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ข้อสงวนสิทธิ 

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

ไม่สำมำรถยืนยนัควำมถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่ำวได ้ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีแหล่งขอ้มูลมำจำกภำยนอกบริษัทฯ อน่ึง กำรกล่ำวถึงขอ้มูลใด ๆใน

อนำคตอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจและผลลพัธ์อำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ ทั้งน้ี บริษทัฯมิไดใ้ห้ค  ำรับรองหรือรับประกนัใด ๆ ว่ำ

ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีระบุในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ไม่ว่ำในลกัษณะใด ๆ ก็ตำม 
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1. เหตุการณ์ส าคัญ ไตรมาส 1/2564  
 

1.1 BAM รับรางวัล Thailand’s Best Privatization จากนิตยสาร The Asset 
BAM ไดรั้บรำงวลั Thailand’s Best Privatization - Bangkok Commercial Asset Management THB 30,888 billion IPO จำก
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงเป็นกำรจดัอนัดบั Deals of the Year – Triple A Sustainable Capital Markets 
Country And Regional Awards 2020 ของเขตภูมิภำคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยนิตยสำร The Asset ซ่ึงเป็นนิตยสำรทำง
กำรเงินท่ีมีช่ือเสียงจำกประเทศฮ่องกง และไดมี้กำรตีพิมพป์ระกำศผลรำงวลัลงใน TheAsset.com  และนิตยสำร The Asset 
ประจ ำเดือนมกรำคม 2564 ทั้งน้ี กำรมอบรำงวลัไดจ้ดัขึ้นในรูปแบบ Virtual Ceremony ผ่ำนทำง TheAsset.com ในวนัท่ี 18 
มีนำคม 2564 เวลำ 5.00 PM (HKT) 
 

1.2 กรมบังคับคดีประกาศงดขายทอดตลาด เดือนมกราคม 2564 ในเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด 

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของกำรติดเช้ือไวรัส COVID-19 ยงัคงมีกำรติดเช้ืออย่ำงต่อเน่ือง และศูนยบ์ริหำร
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ (ศบค.) ประกำศยกระดบัพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด 28 จงัหวดั โดยขอควำม
ร่วมมือภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม งดหรือเล่ือนกำรจดังำน หรือกิจกรรมท่ีมีประชำชน เขำ้ร่วมจ ำนวนมำก เพื่อให้
เป็นไปตำมมำตรกำรดงักล่ำว ศำลจึงมีค ำส่ังให้กรมบงัคบัคดีและส ำนกังำนบงัคบัคดีในเขตพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดตำมประกำศ
ของ ศบค. ให้งดกำรขำยทอดตลำดในเดือนมกรำคม 2564  
 

1.3 การประกาศจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 มีนำคม 2564  มีมติเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนตั้งแต่ 1 มกรำคม - 31 ธันวำคม 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.5125 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 1,656,421,678.75 บำท หรือ
90% ของก ำไรสุทธิ โดยปัจจุบนัท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2564 ไดอ้นุมติัจ่ำยเงินปันผลตำมเสนอ และ
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภำคม 
2564 
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2. ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน ส าหรับไตรมาส 1/2564  
2.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2564 

รายการท่ีส าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2564) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน 124,347 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 

▪ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีเงินสด 5,973 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.7 จำกส้ินปี 2563 และมีรำยกำรระหว่ำงธนำคำร
และตลำดเงิน – เงินฝำกสถำบนักำรเงินสุทธิ จ ำนวน 469 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 93.9 จำกส้ินปี 2563 มีสำเหตุหลกัมำจำกใน
ไตรมำส 4/2563 บริษทัฯ ไดเ้สนอขำยหุ้นกูแ้ก่นกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทุนรำยใหญ่ จ ำนวนเงินรวม 10,000 ลำ้นบำท และใน
ไตรมำส 1/2564 ไดช้ ำระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก ำหนดไถ่ถอนจ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท  

▪ ในไตรมำส 1/2564 บริษทัฯ ลงทุนซ้ือ NPLs (เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี) จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 333 ลำ้นบำท และ
ไม่ไดล้งทุนซ้ือ NPAs (ทรัพยสิ์นรอกำรขำย) จำกสถำบนักำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกตน้ทุนทรัพยสิ์นรอกำรขำย
เพ่ิมขึ้น เน่ืองจำกไดป้รับปรุงทรัพย ์NPAs ให้มีสภำพพร้อมขำย   

▪ ส ำหรับสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี นั้น ในปี 2563 บริษทัฯ ไดป้รับปรุงและรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
กลับไปในวนัท่ีเกิดรำยกำรในสินทรัพย์ของปี 2562 โดยมีผลท ำให้ต้องปรับปรุงงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของเจำ้ของส ำหรับงวดไตรมำส 1/2563  

▪ ในไตรมำส 1/2564 บริษทัฯ มีเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดสุทธิ 10,104 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.1 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 
โดยมีบุคคลภำยนอกเป็นผูซ้ื้อทรัพยจ์ำกกำรขำยทอดตลำดผำ่นกรมบงัคบัคดีเป็นเงินรวม 7,468 ลำ้นบำท และบริษทัฯ เป็นผูซ้ื้อ
ทรัพยจ์ ำนวน 2,722 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็นไปตำมกลยทุธ์กำรปล่อยขำยทรัพยใ์นกำรขำยทอดตลำดให้แก่บุคคลภำยนอก  
  

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ ำนวน 82,289 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 8.8 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563  

▪ หน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่คือตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส ำคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรซ้ือ NPLs และ 
NPAs ประกอบดว้ย  

1. ตัว๋เงินจ่ำยสุทธิ จ ำนวน 4,034 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 10.5 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เน่ืองจำกในไตรมำส 1/2564 บริษทัฯ 
ลงทุนซ้ือ NPLs / NPAs ในปริมำณท่ีไม่มำกนกั 

2. เงินกูย้ืมสุทธิ จ ำนวน 24,647 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 14.4 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เน่ืองจำกบริษทัฯ กูย้ืมเงินลดลงตำม
สัดส่วนกำรลงทุนซ้ือ NPLs / NPAs และมีกำรช ำระคืนภำระหน้ีเงินกูท่ี้ครบก ำหนดในไตรมำส 1/2564 

3. หุ้นกูสุ้ทธิ จ ำนวน 51,119 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 5.5 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เน่ืองจำกในไตรมำส 4/2563 บริษทัฯ ได้

เสนอขำยหุ้นกูต้่อนกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทนุรำยใหญ่ จ ำนวน 10,000 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี บริษทัฯ ไดช้ ำระคืนหุ้นกู้

ท่ีครบก ำหนดไถ่ถอนเม่ือ 18 มกรำคม 2564 จ ำนวน 3,000 ลำ้นบำท  
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▪ บริษทัฯ มีหุ้นกูท่ี้จะครบก ำหนดไถ่ถอน ในปี 2564 อีก 2 ชุด มูลค่ำรวม 4,000 ลำ้นบำท ดงัน้ี 

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

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

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-Equity Ratio : D/E) เท่ำกบั 1.96 เท่ำ อยำ่งไรก็ตำม เม่ือ

วนัท่ี 5 และวนัท่ี 7-8 เมษำยน 2564 บริษทัฯ ได้ออกและเสนอขำยหุ้นกู้คร้ังท่ี 1/2564 ต่อนักลงทุนสถำบนัและนักลงทุนรำยใหญ่ 

จ ำนวน 12,000 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุ้นกูจ้  ำนวน 6 ชุด ระยะเวลำตั้งแต่ 1-9 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1.40-3.79 โดยภำยหลงักำรออก

หุ้นกูจ้  ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีต่อทุน ณ วนัท่ี 9 เมษำยน 2564 เท่ำกบั 2.29 เท่ำ 

 
ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของรวมจ ำนวน 42,058 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นจำกส้ินปี 2563 ร้อยละ 0.6 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของท่ีเพ่ิมขึ้น 

▪ องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจำ้ของจ ำนวน 255 ลำ้นบำท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.9 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2563 เน่ืองจำกกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนซ่ึงเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS9 
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รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 
1/2564 

ไตรมาส 
4/2563 

qoq ไตรมาส 
1/2563 

yoy 

 % เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 1,521 1,905 (20.2) 2,497 (39.1) 
รายได้ดอกเบีย้ 2,136 2,542 (16.0) 3,078 (30.6) 
   เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 1 3 (66.7) 1 0.0  
   เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 2,083 2,491 (16.4) 3,024 (31.1) 
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 310 295 5.1 202 53.5  
       - ส่วนท่ีค้างรับ 1,178 1,213 (2.9) 1,238 (4.8) 
       - ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหนี ้ 595 983 (39.5) 1,584 (62.4) 
   ลูกหน้ีขำยผ่อนช ำระ 31 23 34.8 23 34.8  

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 615 637 (3.5) 581 5.9  

   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – หุ้นกู ้ 435 429 1.4 384 13.3  
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 27 28 (3.6) 20 35.0  
   เงินกูยื้ม 153 180 (15.0) 177 (13.6) 

 
▪ บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ียในไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 2,136 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 16.0  เม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ (qoq) 

และร้อยละ 30.6 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน (yoy) โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก 
- รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีรับเงินแลว้ ในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวน 310 ลำ้นบำท 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.1 qoq และ 53.5 yoy ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกลยทุธ์กำรเพ่ิมฐำนลูกหน้ีปรับโครงสร้ำงหน้ี  
- บริษทัฯ รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีตำมเกณฑค์งคำ้ง (Accrual Basis) และมีรำยไดด้อกเบ้ียจำก

เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระ (ส่วนท่ีคำ้งรับ) ในไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 1,178 ลำ้นบำท อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกรำยไดด้อกเบ้ียเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้งรับคู่กนัไป 
เพื่อแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนให้สะทอ้นตำมขอ้เทจ็จริง 

- ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีในไตรมำส 1/2564 มีจ ำนวน 595 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 39.5 qoq และ ร้อยละ 
62.4 yoy เน่ืองจำกในไตรมำส 1/2564 บริษทัฯ ไดรั้บช ำระหน้ีจำกลูกหน้ี โดยมีสัดส่วนกำรตดัช ำระรำยไดด้อกเบ้ียและ
ตน้ทุนค่อนขำ้งมำก และกำรเจรจำกบัลูกหน้ีรำยขนำดกลำง-ใหญ่ ยงัไม่แลว้เสร็จ 
 

▪ บริษทัฯ มีค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียในไตรมำส 1/2564 จ ำนวน 615 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 3.5 qoq และร้อยละ 5.9 yoy โดยมีสำเหตุ
หลกัมำจำกกำรท่ีบริษทัฯไดช้ ำระคืนภำระหน้ีเงินกูท่ี้ครบก ำหนด 
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ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและการขายผ่อนช าระ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยสดจ ำนวน 597 
ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 7.0 qoq และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 163.0 yoy โดยหำกเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน จะเห็นไดว่้ำกำรขำยทรัพย ์
NPAs มีแนวโนม้ดีขึ้นมำก ซ่ึงเป็นผลมำจำกกลยทุธ์ Pricing Strategy และ Promotions ผำ่นช่องทำงกำรขำยออนไลน์ 

 

และในไตรมำสน้ี บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยผ่อนช ำระจ ำนวน 36 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 89.9 
qoq และเพ่ิมขึ้นร้อยละ 260 yoy เน่ืองจำกบริษทัฯ ไดรั้บช ำระเงินจำกผูซ้ื้อรำยใหญ่รำยหน่ึงเกินกว่ำตน้ทนุของทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็น
จ ำนวนมำก ในไตรมำส 4/2563 

   
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2564 
ไตรมาส 
4/2563 

qoq ไตรมาส 
1/2563 

yoy 

 % เพิ่ม (ลด) % เพิ่ม (ลด) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 599 702 (14.7) 681 (12.0) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 344 395 (12.9) 391 (12.0) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2 8 (75.0) 1 100.0  
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ี และอุปกรณ์ 48 54 (11.1) 53 (9.4) 
   ค่ำภำษีอำกร 110 129 (14.7) 110 0.0  
   (กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 0.3 (3) (110.0) (12) (102.5) 
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย 30 33 (9.1) 33 (9.1) 
   ค่ำใชจ่้ำยอื่น  65 85 (23.5) 105 (38.1) 

 
▪ ส ำหรับงวดสำมเดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนอื่นมีจ ำนวน 599 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 14.7 

qoq  และร้อยละ 12.0  yoy โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก  
- ไตรมำส 1/2564 ค่ำใชจ้่ำยเก่ียวกบัพนกังำนซ่ึงเป็นค่ำใชจ้่ำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  มีจ ำนวน 344 ลำ้นบำท 

ลดลงร้อยละ 12.9 qoq และร้อยละ 12.0 yoy โดยมีสำเหตุมำจำกกำรท่ีบริษทัฯ บันทึกเงินช่วยเหลือพิเศษพนักงำน 
(โบนสั) ตำมเกณฑข์องผลประกอบกำร 

- ในไตรมำส 1/2564 บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 0.3 ลำ้นบำท เปล่ียนแปลง
ร้อยละ 110 qoq และ ร้อยละ 102.5 yoy เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำประเมินทรัพย ์จึงบนัทึกรำยกำรดอ้ยค่ำ
เพ่ิมขึ้น 1.9 ลำ้นบำท ในขณะท่ีบริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยจึงกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จ ำนวน 1.6 ลำ้นบำท 
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ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขึน้  

บริษทัน ำหลกักำรกำรดอ้ยค่ำส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำทำงเครดิตตำมนโยบำยบญัชีใหม่ ท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดจ ำนวน 1,253 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำก  

(1) บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 1,249 ลำ้นบำท   
แบ่งออกเป็นเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคำ้งรับ จ ำนวน 1,178 ลำ้นบำท และตั้งเพ่ิมจำกเงินให้สินเช่ือจำก
กำรซ้ือลูกหน้ีตำมคุณภำพหน้ี จ ำนวน 71 ลำ้นบำท 

(2) ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระจ ำนวน 19 ลำ้นบำท  

 

2.2 เงินรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
บริษทัฯ เห็นว่ำ เงินรับเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั ซ่ึงถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกนั

และผูล้งทุนจ ำนวนมำก ทั้งน้ี เงินรับน้ีค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่ครอบคลุมเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม เงินรับไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนท่ีก ำหนดโดย
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทย (TFRS) ดงันั้น กำรค ำนวณดงักล่ำวอำจแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึง
กนัของบริษทัอื่น 

2.2.1 เงินรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯระหว่ำงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2562 และ 2563 และส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 2563 และ 2564  

 
 
เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

 
งวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 

2561 2562 2563 2562 2563 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี1 1,856.8 1,518.9 5,887.9 348.2 1,440.5 1,487.8 

ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 4,438.4 7,449.6 3,835.4 4,058.8 1,584.0 594.3 

รำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 9,081.4 10,907.8 7,997.7 4,287.1 2,038.5 1,877.3 
รวม 15,376.6 19,876.3 17,721.0 8,694.1 5,062.0 3,959.4 
หักส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ี
ดว้ยหลกัประกนั2 (6,376.5) (13,018.2) (11,923.52) (7,248.1) (3,228.0) (2,958.6) 
เงินรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด3 9,000.1 6,858.1 5,797.5 1,446.1 1,835.0 1,000.8 
เงินรับจำกกรมบงัคบัคดีระหว่ำงงวด4 1,791.1 7,200.5 2,598.8 5,797.9 796.9 762.7 
รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 10,791.2 14,058.6 8,396.3 7,244.0 2,631.9 1,763.5 
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หมำยเหตุ: 1 ในงบกำรเงินที่ตรวจสอบแลว้ ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 “รำยไดด้อกเบี้ ยจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” และ “ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี”          
ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจำกกนั และในงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และ 2563 รำยกำรดงักล่ำวถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่และแสดงรวมกนัเป็น “รำยได้
ดอกเบี้ ยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี” อย่ำงไรก็ดี เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรบนัทึกรำยไดด้อกเบี้ ยตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ ดงันั้น ในหมำยเหตุประกอบ         
งบกำรเงิน ส ำหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 และส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563 และ 2564 จึงแสดงรำยกำรรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ี เป็นส่วนที่รับแลว้และส่วนที่คำ้งรับ 

2  โปรดพิจำรณำรำยละเอียดกำรบนัทึกบญัชีที่เก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีเพิ่มเติมในส่วนกำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 
3  เงินรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวดค ำนวณจำก (ก) กำรน ำรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ข) บวกกบัก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ค) บวกกบัรำยกำรรับ

ช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดว้ยส่วนที่บนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั 
4  รำยกำรเงินรับจำกกรมบงัคบัคดีระหว่ำงงวด ตั้งแต่งวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2564 จะแสดงเป็นส่วนที่บุคคลภำยนอกประมูลซ้ือหลกัประกนัของลูกหน้ีของบริษทัฯ ที่  

บริษทัฯ มีควำมแน่นอนในกำรรับเงินและรับรู้รำยกำรเงินรอรับจำกกำรขำยทอดตลำดแลว้ 
5  เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพค ำนวณจำก (ก) เงินรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวด บวกกบั (ข) เงินรับจำกกรมบงัคบัคดีระหวำ่งงวด ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินรับจำก

ธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก อยำ่งไรก็ตำม เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพน้ีเป็นกำรค ำนวณกระทบยอดจำกรำยไดด้อกเบี้ยจำกเงินให้สินเช่ือจำก
กำรซ้ือลูกหน้ี ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี และรำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยค ำนวณบนรำยกำรที่มีนยัส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินรับจำกธุรกิจบริหำร
จดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพที่ยงัไม่รับรู้รำยได้ เช่น เงินรับจำกกำรขำยทอดตลำดรอรับรู้ บญัชีพกัรับช ำระหน้ีและเช็ครอเรียกเก็บ และบญัชีพกัรอกำรตดัช ำระหน้ี เป็นตน้ และไม่อำจ
น ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดที่แทจ้ริงของธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมที่ก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ
ไทย กำรค ำนวณเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำที่มีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งส้ิน 
1,763.5 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดรับช ำระจำกลูกหน้ีโดยรวมระหว่ำงงวด 1,000.8 ลำ้นบำท และมีเงินรับจำกกรมบงัคบัคดี จ ำนวน 762.7 
ลำ้นบำท  

2.2.2 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ ระหว่ำงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 2562 และ 2563 และส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2562 2563 และ 2564  

 
 

 

เงินรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 

2561 2562 
2563 2562 2563 2564 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด       
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 3,105.5 2,907.3 2,015.2 307.1 226.4 597.4 
ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ1 2,216.8 2,316.9 1,864.2 303.2 242.8 480.4 
รวมเงินรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 5,322.3 5,224.2 3,879.4 610.3 469.2 1,077.8 
ขายแบบผ่อนช าระ 

      
รำยไดด้อกเบ้ีย 89.2 108.0 95..0 19.2 22.0 31.0 
รับช ำระระหว่ำงงวด (ในส่วนของตน้ทุนและก ำไร) 366.4 341.4 763.0 79.0 45.5 86.3 
รวมเงินรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 455.6 449.4 858.0 98.2 67.5 117.3 
รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย2 5,777.9 5,673.6 4,737.4 708.5 536.7 1,195.1 
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หมำยเหตุ: 1 ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ ค ำนวณจำก (ก) ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลงทั้งหมดและรำยกำรปรับปรุง และ (ข)        
หักดว้ยกลบัรำยกำรค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีจ ำหน่ำยระหว่ำงงวดตำมล ำดบั 

 2 เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำก (ก) เงินรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด     (ข) บวกกบัเงินรับจำก ลูกหน้ีขำยผ่อนช ำระ 
ทั้งน้ี บริษทัฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำรทรัพย์สินรอกำรขำยเป็นตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจัดกำร
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยถูกน ำไปใช้โดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจบริหำ รจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและทรัพยสิ์นรอกำรขำย อย่ำงไรก็ตำม เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่
ครอบคลุมเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด เช่น (ก) เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ข) รำยไดค่้ำเช่ำ (ค) ก ำไรจำกกำรยึดคืน
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และ (ง) รำยไดอ้ื่นจำกกำรผิดเง่ือนไขสัญญำขำยทรัพย ์เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอื่น 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีเงินรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด 1,077.8 
ลำ้นบำท มีเงินรับจำกลูกหน้ีขำยผ่อนช ำระ 117.3 ลำ้นบำท และมีเงินรับจำกค่ำเช่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยจ ำนวน 7.0 ลำ้นบำท ดงันั้น 
บริษทัฯ มีเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งส้ิน 1,202.1 ลำ้นบำท 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

2.3 การวิเคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis) 
บริษทัฯ บริหำรจดักำรเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บซ้ือมำในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

2.3.1 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายท่ีมาจากการโอนหลกัประกัน ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชี
ของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

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 5,896.6 13,151.7 9,446.1 7,858.0 8,572.8 7,863.0 7,965.4 3,594.5 4,041.1 1,628.3 14,360.2 84,377.4 

ราคาประเมิน1 14,955.5 25,107.9 18,326.5 17,689.4 16,392.1 17,175.9 16,001.3 8,169.7 19,508.4 5,285.7 35,799.0 194,411.3 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 2.54 1.91 1.94 2.25 1.91 2.18 2.01 2.27 4.83 3.25 2.49 2.30 

ทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอน

หลักประกัน: 
(ระยะเวลำนบัตั้งแต่เปล่ียนสถำนะเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำย)       

มูลค่าทางบัญชี2 4,783.5 4,710.2 3,782.6 2,919.7 1,749.6 1,346.3 2,075.3 847.8 574.9 516.9 1,725.7 23,314.8 

ราคาประเมิน 9,138.7 9,417.6 7,661.5 5,883.2 3,706.9 2,863.5 3,985.6 1,396.2 5,424.4 1,468.5 4,440.8 47,451.2 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.91 2.00 2.03 2.02 2.12 2.13 1.92 1.65 9.43 2.84 2.57 2.04 
 

หมำยเหตุ 1 มูลค่ำหลักประกันค ำนวณจำกรำคำประเมินตำมมติล่ำสุดของคณะกรรมกำรประเมินรำคำสินทรัพย์ (ทั้งน้ีรำคำประเมินของหลักประกันบำงรำยกำรอำจถูกจัดท ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) และหำกหลักประกันถูกน ำไป                
ขำยทอดตลำดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้ำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลกัประกนัอำ้งอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหน้ีเกณฑสิ์ทธ์ิและก่อนพิจำรณำมูลจ ำนอง 

 2 ตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยก่อนหักค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
 

บริษทัฯ พบว่ำรำคำประเมินของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั มีมูลค่ำสูงกว่ำมูลค่ำทำงบญัชีของเงินให้สินเช่ือจำก

กำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยแต่ละประเภทประมำณ 2.00 เท่ำ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเรียกเก็บเงินสด โดยบริษทัฯ พยำยำมท่ีจะรักษำระดบัของเงินรับทั้งจำก

ธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี บริษทัฯ มีเงินรับท่ีไดจ้ำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีผ่ำนกำรเรียกเก็บ

จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี และมีเงินรับที่ไดจ้ำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยผำ่นกำรเรียกเก็บจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสดและแบบให้ผอ่นช ำระ 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินรับและตน้ทุนกำรซ้ือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

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 
     

       

รวมเงินรับ………………………………... 500.0 2,598.7 3,410.3 4,444.5 6,023.0 7,050.3 7,905.2 6,462.6 28,486.9 7,845.6 140,795.8 215,522.7 

เงินรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ

ลูกหน้ี……………………………………. 140.7 863.6 1,780.5 2,461.5 3,720.4 5,062.0 5,304.6 5,343.7 26,290.2 5,055.3 112,169.9 168,192.48 

เงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยที่มำจำก

กำรโอนหลกัประกนั (ระยะเวลำนบัตั้งแต่

เปลี่ยนสถำนะเป็นทรัพยสิ์นรอกำร

ขำย)……………………………………. 359.3 1,735.0 1,629.8 1,983.0 2,302.6 1,988.3 2,600.6 1,118.9 2,196.7 2,790.3 28,625.8 47,330.2 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………………………. 6,040.8 14,204.1 11,566.4 11,438.6 13,260.6 14,109.3 14,825.8 10,005.8 18,045.5 5,789.3 115,019.9 234,306.0 

เงินรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………………………….. 8.28 18.30 29.48 38.86 45.42 49.97 53.32 64.59 157.86 135.52 122.41 91.98 
 

เงินรับมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยภำยในระยะ 2-3 ปีแรกหลงัจำกกำรรับซ้ือ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษทัฯ เตรียมกำรและเจรจำปรับ
โครงสร้ำงหน้ี และมีแนวโนม้จะเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 ปี - 
นอ้ยกว่ำ 3 ปีท่ีร้อยละ 29.48 โดยมีอตัรำส่วนนอ้ยกว่ำอย่ำงชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 10 ปีท่ี
ร้อยละ 122.4 

ส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยุระหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจ ำนวน 2,598.7 ลำ้นบำท   
(โดยแบ่งเป็นเงินรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 863.6 ลำ้นบำท และเงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 1,735.0 ลำ้นบำท) และมี
มูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจ ำนวน 14,204.1 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นมูลคำ่ทำงบญัชีคงเหลือจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 13,151.7  ลำ้นบำท และมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจำก
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 4,710.2 ลำ้นบำท) โดยมีรำคำประเมินทั้งส้ิน 34,525.5 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นรำคำประเมินของหลกัประกนัจำกเงินให้
สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 25,107.9 ลำ้นบำท และรำคำประเมินจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 9,417.6 ลำ้นบำท) 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

2.3.2 ทรัพย์สินรอการขายท่ีบริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชีของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำ
โดยตรง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

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 
     

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน)     

มูลค่าทางบัญชี………… 59.2 1,311.7 946.9 155.3 255.2 162.0 24.4 43.5 1,480.4 124.3 1,550.7 5,524.1 

ราคาประเมิน………….. 141.2  3,236.1 1,958.1 382.4 798.5 553.7 805.4 226.4 7,194.3 262.0 5,770.9 16,437.9 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 2.39 2.47 2.07 2.46 3.13 3.42 33.03 5.21 4.86 2.11 3.72 2.98 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 อตัรำส่วนเฉล่ียรำคำประเมินของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง คิดเป็นอตัรำ 2.98 เท่ำ 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินรับและตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 

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 
     

       

เงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยที่

บริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง……….. 1.2 100.8 75.8 109.9 462.2 77.2 11.1 788.5 7,747.1 629.2 35,261.5 45,264.41 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………. 62.6 1,861.6 1,198.0 243.0 695.9 168.5 16.3 302.6 3,787.9 540.2 18,723.2 27,599.57 

เงินรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………… 1.96 5.42 6.32 45.22 66.43 45.81 67.76 260.60 204.52 116.47 188.33 164.00 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 - นอ้ยกว่ำ 3 ปี ท่ีร้อยละ 6.32 และ
ส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยมุำกกว่ำ 10 ปี ท่ีร้อยละ 188.33 

ส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมีอำยรุะหว่ำง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจ ำนวน 100.8 ลำ้นบำท และมีมูลค่ำ
ทำงบญัชีคงเหลือจ ำนวน 9,417.6 ลำ้นบำท โดยมีรำคำประเมินทั้งหมด 3,236.1 ลำ้นบำท 
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2.4 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 
 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำม
ตน้ทุนคงเหลือของเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุไว ้

 
 
หมำยเหตุ: 1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำมตน้ทุนคงเหลือรวมค่ำใช้จ่ำยของเงินให้

สินเช่ือจำกกำรซ้ือ  

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

31 มีนำคม 2564 อำจไม่สำมำรถเทียบไดก้บังวดบญัชีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงส่งผลต่อกำร
ค ำนวนและกำรแสดงรำยกำรบญัชีค่ำเผ่ือดอ้ยค่ำทำงเครดิต (ปี 2562: ส ำรองดอ้ยค่ำ)  

 3 เน่ืองจำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรบญัชีดงักล่ำวจำกเดิม “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ีสุทธิ” เป็น “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายใหญ่1 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

 

2561 2562 25632 25642 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหน้ี 1 3,064.8 3,034.9 3,034.9 3,034.9 

ลูกหน้ี 2 2,127.4 589.2 589.3 589.3 

ลูกหน้ี 3 586.6 579.0 558.4 558.1 
ลูกหน้ี 4 579.0 507.9 388.6 388.6 
ลูกหน้ี 5 507.9 388.5 334.1 334.1 
ลูกหน้ี 6 323.7 334.1 323.8 323.8 
ลูกหน้ี 7 317.4 323.8 290.4 290.4 
ลูกหน้ี 8 303.8 319.0 286.9 286.9 
ลูกหน้ี 9 229.8 299.9 260.5 260.5 
ลูกหน้ี 10 216.6 229.8 223.6 223.6 
รวม 8,257.0 6,606.1 6,290.5 6,290.5 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ3 75,434 77,375 77,726 76,117 
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2.5 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอกำรขำยกระจำยอยู่ในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มี

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยอยูใ่นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 43.2 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ
ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีอสังหำริมทรัพย ์ประเภทที่อยูอ่ำศยั คิดเป็นร้อยละ 51.1 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำย
สุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ  

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมภูมิภำค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2562 2563 2564 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม

สถานที่ตั้ง 
 (ล้านบาท)  

อสังหำริมทรัพย ์     

กรุงเทพและปริมณฑล 9,066.4  9,987.9 12,254.9 12,460.3 

ภำคกลำง และภำคตะวนัออก 5,389.9 6,137.0 6,582.6 6,687.5 

ภำคเหนือ 3,041.7 3,432.2 3,742.0 3,795.5 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1,638.3 2,158.5 2,697.6 2,831.9 

ภำคใต ้ 1,244.9 1,968.6 2,587.2 2,847.1 

สังหำริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 28,836.2 

 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมประเภททรัพยสิ์นรอกำรขำย ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2562 2563 2564 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม

ประเภท 
 (ล้านบาท)   

อสังหำริมทรัพย์     

ท่ีดินเปล่ำ 5,510.2 5,242.7 6,022.8 5,994.9 

โรงแรม 367.3  449.9  590.8  590.8  

อำคำรเพื่อกำรพำณิชย์ 5,413.7 6,452.8 7,186.0 7,315.9 

ท่ีอยู่อำศยั 9,090.0 11,538.8 14,064.9 14,720.7 

สังหำริมทรัพย ์ 214.6 214.9 213.8 213.8 

รวม 20,595.8 23,899.1 28,078.2 28,836.2 

 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 บริษทัฯ มีมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 28,836 ลำ้นบำท และมีรำคำประเมิน
ทรัพย์สินรอกำรขำยรวม 63,876 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำคำประเมินประเภทอสังหำริมทรัพย์ 63,466 ล้ำนบำท และ
สังหำริมทรัพย ์410 ลำ้นบำท 


