำรณำรำยละเอียดกำรบันทึกบัญชีท่ีเกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้เพิ่มเติมในส่วนกำรรับรู้รำยได้และก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ 
3  เงินสดรับช ำระจำกลูกหนี้ระหว่ำงงวดค ำนวณจำก (ก) กำรน ำรำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ (ข) บวกกับก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ 

(ค) บวกกับรำยกำรรับช ำระหนี้และปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบด้วยส่วนท่ีบันทึกบัญชีตำมเกณฑ์คงค้ำงและกำรรับช ำระจำกลูกหนี้ด้วยหลักประกัน 
4  เฉพำะส่วนท่ีบุคคลภำยนอกประมูลซื้อหลักประกันของลูกหนี้ของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ เคยรับรู้รำยกำรเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดแล้ว 
5  เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับช ำระจำกลูกหนี้ระหว่ำงงวด บวกกับ(ข) เงินสดรับจำกกรมบังคับคดีระหว่ำงงวด 

ท้ังน้ี บริษัทฯ เชื่อว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพเป็นตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ และบริษัทฯ เชื่อว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพถูกน ำไปใช้โดยผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกันและผู้ลงทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจบริหำรจัดกำร
สินทรัพย์ด้อยคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพนี้เป็นกำรค ำนวณกระทบยอดจำกรำยได้ดอกเบ้ียจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำร
ซื้อลูกหนี้ ก ำไรจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ และรำยกำรรับช ำระหนี้และปรับปรุงสุทธิ โดยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคัญเท่ำนั้น ซึ่งไม่ครอบคลุมเงินสดรับ
จำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพท่ียังไม่รับรู้รำยได้ เช่น เงินรับจำกกำรขำยทอดตลำดรอรับรู้ บัญชีพักรับช ำระหนี้และเช็ครอเรียกเก็บ และบัญชีพักรอกำร
ตัดช ำระหนี้ เป็นต้น และไม่อำจน ำมำใช้เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสดท่ีแท้จริงของธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพของบริษัทฯ  และไม่ใช่ตัวชี้วัดมำตรฐำน
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ตำมที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมี
ชื่อคล้ำยคลึงกันของบริษัทอื่น 

 

 ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพทั้งส้ิน 
6,273.1 ล้ำนบำท โดยมีเงินสดรับช ำระจำกลูกหนี้โดยรวมระหว่ำงงวด 4,033.1 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำกกรมบังคับคดี จ ำนวน 
2,240.0 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกนโยบำยเชิงรุกในกำรติดตำมลูกหนี้ให้ช ำระเงินตำมสัญญำปรับโครงสร้ำงหนี้ และติดตำมเงินรอรับ
จำกกำรขำยทอดตลำดจำกกรมบังคับคดีอย่ำงต่อเนื่อง 

2.2.2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
 ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยของบริษัท ระหว่ำงรอบปีบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2561 และ 2562 และส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 2562 และ 2563 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีสิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

2560 2561 2562 2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด       
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำย 1,740.9 3,105.5 2,907.3 2,506.7 1,130.0 1,373.1 
ต้นทุนรับซื้อรับโอนทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ1 1,492.2 2,216.8 2,316.9 1,578.5 1,265.0 1,218.5 
รวมเงินสดรับจากการจ าหนา่ยทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 3,233.1 5,322.3 5,224.2 4,085.2 2,395.0 2,591.3 
ขายแบบผ่อนช าระ       
รำยได้ดอกเบ้ีย 104.7 89.2 108.0 64.7 87.2 72.6 
รับช ำระระหว่ำงงวด (ในส่วนของต้นทุนและก ำไร) 1,018.6 366.4 341.4 258.5 258.5 222.0 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 1,123.3 455.6 449.4 323.2 345.7 294.6 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สนิรอการขาย2 4,356.4 5,777.9 5,673.6 4,408.4 2,740.7 2,885.9 

 

หมำยเหตุ: 1 ส ำหรับงบกำรเงินงวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31ธันวำคม ปี 2560 2561 และ 2562 ต้นทุนรับซือ้รับโอนทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ ค ำนวณจำก (ก) ต้นทุนรับซื้อรับ
โอนทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีลดลงท้ังหมดและรำยกำรปรับปรุง และ (ข) หักด้วยกลับรำยกำรค่ำปรับมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดตำมล ำดับ 

 2 เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยแบบเงินสด     (ข) บวกกับเงินสดรับจำกลูกหนี้ขำย
ผ่อนช ำระ ท้ังนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยเป็นตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญ และบริษัท ฯ เชื่อว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยถูกน ำไปใช้โดยผู้ประกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกันและผู้ลงทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจ
บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพและทรัพย์สินรอกำรขำย อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยค ำนวณบนรำยกำร ท่ีมีนัยส ำคัญ
เท่ำนั้น ซึ่งอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยท้ังหมด เช่น (ก) เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (ข) รำยได้ค่ำเช่ำ (ค) ก ำไร
จำกกำรยึดคืนทรัพย์สินรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และ (ง) รำยได้อื่นจำกกำรผิดเงื่อนไขสัญญำขำยทรัพย์ เป็นต้น และไม่อำจน ำมำใช้เป็นตัวชี้วัดกระแสเงินสดท่ี
แท้จริงของธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยของบริษัทฯ และไม่ใช่ตัวชี้วัดมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงิน
สดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีชื่อคล้ำยคลึงกันของบริษัทฯ 

ส ำหรับรอบบัญชี งวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำร
ขำยทั้งส้ิน 2,885.9 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินสดรับจำกกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยแบบเงินสด 2,591.3 ล้ำนบำท และมีเงินสดรับจำก
ลูกหนี้ขำยผ่อนช ำระ 294.6 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นผลมำจำกนโยบำยเชิงรุกในกำรขำยทรัพย์สินรอกำรขำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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บริษทับรหิำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis) 
บริษัทฯ บริหำรจัดกำรเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำย ซ่ึงบริษัทฯ ได้รับซ้ือมำในช่วงระยะเวลำที่แตกต่ำงกันออกไป 

2.3.1 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ีและทรัพย์สินรอการขายท่ีมาจากการโอนหลักประกัน 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบัญชีของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต่ ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 –    

น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 –  

น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 –  

น้อยกว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 –  

น้อยกว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 – 

 น้อยกว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 –  

น้อยกว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 –  

น้อยกว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  

10 ปีขึ้นไป รวม ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี 

(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหนี ้      

         

มูลค่าทางบัญชี 8,762.7 13,457.9 10,750.1 8,421.5 6,658.1 10,021.6 3,700.1 4,239.8 3,796.1 1,293.5 14,844.3 85,945.8 48,050.4 55.91 

ราคาประเมิน1 18,720.4 27,058.7 22,484.4 16,409.8 14,495.9 20,837.3 7,406.7 10,512.1 18,946.9 3,775.9 36,175.3 196,823.4 99,169.2 50.38 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.14 2.01 2.09 1.95 2.18 2.08 2.00 2.48 4.99 2.92 2.44 2.30 2.06  

ทรัพย์สินรอการขายที่มา

จากการโอนหลักประกัน:               

มูลค่าทางบัญชี2 35.4 573.6 1,485.3 1,519.8 2,249.3 3,442.9 1,950.0 2,509.1 1,537.09 983.8 6,238.5 21,795.9 5,863.4 26.90 

ราคาประเมิน 63.8 985.2 2,829.2 2,647.7 4,030.9 6,309.3 3,709.4 5,611.3 6,926.0 2,053.6 16,507.9 45,567.8 10,556.8 23.17 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 1.80 1.72 1.90 1.74 1.79 1.83 1.90 2.24 4.51 2.09 2.65 2.09 1.80  
 

หมำยเหต ุ 1 มูลค่ำหลักประกันค ำนวณจำกรำคำประเมินตำมมติล่ำสุดของคณะกรรมกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ (ท้ังน้ีรำคำประเมินของหลักประกันบำงรำยกำรอำจถูกจัดท ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) และหำกหลักประกัน
ถูกน ำไปขำยทอดตลำดและมีผู้ประมูลซ้ือทรัพย์แล้วจะใช้รำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลักประกันอ้ำงอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหน้ีเกณฑ์สิทธิ์และก่อนพิจำรณำมูล
จ ำนอง 

 2 ต้นทุนกำรซ้ือของทรัพย์สินรอกำรขำยก่อนหักค่ำปรับมูลค่ำทรัพย์สินรอกำรขำย 
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บริษทับรหิำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

บริษัทฯ พบว่ำรำคำประเมินของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกัน มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทำงบัญชีของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำยแต่ละประเภทประมำณ 2.00 เท่ำ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่ำทำงบัญชีของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกัน ซ่ึงมีอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี
คิดเป็นอัตรำร้อยละ 55.91 และ ร้อยละ 26.90 ตำมล ำดับ และอัตรำส่วนรำคำประเมินของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกันต่อ
มูลค่ำทำงบัญชี ซ่ึงมีอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี คิดเป็นอัตรำ 2.06 เท่ำ และ 1.80 เท่ำ ตำมล ำดับ 

บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นในกำรเรียกเก็บเงินสด โดยบริษัทฯ พยำยำมที่จะรักษำระดับของเงินสดรับจำกทั้งจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินด้ อยคุณภำพและธุรกิจบริกำร
จัดกำรสินทรัพย์รอกำรขำยให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัทฯ มีเงินสดรับที่ได้จำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ผ่ำนกำรเรียกเก็บจำกกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ และมีเงินสดรับที่ได้จำก
ทรัพย์สินรอกำรขำยผ่ำนกำรเรียกเก็บจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สินรอกำรขำยแบบเงินสดและแบบให้ผ่อนช ำระ 
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บริษทับรหิำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับและต้นทุนกำรซ้ือของเงินให้สินเชื่อจำกกำรซ้ือลูกหนี้ ทรัพย์สินรอกำรขำย ซ่ึงมีอำยุแตกต่ำงกันออกไป ณ วันที่ 30 กันยำยน 
2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/รับโอน ต่ ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 –          

น้อยกว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  

10 ปีขึ้นไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สนิ

รอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน             

รวมเงนิสดรับ………………………………... 95.0 1,051.0 2,351.0 2,912.5 4,349.2 6,050.7 3,447.0 10,350.5 26,163.4 4,698.1 148,538.5 210,006.9 

เงินสดรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซื้อ

ลูกหนี…้…………………………………. 95.0 1,028.1 2,133.8 2,787.1 3,898.2 5,145.0 3,037.5 7,908.6 24,471.1 3,614.5 110,467.8 164,586.8 

เงินสดรับจำกทรัพย์สนิรอกำรขำยทีม่ำจำก

กำรโอนหลักประกนั……………………. 0.0 22.9 217.2 125.5 450.9 905.6 409.5 2,441.9 1,692.3 1,083.6 38,070.7 45,420.1 

ต้นทุนกำรซือ้………………………………. 8,868.4 14,728.5 13,997.3 11,815.1 11,104.6 16,620.9 7,551.5 11,981.9 16,310.0 4,673.9 113,857.6 231,509.6 

เงินสดรับต่อต้นทนุการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………………………….. 1.07 7.14 16.80 24.65 39.17 36.40 45.65 86.38 160.41 100.52 130.46 90.49 
 

เงินสดรับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภำยในระยะ 5 ปีแรกหลังจำกกำรรับซ้ือ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงเป็นช่ว งที่บริษัทฯ เตรียมกำรและเจรจำปรับ
โครงสร้ำงหนี้ และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วภำยหลังปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลำคืนทุน (Recovery Period) โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงินสดรับต่อ
ต้นทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซื้อลูกหนี้ที่มีอำยุตั้งแต่ 2 ปี - น้อยกว่ำ 3 ปีที่ร้อยละ 16.80 โดยมีอัตรำส่วนน้อยกว่ำอย่ำงชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรำส่วนเงินสดรับต่อ
ต้นทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปีที่ร้อยละ 130.46 

ส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ที่มีอำยุระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจำกวันที่บริษัทฯ ซ้ือมำจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 13,457.9 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้รับเงินสด
จ ำนวน 1,051.0 ล้ำนบำท (โดยแบ่งเป็นเงินสดรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้จ ำนวน 1,028.1 ล้ำนบำท และเงินสดรับจำกทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกัน
จ ำนวน 22.9 ล้ำนบำท) และมีมูลค่ำทำงบัญชีคงเหลือจ ำนวน 14,031.5 ล้ำนบำท (โดยแบ่งเป็นมูลค่ำทำงบัญชีคงเหลือจำกเงินให้สินเชื่อจำกกำรซ้ือลูกหนี้จ ำนวน 13,457.9  ล้ำนบำท 
และมูลค่ำทำงบัญชีคงเหลือจำกทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกันจ ำนวน 573.6 ล้ำนบำท) โดยมีรำคำประเมินทั้งสิ้น 28,043.9 ล้ำนบำท (โดยแบ่งเป็นรำคำประเมิน
ของหลักประกันจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้จ ำนวน 27,058.7 ล้ำนบำท และรำคำประเมินจำกทรัพย์สินรอกำรขำยที่มำจำกกำรโอนหลักประกันจ ำนวน 985.2 ล้ำนบำท) 
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บริษทับรหิำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

2.3.2 ทรัพย์สินรอการขายท่ีบริษัทฯ ซื้อมาโดยตรง 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบัญชีของทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรง ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต่ ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 –        

น้อยกว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 –        

น้อยกว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  

10 ปีขึ้นไป รวม ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี 

(ร้อยละ)  

 

ทรัพย์สินรอการขายที่

บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง      

         

มูลค่าทางบัญชี………… 1,335.1 1,214.6 281.7 194.3 258.5 41.5 0.0 273.5 846.8 226.4 1,617.5 6,226.3 3,284.2 52.75 

ราคาประเมิน………….. 2,801.3  2,303.4 531.5 488.1 597.0 79.0 0.0 1,006.2 3,154.5 1,374.3 7,923.2 18,318.1 6,721.2 36.69 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.10 1.90 1.89 2.51 2.31 1.90 na 3.68 3.73 6.07 4.90 2.94 2.05  
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีสัดส่วนทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี คิดเป็นอัตรำร้อยละ 52.75 และอัตรำส่วนรำคำประเมินของ
ทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยุน้อยกว่ำ 5 ปี คิดเป็นอัตรำ 2.05 เท่ำ 
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บริษทับรหิำรสินทรัพย์ กรุงเทพพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับและต้นทุนกำรซ้ือของทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยุแตกต่ำงกันออกไป ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/

รับโอน ต่ ากว่า 1 ปี 

ต้ังแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ต้ังแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ต้ังแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ต้ังแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ต้ังแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ต้ังแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 ปี 

ต้ังแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ต้ังแต่ 8 –        

น้อยกว่า 9 ปี 

ต้ังแต่ 9 –       

น้อยกว่า 10 ปี 

ต้ังแต่  

10 ปีขึ้นไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือ

มาโดยตรง             

เงินสดรับจำกทรัพย์สนิรอกำรขำย

ที่บริษัทฯ ซื้อมำโดยตรง……….. 8.5 50.6 64.6 67.9 449.7 19.0 3.4 3,413.8 4,858.9 1,339.2 34,363.0 44,638.5 

ต้นทุนกำรซือ้………………. 1,557.4 1,367.3 342.9 265.4 607.4 56.2 3.1 1,475.4 2,617.9 932.0 18,264.8 27,489.7 

เงินสดรับต่อต้นทนุการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………… 0.55 3.70 18.85 25.58 74.03 33.79 111.11 231.38 185.60 143.69 188.14 162.38 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีอัตรำส่วนเงินสดรับต่อต้นทุนกำรซ้ือส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรงที่มีอำยุตั้งแต่ 2 - น้อยกว่ำ 3 ปี ที่ร้อยละ 18.85 
และส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรงที่มีอำยุมำกกว่ำ 10 ปี ที่ร้อยละ 188.14 

ส ำหรับทรัพย์สินรอกำรขำยที่มีอำยุระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจำกวันที่บริษัทฯ ซ้ือมำโดยตรงจนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2563 จ ำนวน 1,367.3 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้รับเงินสด
จ ำนวน 50.6 ล้ำนบำท และมีมูลค่ำทำงบัญชีคงเหลือจ ำนวน 1,214.6 ล้ำนบำท โดยมีรำคำประเมินทั้งหมด 2,303.4 ล้ำนบำท 
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2.4 การกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหน้ี 
 ตำรำงต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัเงินให้สินเชื่อจำกกำรซ้ือลูกหนีท้ี่ใหญท่ี่สุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำม
ต้นทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหนี้ ณ วันที่ระบุไว้ 

เงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ีรายใหญ่1 

รอบปีบัญชีสิ้นสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดเก้าเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

2560 2561 2562 2562 25632 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหนี้ 1 3,097.5 3,064.8 3,034.9 3,034.8 1,887.1 

ลูกหนี้ 2 2,127.4 2,127.4 589.2 586.6 589.0 

ลูกหนี้ 3 893.6 586.6 579.0 579.0 499.5 
ลูกหนี้ 4 586.5 579.0 507.9 507.9 388.3 
ลูกหนี้ 5 507.9 507.9 388.5 388.5 334.4 
ลูกหนี้ 6 322.9 323.7 334.1 323.8 323.7 
ลูกหนี้ 7 317.3 317.4 323.8 318.6 258.2 
ลูกหนี้ 8 308.5 303.8 319.0 303.8 229.6 
ลูกหนี้ 9 229.8 229.8 299.9 229.8 219.5 
ลูกหนี้ 10 205.2 216.6 229.8 219.6 201.4 
รวม 8,596.9 8,257.0 6,606.1 6,492.5 4,930.7 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ3 72,885.8 75,433.9 77,374.7 79,136.1 77,456.1 

 
หมำยเหตุ: 1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้รำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษัทฯ แบ่งตำมต้นทุนคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อ 

  ลูกหนี้ ณ วันท่ีระบุ โดยเงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้ท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษัทฯ อำจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี  
                2 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้รำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของงวดบัญชีเก้ำเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2563 อำจไม่สำมำรถ

เทียบได้กับงวดบัญชีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซึ่งส่งผลต่อกำรค ำนวนและกำรแสดงรำยกำรบัญชี
ค่ำเผ่ือด้อยค่ำทำงเครดิต (ปี 2562: ส ำรองด้อยค่ำ)  

 3 เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรบัญชีดังกล่ำวจำกเดิม     “เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อ
ลูกหนี้สุทธิ” เป็น “เงินให้สินเชื่อจำกกำรซื้อลูกหนี้และดอกเบ้ียค้ำงรับสุทธิ” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

2.5 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษัทฯ มีทรัพย์สินรอกำรขำยกระจำยอยู่ในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มี

ทรัพย์สินรอกำรขำยอยู่ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 44.1 ของมูลค่ำตำมบัญชีทรัพย์สินรอกำรขำยสุทธิ
ทั้งหมดของบริษัทฯ และมีอสังหำริมทรัพย์ ประเภทที่อยู่อำศัย คิดเป็นร้อยละ 49.1 ของมูลค่ำตำมบัญชีทรัพย์สินรอกำรขำย
สุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ 

ตำรำงนี้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินรอกำรขำย แบ่งตำมภูมิภำค ณ วันที่ระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

 2560 2561 2562 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซึ่งจ าแนกตามสถานที่ตั้ง (ล้านบาท) 

อสังหำริมทรัพย์   

กรุงเทพและปริมณฑล 8,164.8 9,066.4  9,987.9 10,017.2 12,150.4 

ภำคกลำง และภำคตะวันออก 4,939.0 5,389.9 6,137.0 5,941.6 6,521.0 

ภำคเหนือ 2,297.8 3,041.7 3,432.2 3,211.4 3,670.4 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,231.3 1,638.3 2,158.5 2,019.3 2,530.8 

ภำคใต้ 916.2 1,244.9 1,968.6 1,844.7 2,444.7 

สังหำริมทรัพย์ 186.1 214.6 214.9 210.6 214.2 

รวม 17,735.2 20,595.8 23,899.1 23,244.8 27,531.5 

 

ตำรำงนี้แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินรอกำรขำย แบ่งตำมประเภททรัพย์สินรอกำรขำย ณ วันที่ระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 30 กันยายน 

 2560 2561 2562 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซึ่งจ าแนกตาม

ประเภท 
(ล้านบาท) 

อสังหำริมทรัพย์      

ท่ีดินเปล่ำ 5,599.7  5,510.2 5,242.7 5,535.6 6,215.1 

โรงแรม 343.0  367.3  449.9  351.8 535.8 

อำคำรเพื่อกำรพำณิชย์ 4,638.1  5,413.7 6,452.8 6,269.2 7,056.3 

ท่ีอยู่อำศัย 6,968.4  9,090.0 11,538.8 10,877.7 13,510.1 

สังหำริมทรัพย์ 186.1  214.6 214.9 210.5 214.2 

รวม 17,735.2 20,595.8 23,899.1 23,244.8 27,531.5 
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3. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  

3.1 มุมมองเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมบริษัทบริหารสินทรัพย์ภายในประเทศ  
ภำพรวมเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมำส 3/2563 ยังคงชะลอตัว แต่มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตำมกำร

ผ่อนปรนมำตรกำรควบคุมกำรระบำดของ COVID-19 แต่กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอำจใช้เวลำไม่น้อยกว่ำสองปีในกำร

ฟื้นตัวกลับไปสู่ระดับก่อนเกิด COVID-19  โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยคำดว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2563 มีแนวโน้มหดตัวร้อย

ละ 7.8 

 บริษัท คำดกำรณ์ว่ำปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบกับบริษัทฯ ในอนำคต ได้แก่ ปริมำณหนี้เสีย (NPLs) ในระบบ

สถำบันกำรเงินที่อำจเพิ่มสูงขึ้นมำกจำกผลกระทบ COVID-19 และกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ที่อำจ

เกิดขึ้นในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีมุมมองเชิงบวกส ำหรับโอกำสของธุรกิจ AMC ในกำรเข้ำประมูลซ้ือ NPLs หำก

ปริมำณ NPLs ในระบบสถำบันกำรเงินเพิ่มสูงขึ้น  

 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรเร่งติดตำมลูกหนี้ให้เข้ำมำเจรจำปรับโครงสร้ำงหนี้ (TDR) และเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมกำร

ขำย NPAs ให้มำกขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้สำมำรถตอบสนองต่อ

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน เช่น ช่องทำงกำรประนอมหนี้ออนไลน์  E-Payment  กำรเจำะตลำด Digital  เป็นต้น 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรศึกษำแผนธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทฯ มีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันและมีควำม

เป็นไปได้ที่จะกำรด ำเนินธุรกิจในภำยหน้ำ เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจที่อำจมีควำมผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงใน

อนำคต 

3.2 การออกหุ้นกู ้ครัง้ท่ี 1/2563 

ตำมที่ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 ได้อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในปี 2563 - 2564 

วงเงินไม่เกิน 25,000 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยำยธุรกิจของบรษิทั

ฯ และ/หรือ ใช้ช ำระคืนหนี้ของบริษัทฯ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร โดยจะทยอย

ออกหุ้นกู้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563 ต่อนักลงทุน

สถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ จ ำนวนเงินรวม 10,000 ล้ำนบำท มี 3 รุ่น ได้แก่ อำยุ 2 ปี 6 เดือน (อัตรำดอกเบี้ย 2.83%) อำยุ 

5 ปี (อัตรำดอกเบี้ย 3.41%) และ อำยุ 10 ปี (อัตรำดอกเบี้ย 3.92%) 

 

3.3 การน า NPLs ออกประมูลขาย 

บริษัทฯ ประกำศเชิญผู้สนใจเข้ำร่วมประมูลซ้ือสินทรัพย์ด้อยคณุภำพ จ ำนวน 4 กลุ่มสินทรัพย์ ลูกหนี้รวม 6 รำย มี

เงินต้น ณ 31 สิงหำคม 2563 จ ำนวน 776.95 ล้ำนบำท และรำคำประเมินหลักประกัน 709.68 ล้ำนบำท มีก ำหนดกำรประมูล

ในวันที่ 4 ธันวำคม 2563  

 

  

 


