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ข้อสงวนสิทธิ 

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

ไม่สำมำรถยืนยนัควำมถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่ำวได ้ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีแหล่งขอ้มูลมำจำกภำยนอกบริษทัฯ อน่ึง กำรกล่ำวถึงขอ้มูลใด ๆใน

อนำคตอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจและผลลพัธ์อำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ ทั้งน้ี บริษทัฯมิไดใ้ห้ค  ำรับรองหรือรับประกนัใด ๆ ว่ำ

ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีระบุในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ไม่ว่ำในลกัษณะใด ๆ ก็ตำม 
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1. บทสรุปผู้บริหาร 

บริษทัฯ ยงัคงด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงั ภำยใตส้ถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 และควำม

ไม่แน่นอนท่ีเกิดขึ้นในระหว่ำงปี 2563 โดยบริษทัฯ ด ำเนินมำตรกำรเชิงรุกเพ่ือบรรเทำภำระทำงกำรเงินของลกูหน้ีและลูกคำ้ท่ีประสบ

ปัญหำทำงกำรเงิน ทั้งกำรพกัช ำระเงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย กำรปรับลดอตัรำดอกเบ้ีย และกำรขยำยระยะเวลำกำรผอ่นช ำระ อยำ่งไรก็

ตำม ตั้งแต่ไตรมำส 3 ปี 2563 เป็นตน้มำ ผลเรียกเก็บเงินสดของบริษทัฯ ไดท้ยอยฟ้ืนตวัเป็นล ำดบั โดยลกูหน้ีและลกูคำ้บำงส่วนท่ีเขำ้ร่วม

โครงกำรบรรเทำภำระทำงกำรเงินสำมำรถกลบัมำช ำระไดต้ำมปกติ ประกอบกบับริษทัฯ ไดจ้ดัท ำโปรโมชัน่ส่งเสริมกำรขำย เช่น รำคำ

พิเศษเม่ือซ้ือทรัพยผ์ำ่นช่องทำงออนไลน ์ ฟรีค่ำธรรมเนียมกำรโอน และบตัรรำงวลัต่ำงๆ เพ่ือกระตุน้กำรตดัสินใจซ้ือทรัพยสิ์นรอกำร

ขำย ท ำใหบ้ริษทัฯ ยงัสำมำรถสร้ำงผลเรียกเกบ็เงินสดปี 2563 ไดเ้ป็นท่ีน่ำพอใจในระดบั 13,134 ลำ้นบำท  
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน TFRS9 ท ำ

ให้งบกำรเงินและอตัรำส่วนทำงกำรเงินบำงรำยกำรไม่สำมำรถเปรียบเทียบไดก้บัปีก่อน โดยบริษทัฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรับไตรมำส 4 ปี 

2563 จ ำนวน 708 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น 409 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 137.3 ของไตรมำสก่อนหนำ้ และมีก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2563 จ ำนวน 1,840 

ลำ้นบำท  

บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรำยกำรบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิจำกผลประโยชน์ทำงภำษีเงินไดใ้น

อดีตจ ำนวน 4,130 ลำ้นบำท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรำยกำรในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรำยกำรค่ำใชจ้ำ่ยภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จ ท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) 10,679 ลำ้นบำท (ก ำไรสุทธิปี 2562 – ก่อนปรับปรุง  6,549 ลำ้นบำท)  และ

ส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) ณ 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมขึ้นในจ ำนวนดงักล่ำว รวมเท่ำกบั  21,163 ลำ้นบำท  
 

ในปี 2563 บริษทัฯ ลงทนุซ้ือสินทรัพยจ์ำกสถำบนักำรเงินสุทธิ 11,748 ลำ้นบำท แบง่เป็นหน้ีดอ้ยคุณภำพ 10,600 ลำ้นบำท 

และทรัพยสิ์นรอกำรขำย 1,148 ลำ้นบำท และบริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกู ้คร้ังท่ี 1/2563 จ ำนวน 10,000 ลำ้นบำท ซ่ึงไดรั้บกำร

ตอบรับอยำ่งดีจำกนกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทนุรำยใหญ่ (บริษทัฯไดรั้บกำรจดัอนัดบัเครดิตองคก์รและกำรจดัอนัดบัเครดิตตรำสำร

หน้ี โดยบริษทั ทริสเรทต้ิง จ ำกดั อยูท่ี่ระดบั “A-” แนวโนม้อนัดบัเครดิต “คงท่ี”)  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุเท่ำกบั 2.16 เท่ำ (ธนำคำรผูใ้ห้กูก้  ำหนดเง่ือนไขทำงกำรเงินให้

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทนุไม่เกินกว่ำ 3 เท่ำ) 
 

ส ำหรับปี 2564 บริษทัฯ มีเป้ำหมำยผลเรียกเก็บเงินสดไม่นอ้ยกว่ำ 17,000 ลำ้นบำท และมีนโยบำยกำรลงทุนเพื่อกำรเติบโต

ของสินทรัพยไ์ม่น้อยกว่ำร้อยละ 110 ของตน้ทุนท่ีลดลง ซ่ึงคำดว่ำจะลงทุนซ้ือไม่น้อยกว่ำ 9,000 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ อำจพิจำรณำ

ลงทุนซ้ือเพ่ิมหำกมีโอกำสทำงธุรกิจ และเหมำะสมกบัสภำพคล่องทำงกำรเงินของบริษทัฯ นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะออกและ

เสนอขำยหุ้นกูใ้นวงเงินคงเหลือจำกท่ีไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 หรือจ ำนวนไม่เกิน 15,000 ลำ้นบำท ต่อ

นักลงทุนสถำบนัและนักลงทุนรำยใหญ่ ในช่วงไตรมำส 1-2/2564 ทั้งน้ี เป้ำหมำยทำงกำรเงินและแผนงำนดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นกำร

คำดกำรณ์ของบริษทัฯ ในเบ้ืองตน้ ซ่ึงอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมสภำวะเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์เปล่ียนแปลงไป  
 

บริษทัฯ มีก ำหนดประชุมคณะกรรมกำรบริษทัในวนัท่ี 5 มีนำคม 2564 เพ่ือเรียกประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 โดย

จะแจง้วำระกำรประชุมผูถื้อหุ้นและเสนอพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2563 ในครำวเดียวกนั 
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2. เหตุการณ์ส าคัญ ไตรมาส 4/2563  
2.1 BAM ออกและเสนอขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 1/2563 

ตำมท่ี ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 ไดอ้นุมติักำรออกและเสนอขำยหุ้นกูข้องบริษทัฯ ในปี 2563 - 2564 วงเงินไม่
เกิน 25,000 ลำ้นบำท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และ/หรือ ขยำยธุรกิจของบริษทัฯ และ/
หรือ ใชช้ ำระคืนหน้ีของบริษทัฯ หรือเพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัเห็นสมควร โดยจะทยอยออกหุ้นกู้
ตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ี เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2563 ต่อนกัลงทุนสถำบนัและนกั
ลงทุนรำยใหญ่ จ ำนวนเงินรวม 10,000 ลำ้นบำท มี 3 รุ่น ไดแ้ก่ อำยุ 2 ปี 6 เดือน (อตัรำดอกเบ้ีย 2.83%) อำยุ 5 ปี (อตัรำ
ดอกเบ้ีย 3.41%) และ อำย ุ10 ปี (อตัรำดอกเบ้ีย 3.92%) 
 

2.2 BAM รับรางวัล Deal of the Year Awards จาก SET Awards 2020 
BAM รับมอบโล่เกียรติคุณในกลุ่มรำงวลั Best Excellence ประเภทรำงวลัยอดเยี่ยมดำ้นกำรระดมทุน (Best Deal of the Year 
Awards) ในงำน SET Awards 2020 ซ่ึงจดัโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำหรับผลกำรตดัสินพิจำรณำจำกขอ้มูล
เก่ียวกบักบัธุรกรรมทำงกำรเงิน (Deal) ท่ีโดดเด่นสร้ำงควำมเปล่ียนแปลงหรือนวตักรรมคร้ังส ำคญัให้กบัตลำด เม่ือวนัท่ี 15 
ธนัวำคม 2563  
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3. ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ส าหรับปี 2563  
3.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ปี 2563 

รายการท่ีส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 132,070 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรเปล่ียนแปลงกำรจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และกำรน ำวิธีวดัมูลค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่มำใช ้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  และกำรบนัทึกผลประโยชน์เก่ียวกบัภำษีเงินไดใ้นอดีตเป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชี ผำ่นก ำไรสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) ของปี 2562  

▪ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีรำยกำรระหว่ำงธนำคำรและตลำดเงิน – เงินฝำกสถำบนักำรเงินสุทธิ จ ำนวน 7,708 ลำ้น
บำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 459.0 เน่ืองจำกในไตรมำส 4/2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นกูแ้ก่นกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทุนรำยใหญ่ 
จ ำนวนเงินรวม 10,000 ลำ้นบำท และเพื่อจดัเตรียมเงินส ำหรับกำรช ำระคืนหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอนในไตรมำส 1/2564 
 

▪ ในไตรมำส 4/2563 บริษทัฯ ลงทุนซ้ือ NPLs (เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี) จ ำนวน 2,431 ลำ้นบำท และ NPAs (ทรัพยสิ์น
รอกำรขำย) จ ำนวน 49 ลำ้นบำท จึงท ำให้มียอดรับซ้ือ NPLs/NPAs สะสม 12 เดือน รวม 11,748 ลำ้นบำท  

 
▪ บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรำยกำรบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิจำกผลประโยชน์ทำงภำษีเงินไดใ้นอดีต

จ ำนวน 4,130 ลำ้นบำท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรำยกำรในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) 10,679 ลำ้นบำท (ก ำไรสุทธิปี 2562 – ก่อนปรับปรุง  6,549 ลำ้นบำท)  
และส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) ณ 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมขึ้นในจ ำนวนดงักล่ำว รวมเท่ำกบั  21,163 ลำ้นบำท  

 
▪ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิจ ำนวน 5,380 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.4 เม่ือ

เทียบกบัส้ินปี 2562 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกกำรบนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ซ่ึงเป็นผลมำจำกควำมแตกต่ำง
ชัว่ครำวทำงดำ้นบญัชีและภำษีอำกร ดงัน้ี 
1. รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ลดลงจ ำนวน 893 ลำ้นบำท 
2. รำยไดด้อกเบ้ีย/ก ำไรจำกลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 137 ลำ้นบำท 
3. ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น เพ่ิมขึ้นจ ำนวน 1,558 ลำ้นบำท     
4. ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบัญชี โดยกำรน ำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินใหม่มำถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 
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หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 90,273 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.7 เม่ือเทยีบกบัส้ินปี 2562  

▪ หน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่คือตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส ำคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรซ้ือ NPLs และ 
NPAs ประกอบดว้ย  

1. ตัว๋เงินจ่ำยสุทธิ จ ำนวน 4,507 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 58.9 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัฯ ออกตัว๋เงินจ่ำย
เพ่ือช ำระรำคำซ้ือทรัพย ์

2. เงินกูย้ืมสุทธิ จ ำนวน 28,798 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัฯ กูยื้มเงินไปช ำระ
รำคำซ้ือทรัพยแ์ละน ำไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 

3. หุ้นกูสุ้ทธิ จ ำนวน 54,116 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.5 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นกูแ้ก่

นกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทุนรำยใหญ่เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกำยน 2563 จ ำนวน 10,000 ลำ้นบำท ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดช้ ำระคืน

หุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดไถ่ถอนในปี 2563 รวม 800 ลำ้นบำท  
 

▪ บริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอน ในปี 2564 จ ำนวน 3 ชุด มูลค่ำรวม 7,000 ลำ้นบำท ดงัน้ี 

1. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 1 มูลค่ำรวม 3,000 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 18 มกรำคม 2564 

2. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2561 ชุดท่ี 2 มูลค่ำรวม 3,000 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 21 มิถุนำยน 2564 

3. หุ้นกูค้ร้ังท่ี 2/2560 ชุดท่ี 2 มูลค่ำรวม 1,000 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 8 กนัยำยน 2564 
 

ส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของรวมจ ำนวน 41,797 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกส้ินปี 2562 ร้อยละ 1.5 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำก 

▪ ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัในปีไตรมำส 1/2563 เพ่ิมขึ้น 2,645 ลำ้นบำท หรือร้อยละ 77.8 เม่ือเทียบกบัไตรมำส 4/2562 มีสำเหตุมำ
จำก บริษทัฯไดเ้พ่ิมทุนสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้จำก 15,075 ลำ้นบำท เป็น 16,160 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนจ ำนวน 
217 ลำ้นบำท มูลค่ำตรำไวหุ้น้ละ 5 บำท รวมเป็นเงิน 1,085 ลำ้นบำท ให้แก่ บล.ทรีนีต้ี ในฐำนะผูจ้ดัหำหุ้นส่วนเกิน ซ่ึงไดใ้ช้
สิทธิซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนภำยหลงัส้ินสุดกระบวนกำรรักษำเสถียรภำพรำคำหุ้น ในรำคำหุ้นละ 17.50 บำท รวมเป็นเงิน 3,798 ลำ้นบำท 
โดยมีส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั จ ำนวน 2,645 ลำ้นบำท (สุทธิจำกค่ำใชจ้่ำยฯ จ ำนวน 68 ลำ้นบำท) ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ ำเนินกำรจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 16 มกรำคม 2563 

▪ องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของจ ำนวน 241 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 469.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562 เน่ืองจำกบริษทัฯ 
บนัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิจ ำนวน 241 ลำ้นบำท อนัเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS9 
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▪ บริษทัฯ มีก ำไรสะสม (ท่ียงัไม่จดัสรร) จ ำนวน 17,730 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 16.2 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2562  มีสำเหตุหลกัมำจำก 
- กำรจ่ำยเงินปันผลโดยโอนออกจำกบญัชีก ำไรสะสมจ ำนวน 3,394 ลำ้นบำท  ให้แก่ผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2563 

ในอตัรำหุ้นละ 1.05 บำท  
- กำรปรับปรุงผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ท ำให้

ก ำไรสะสมลดลง 1,928 ลำ้นบำท  
- บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรำยกำรบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิจำกผลประโยชน์ทำงภำษีเงิน

ไดใ้นอดีตจ ำนวน 4,130 ลำ้นบำท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรำยกำรในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรำยกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีเงิน
ไดใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) 10,679 ลำ้นบำท (ก ำไรสุทธิปี 2562 
– ก่อนปรับปรุง  6,549 ลำ้นบำท)  และส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) ณ 31 ธนัวำคม 2562 เพ่ิมขึ้นใน
จ ำนวนดงักล่ำว รวมเท่ำกบั  21,163 ลำ้นบำท 

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 
4/2563 

ไตรมาส 
3/2563 

qoq ไตรมาส 
4/2562 

yoy 
ปี 2563 ปี 2562 

yoy 
% เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 1,905 1,510 26.2 584 226.2 7,555 7,007 7.8 
รายได้ดอกเบีย้ 2,542 2,101 21.0 1,192 113.3 9,946 9,140 8.8 
   เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 3 - na 6 (50.0) 5 16 (68.8) 
   เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 2,491 2,043 21.9 1,152 116.2 9,722 8,968 8.4 
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 295 211 39.8 272 8.5 840 1,518 (44.7) 
       - ส่วนท่ีค้างรับ 1,213 1,319 (8.0) - na 5,047 - na 
       - ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหนี ้ 983 513 91.6 879 11.8 3,835 7,450 (48.5) 
   ลูกหน้ีขำยผ่อนช ำระ 23 26 (11.5) 21 9.5 95 108 (12.0) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 637 591 7.8 608 4.8 2,391 2,132 12.1 

   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – หุ้นกู ้ 429 379 13.2 401 7.0 1,571 1,270 23.7 
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 28 28 0.0 18 55.6 100 225 (55.6) 
   เงินกูยื้ม 180 184 (2.2) 189 (4.8) 720 637 13.0 

 

▪ บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ียในไตรมำส 4/2563 จ ำนวน 2,542 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.0  เม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ (qoq) 
และร้อยละ 113.3 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน (yoy) และส ำหรับงวดปี 2563 บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ีย 9,946 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 8.8 yoy โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 

- รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีรับเงินแลว้ ในไตรมำส 4/2563 มีจ ำนวน 295 ลำ้นบำท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 39.8 qoq ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ีลูกหน้ีท่ีขอเขำ้ร่วมมำตรกำรพกัช ำระหน้ีบำงส่วนเร่ิมกลบัมำ
ช ำระหน้ีไดต้ำมปกติ ภำยหลงัจำกท่ีมำตรกำรช่วยเหลือส้ินสุดลง 
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- บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้งรับในไตรมำส 4/2563 จ ำนวน 1,213 ลำ้น
บำท และในงวดปี 2563 จ ำนวน 5,047 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน โดย
บริษทัฯ รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีตำมเกณฑค์งคำ้ง (Accrual Basis) และบนัทึกในส่วนท่ีคำ้ง
รับ อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกรำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้ง
รับคู่กนัไป เพื่อแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้สะทอ้นตำมขอ้เทจ็จริง 

- ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีในไตรมำส 4/2563 มีจ ำนวน 983 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 91.6 qoq และ ร้อย
ละ 11.8 yoy และส ำหรับงวดปี 2563 บริษทัฯ มีก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 3,835 ลำ้นบำท ลดลง
ร้อยละ 48.5 yoy เน่ืองจำกในปี 2562 บริษทัฯ ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ีรำยใหญ่รำยหน่ึงเกินกว่ำตน้ทุนของเงินให้
สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีเป็นจ ำนวนมำก 

 
ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและการขายผ่อนช าระ 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยสดจ ำนวน 642 
ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 9.8 qoq และลดลงร้อยละ 63.9 yoy และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำย
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยจ ำนวน 2,015 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 30.7  yoy เป็นผลมำจำกยอดขำยทรัพยแ์บบขำยสดลดลงตำมสภำพเศรษฐกิจ
และก ำลงัซ้ือท่ีลดลง 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยผ่อนช ำระ
จ ำนวน 357 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,222.2 qoq และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2,646.2 yoy และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ 
มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระจ ำนวน 404 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 329.8  yoy เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดรั้บช ำระ
เงินจำกผูซ้ื้อรำยใหญ่รำยหน่ึงเกินกว่ำตน้ทุนของทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นจ ำนวนมำก ในไตรมำส 4/2563 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

4/2563 
ไตรมาส 
3/2563 

qoq ไตรมาส 
4/2562 

yoy 
ปี 2563  ปี 2562  

yoy 
% เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 702 653 7.5 1,169 (39.9) 2,658 3,757 (29.3) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 395 384 2.9 598 (33.9) 1,528 2,144 (28.7) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 8 2 300.0 8 0.0 13 20 (35.0) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ี และอุปกรณ์ 54 56 (3.6) 56 (3.6) 217 224 (3.1) 
   ค่ำภำษีอำกร 129 126 2.4 201 (35.8) 457 765 (40.3) 
   (กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย (3) (5) (40.0) (15) (80.0) (10) (25) (60.0) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย 33 34 (2.9) 23 43.5 124 97 26.5 
   ค่ำใชจ่้ำยอื่น  85 56 51.8 298 (71.5) 329 532 (38.2) 

 
▪ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นมีจ ำนวน 702 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 

qoq  และลดลงร้อยละ 39.9 yoy และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นจ ำนวน 2,658 
ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 29.3 yoy โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก  

 
- ไตรมำส 4/2563 ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนซ่ึงเป็นค่ำใชจ้่ำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  มีจ ำนวน 395 ลำ้นบำท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.9 qoq และลดลงร้อยละ 33.9 yoy และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีค่ำใช้จ่ำย
เก่ียวกบัพนกังำนจ ำนวน 1,528 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 28.7 yoy โดยมีสำเหตุมำจำกกำรท่ีบริษทัฯ บนัทึกเงินช่วยเหลือ
พิเศษพนกังำน (โบนสั) ตำมเกณฑข์องผลประกอบกำร 
 

- ในไตรมำส 4/2563 บริษทัฯ มีค่ำภำษีอำกรจ ำนวน 129 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.4 qoq และลดลงร้อยละ 35.8 yoy 
เน่ืองจำกบริษทัฯ ช ำระค่ำภำษีธุรกิจเฉพำะเพ่ิมขึ้นจำกกำรรับรู้ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีในส่วนเงินรอ
รับจำกกำรขำยทอดตลำด และยอดขำย NPAs ท่ีปรับตวัดีขึ้นในไตรมำสน้ี และส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
บริษทัฯ มีค่ำภำษีอำกรจ ำนวน 457 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 40.3 yoy  

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้ (ปี 2562 : หนีสู้ญและหนีส้งสัยจะสูญ) 

บริษทัน ำหลกักำรกำรดอ้ยค่ำส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำทำงเครดิตตำมนโนยบำยบญัชีใหม่ ท่ีถือปฏิบติั
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดจ ำนวน 5,199 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำก  

(1) บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 5,162 ลำ้นบำท แบ่ง
ออกเป็นเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคำ้งรับ จ ำนวน 5,047 ลำ้นบำท และตั้งเพ่ิมจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำร
ซ้ือลูกหน้ีตำมคุณภำพหน้ี จ ำนวน 115 ลำ้นบำท 

(2) ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระจ ำนวน 40 ลำ้นบำท  
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ภาษีเงินได้ และผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (DTA/DTL) 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำนวน 356 
ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดส้ ำหรับก ำไรทำงภำษีปี 2563 จ ำนวน 719 ลำ้นบำท แต่มีรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวทำงดำ้นบญัชีและภำษีอำกรเป็นจ ำนวน 364 ลำ้นบำท  

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดป้รับปรุงรำยกำรบญัชีของปี 2562 โดยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิจำกผลประโยชน์ทำงภำษีเงิน
ไดใ้นอดีตจ ำนวน 4,130 ลำ้นบำท กลบัไปในวนัท่ีเกิดรำยกำรในสินทรัพยปี์ 2562 และกลบัรำยกำรค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดใ้นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ ท ำให้บริษทัฯ มีก ำไรสุทธิปี 2562 (ปรับปรุงใหม่) 10,679 ลำ้นบำท (ก ำไรสุทธิปี 2562 – ก่อนปรับปรุง  6,549 ลำ้นบำท)  และ
ส่งผลให้บริษทัมีก ำไรสะสม (ยงัไม่ไดจ้ดัสรร) เพ่ิมขึ้นในจ ำนวนดงักล่ำว รวมเท่ำกบั  21,163 ลำ้นบำท 

 

3.2 เงินสดรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
บริษทัฯ เห็นว่ำ เงินสดรับเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ซ่ึงถูกน ำไปใช้โดยผูป้ระกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรม

เดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ทั้งน้ี เงินสดรับน้ีค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจัดกำรสินทรัพยด์้อยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับไม่ใช่ตัวช้ีวดั
มำตรฐำนท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย (TFRS) ดงันั้น กำรค ำนวณดงักล่ำวอำจแตกต่ำงจำกกำร
ค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 
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3.2.1 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินสดรับ
จำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯระหว่ำงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563  

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี1 1,856.8 1,518.9 5,887.9 

ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 4,438.4 7,449.6 3,835.4 

รำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 9,081.4 10,907.8 7,997.7 
รวม 15,376.6 19,876.3 17,721.0 
หักส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ี
ดว้ยหลกัประกนั2 (6,376.5) (13,018.2) (11,923.52) 
เงินสดรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด3 9,000.1 6,858.1 5,797.5 
เงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดีระหว่ำงงวด4 1,791.1 7,200.5 2,598.8 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 10,791.2 14,058.6 8,396.3 

 

 

หมำยเหตุ: 1 ในงบกำรเงินท่ีตรวจสอบแลว้ ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 “รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” และ “ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำร
ซ้ือลูกหน้ี” ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจำกกนั อยำ่งไรก็ดี ในงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 รำยกำรดงักล่ำวถูกจดัประเภทรำยกำร
ใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” ดงันั้น ภำยหลงัจำกกำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ “ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ี” จะถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยไดด้อกเบ้ียภำยใตง้บกำรเงินสอบทำนแลว้ อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรบนัทึกรำยไดด้อกเบ้ียตำมมำตรฐำนรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ดงันั้น ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 จึงแสดงรำยกำรรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำร
ซ้ือลูกหน้ี เป็นส่วนท่ีรับแลว้และส่วนท่ีคำ้งรับ 

2  โปรดพิจำรณำรำยละเอียดกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีเพิ่มเติมในส่วนกำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 
3  เงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวดค ำนวณจำก (ก) กำรน ำรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ข) บวกกบัก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 

(ค) บวกกบัรำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดว้ยส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑ์คงคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั 
4  เฉพำะส่วนท่ีบุคคลภำยนอกประมูลซ้ือหลกัประกนัของลูกหน้ีของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ เคยรับรู้รำยกำรเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดแลว้ 
5  เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวด บวกกบั (ข) เงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดีระหว่ำงงวด 

ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพ อยำ่งไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพน้ีเป็นกำรค ำนวณกระทบยอดจำกรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำร
ซ้ือลูกหน้ี ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี และรำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินสดรับ
จำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ียงัไม่รับรู้รำยได้ เช่น เงินรับจำกกำรขำยทอดตลำดรอรับรู้ บญัชีพกัรับช ำระหน้ีและเช็ครอเรียกเก็บ และบญัชีพกัรอกำร
ตดัช ำระหน้ี เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใช้เป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแท้จริงของธุรกิจบริหำรจัดกำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำน
ตำมที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมี
ช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

 

 ส ำหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งส้ิน 
8,396.3 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีโดยรวมระหว่ำงงวด 5,797.5 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกกรมบงัคบัคดี จ ำนวน 
2,598.8 ลำ้นบำท  
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3.2.2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจำก
ธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ ระหว่ำงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด    
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 3,105.5 2,907.3 2,015.2 
ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ1 2,216.8 2,316.9 1,864.2 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 5,322.3 5,224.2 3,879.4 
ขายแบบผ่อนช าระ    
รำยไดด้อกเบ้ีย 89.2 108.0 95.0 
รับช ำระระหว่ำงงวด (ในส่วนของตน้ทุนและก ำไร) 366.4 341.4 763.0 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 455.6 449.4 858.0 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย2 5,777.9 5,673.6 4,737.4 

 

หมำยเหตุ: 1 ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ ค ำนวณจำก (ก) ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลงทั้งหมดและรำยกำรปรับปรุง และ (ข) หัก
ดว้ยกลบัรำยกำรค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดตำมล ำดบั 

 2 เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำก (ก) เงินสดรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด     (ข) บวกกบัเงินสด รับจำกลูกหน้ีขำย
ผ่อนช ำระ ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินสดรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยถูกน ำไปใช้โดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำ กธุรกิจ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและทรัพยสิ์นรอกำรขำย อย่ำงไรก็ตำม เงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญั
เท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด เช่น (ก) เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ข) รำยไดค้่ำเช่ำ (ค) ก ำไร
จำกกำรยึดคืนทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และ (ง) รำยไดอ้ื่นจำกกำรผิดเง่ือนไขสัญญำขำยทรัพย ์ เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใช้เป็นตัวช้ีวดักระแสเงินสดท่ี
แทจ้ริงของธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงิน
สดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

ส ำหรับรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มีเงินสดรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งส้ิน 
4,737.4 ลำ้นบำท โดยเป็นเงินสดรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด 3,879.4 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกลูกหน้ีขำยผ่อน
ช ำระ 858.0 ลำ้นบำท  
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

3.3 การวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis) 
บริษทัฯ บริหำรจดักำรเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บซ้ือมำในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

3.3.1 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกัน ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชี
ของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/รับ

โอน ต ่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 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี 
     

       

มูลค่าทางบัญชี 10,363.7 11,686.1 8,806.5 7,410.2 8,175.5 8,731.4 7,327.4 3,040.8 4,152.0 1,657.4 14,568.8 85,921.8 

ราคาประเมิน1 23,607.7 22,941.2 16,703.4 16,837.1 15,950.5 19,235.4 14,537.4 7,076.5 19,660.3 5,367.2 36,363.7 198,280.3 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 2.28 1.96 1.90 2.27 1.95 2.20 1.98 2.33 4.74 3.24 2.50 2.31 

ทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอน

หลักประกัน: 
(ระยะเวลำนบัตั้งแต่เปล่ียนสถำนะเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย)       

มูลค่าทางบัญชี2 4,942.0 4,702.0 3,392.5 2,697.9 1,696.3 1,937.7 1,230.4 834.3 582.9 890.3 1,265.0 22,487.6 

ราคาประเมิน 9,591.0 9,406.1 7,007.3 5,379.3 3,672.7 3,433.6 2,849.0 1,343.0 5,403.4 2,256.0 3,471.4 46,008.5 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.94 2.00 2.07 1.99 2.17 1.77 2.32 1.61 9.27 2.53 2.74 2.05 
 

หมำยเหตุ 1 มูลค่ำหลกัประกนัค ำนวณจำกรำคำประเมินตำมมติล่ำสุดของคณะกรรมกำรประเมินรำคำสินทรัพย ์ (ทั้งน้ีรำคำประเมินของหลกัประกนับำงรำยกำรอำจถูกจัดท ำมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) และหำกหลกัประกนัถูกน ำไปขำย
ทอดตลำดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้ำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลกัประกนัอำ้งอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหน้ีเกณฑสิ์ทธ์ิและก่อนพิจำรณำมูลจ ำนอง 

 2 ตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยก่อนหักค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
 

บริษทัฯ พบว่ำรำคำประเมินของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทำงบญัชีของเงินให้สินเช่ือจำก

กำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยแต่ละประเภทประมำณ 2.00 เท่ำ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเรียกเก็บเงินสด โดยบริษทัฯ พยำยำมท่ีจะรักษำระดบัของเงินสดรับจำกทั้ง

จำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภำพและธุรกิจบริกำรจดักำรสินทรัพยร์อกำรขำยให้อยูใ่นเกณฑท่ี์ดี บริษทัฯ มีเงินสดรับที่ไดจ้ำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีผำ่นกำรเรียก

เก็บจำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี และมีเงินสดรับท่ีไดจ้ำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยผำ่นกำรเรียกเก็บจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสดและแบบให้ผอ่นช ำระ 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดรับและตน้ทุนกำรซ้ือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/รับโอน ต ่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 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและทรัพย์สิน

รอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน 
     

       

รวมเงินสดรับ………………………………... 691.4 2,504.5 3,006.0 4,458.5 5,585.2 7,459.3 7,303.3 6,717.1 27,661.0 7,888.7 139,745.8 213,020.8 

เงินสดรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ

ลูกหน้ี……………………………………. 212.5 959.2 1,523.7 2,486.4 3,425.4 5,372.1 5,087.1 4,538.0 26,191.7 5,038.9 111,875.1 166,710.0 

เงินสดรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยที่มำจำก

กำรโอนหลกัประกนั (ระยะเวลำนบัตั้งแต่

เปลี่ยนสถำนะเป็นทรัพยสิ์นรอกำร

ขำย)……………………………………. 478.9 1,545.3 1,482.3 1,972.2 2,159.9 2,087.27 2,216.2 2,179.1 1,469.4 2,849.7 27,870.6 46,310.8 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………………………. 10,619.7 12,790.2 11,006.8 10,678.2 12,634.7 15,190.6 13,852.3 8,333.4 18,045.5 5,789.3 115,019.9 233,960.7 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………………………….. 6.51 19.58 27.31 41.75 44.21 49.10 52.72 80.60 153.28 136.26 121.50 91.05 
 

เงินสดรับมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นเลก็นอ้ยภำยในระยะ 2-3 ปีแรกหลงัจำกกำรรับซ้ือ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษทัฯ เตรียมกำรและเจรจำปรับ
โครงสร้ำงหน้ี และมีแนวโนม้จะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 
ปี - นอ้ยกว่ำ 3 ปีท่ีร้อยละ 27.31 โดยมีอตัรำส่วนนอ้ยกว่ำอยำ่งชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 
10 ปีท่ีร้อยละ 121.50 

ส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยุระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจ ำนวน 2,504.5 ลำ้นบำท 
(โดยแบ่งเป็นเงินสดรับจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 959.2 ลำ้นบำท และเงินสดรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 1,545.3 ลำ้นบำท) และ
มีมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจ ำนวน 16,388.1 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 11,686.1  ลำ้นบำท และมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือ
จำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 4,702.0 ลำ้นบำท) โดยมีรำคำประเมินทั้งส้ิน 32,347.3 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นรำคำประเมินของหลกัประกนัจำกเงินให้
สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 22,941.2 ลำ้นบำท และรำคำประเมินจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 9,406.1 ลำ้นบำท) 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

3.3.2 ทรัพย์สินรอการขายท่ีบริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชีของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำ
โดยตรง ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต ่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 ปีขึน้ไป รวม 

 

ทรัพย์สินรอการขายที่

บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง 
     

       

มูลค่าทางบัญชี………… 960.5 447.3 961.5 182.1 224.3 170.3 23.8 272.6 1,282.1 140.1 1,534.0 5,591.8 

ราคาประเมิน………….. 2,522.6  911.6 1,995.7 462.8 692.4 563.9 804.0 835.1 6,651.2 297.8 5,733.9 16,582.6 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.63 2.04 2.08 2.54 3.09 3.31 33.84 3.06 5.19 2.13 3.74 2.97 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อตัรำส่วนเฉล่ียรำคำประเมินของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง คิดเป็นอตัรำ 2.97 เท่ำ 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินสดรับและตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/

รับโอน ต ่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 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือ

มาโดยตรง 
     

       

เงินสดรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำย

ที่บริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง……….. 16.4 33.4 93.3 106.1 423.5 67.2 12.0 3,437.7 5,045.3 898.0 34,950.1 45,082.9 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………. 1,340.9 583.3 1,223.6 283.8 629.4 170.1 17.9 1,475.4 2,615.9 697.7 18,561.6 27,599.6 

เงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………… 1.22 5.73 7.62 37.37 67.3 39.53 67.02 233.0 192.9 128.71 188.29 163.4 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินสดรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 - นอ้ยกว่ำ 3 ปี ท่ีร้อยละ 7.62 
และส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 10 ปี ท่ีร้อยละ 188.29 

ส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมีอำยุระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ ไดรั้บเงินสดจ ำนวน 33.4 ลำ้นบำท และมี
มูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจ ำนวน 447.3 ลำ้นบำท โดยมีรำคำประเมินทั้งหมด 911.6 ลำ้นบำท 
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3.4 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 
 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำม
ตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุไว ้

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายใหญ่1 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 25632 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหน้ี 1 3,064.8 3,034.9 3,034.9 

ลูกหน้ี 2 2,127.4 589.2 589.3 

ลูกหน้ี 3 586.6 579.0 558.4 
ลูกหน้ี 4 579.0 507.9 388.6 
ลูกหน้ี 5 507.9 388.5 334.1 
ลูกหน้ี 6 323.7 334.1 323.8 
ลูกหน้ี 7 317.4 323.8 290.4 
ลูกหน้ี 8 303.8 319.0 286.9 
ลูกหน้ี 9 229.8 299.9 260.5 
ลูกหน้ี 10 216.6 229.8 223.6 
รวม 8,257.0 6,606.1 6,290.5 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ3 75,434 77,375 77,726 

 
หมำยเหตุ: 1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำมตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ 

  ลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุ โดยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ อำจเปลี่ยนแปลงไดใ้นแต่ละปี  
                2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 อำจไม่สำมำรถเทียบไดก้บังวด

บญัชีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงส่งผลต่อกำรค ำนวนและกำรแสดงรำยกำรบญัชีค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำ
ทำงเครดิต (ปี 2562: ส ำรองดอ้ยค่ำ)  

 3 เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรบญัชีดงักล่ำวจำกเดิม     “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ีสุทธิ” เป็น “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ” 
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3.5 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอกำรขำยกระจำยอยู่ในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 บริษทัฯ มี

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยอยูใ่นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ
ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีอสังหำริมทรัพย ์ประเภทที่อยูอ่ำศยั คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำย
สุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมภูมิภำค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามสถานท่ีตั้ง  (ล้านบาท)  

อสังหำริมทรัพย ์    

กรุงเทพและปริมณฑล 9,066.4  9,987.9 12,254.9 

ภำคกลำง และภำคตะวนัออก 5,389.9 6,137.0 6,582.6 

ภำคเหนือ 3,041.7 3,432.2 3,742.0 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,638.3 2,158.5 2,697.6 

ภำคใต ้ 1,244.9 1,968.6 2,587.2 

สังหำริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 

 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมประเภททรัพยสิ์นรอกำรขำย ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

 2561 2562 2563 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม

ประเภท 
 (ล้านบาท)  

อสังหำริมทรัพย์    

ท่ีดินเปล่ำ 5,510.2 5,242.7 6,022.8 

โรงแรม 367.3  449.9  590.8  

อำคำรเพื่อกำรพำณิชย์ 5,413.7 6,452.8 7,186.0 

ท่ีอยู่อำศยั 9,090.0 11,538.8 14,064.9 

สังหำริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 

 

 

 

 

 

 


