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ข้อสงวนสิทธิ 

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

ไม่สำมำรถยืนยนัควำมถูกตอ้งและครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูลดงักล่ำวได ้ตลอดจนขอ้มูลท่ีมีแหล่งขอ้มูลมำจำกภำยนอกบริษทัฯ อน่ึง กำรกล่ำวถึงขอ้มูลใด ๆใน

อนำคตอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัสภำพกำรด ำเนินธุรกิจและผลลพัธ์อำจไม่เป็นไปตำมท่ีคำดกำรณ์ ทั้งน้ี บริษทัฯมิไดใ้ห้ค  ำรับรองหรือรับประกนัใด ๆ ว่ำ

ขอ้มูลต่ำงๆ ท่ีระบุในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ์ ไม่วำ่ในลกัษณะใด ๆ กต็ำม 
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1. เหตุการณ์ส าคัญ ไตรมาส 1/2565  
 

   1.1 BAM กบัไปรษณย์ีไทย ร่วมมือบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 
เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2565 BAM ไดจ้ดัแถลงข่ำวในพิธีลงนำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำงธุรกิจ (MOU) กบั บริษทั 
ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั เป็นควำมร่วมมือดำ้นกำรเตรียมให้บริกำรส ำรวจดูแล และตรวจสภำพของทรัพยสิ์นรอกำรขำยของ 
BAM ทัว่ประเทศ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรลดขั้นตอนเวลำกำรท ำงำน และลดตน้ทุนค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ของบริษทัฯ 
นอกจำกน้ี BAM ไดรั้บกำรสนบัสนุนดำ้นกำรตลำด กำรประชำสัมพนัธ์ทรัพย ์BAM ผ่ำนแพลตฟอร์ม และส่ือต่ำง ๆ ของ
ไปรษณียไ์ทย 
 

1.2 โปรโมช่ันพเิศษส าหรับลูกค้าซ้ือทรัพย์  
BAM จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยเพ่ือกระตุน้กำรจ ำหน่ำยทรัพยเ์ชิงรุก เช่น Sweet Sale เดือนแห่งควำมรัก จัดกิจกรรม
ระหวำ่งวนัท่ี 14-28 กมุภำพนัธ์ 2565 มหกรรมบำ้น ท่ีดิน คอนโด 2022 by BAM จดัระหวำ่งวนัท่ี 1-31 มีนำคม 2565 เป็นตน้ 
โดยคดัทรัพยก์ว่ำ 1,000 รำยกำรทัว่ประเทศมำจ ำหน่ำยในรำคำพิเศษ และมีโปรโมชัน่พิเศษส ำหรับลูกคำ้ซ้ือทรัพย ์ เช่น       
ฟรีค่ำธรรมเนียมกำรโอน และรับบตัรก ำนลั เป็นตน้ 

 

1.3 การประกาศจ่ายเงินปันผล จากผลการด าเนินงานปี 2564 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่ 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2564 ในอตัรำหุน้ละ 0.55 บำท (ก่อนหกัภำษี ณ ท่ีจ่ำย) รวมเป็นจ ำนวนเงิน 
1,777,623,265.00 บำท หรือ 68.36% ของก ำไรสุทธิ โดยปัจจุบนัท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 
2565 ได้อนุมัติจ่ำยเงินปันผลตำมเสนอ และก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี                  
3 พฤษภำคม 2565 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565 
 

1.4 การจัดอนัดับเครดิตองค์กร  
เม่ือวนัท่ี 29 มีนำคม 2565 บริษทั ทริสเรตติ้ง จ ำกดั (TRIS Rating) ประกำศคงอนัดบัเครดิตองคก์รบริษทัฯ และตรำสำรหน้ี
ประเภทหุน้กู ้ไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั ท่ีระดบั “A-” ดว้ยแนวโนม้อนัดบัเครดิตท่ีระดบั “Stable” หรือ “คงท่ี” 
 

1.5 กจิกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม (CSR)  
BAM มีกิจกรรมช่วยเหลือสงัคมเพ่ือช่วยพฒันำชุมชน และยกระดบัคุณภำพชีวติในสงัคมใหดี้ข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง เช่น กำรมอบ
โฉนดท่ีดินมีพ้ืนท่ีรวม 6-0-63 ไร่ ซ่ึงเป็นทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ เพื่อใชเ้ป็นเส้นทำงสำธำรณประโยชน์แก่ชุมชน
หมู่บำ้นขวญัเวยีง อ ำเภอสนัก ำแพง จงัหวดัเชียงใหม่ โครงกำร HOPE สร้ำงบำ้นใหก้บัผูด้อ้ยโอกำส จงัหวดันครสวรรค ์และ
กำรบริจำคเงินสนบัสนุนโครงกำรสูโ้ควดิ-19 
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2. ค าอธิบายและวเิคราะห์งบการเงิน ส าหรับไตรมาส 1/2565  
2.1 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ไตรมาส 1/2565 

รายการทีส่ าคัญในงบแสดงฐานะการเงิน (ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2565) 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมจ ำนวน  124,805 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 0.9 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 

 ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีเงินสด 95 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 4.2 จำกส้ินปี 2564 และมีรำยกำรระหวำ่งธนำคำรและ
ตลำดเงิน – เงินฝำกสถำบนักำรเงินสุทธิ จ ำนวน  1,524 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 54.3 จำกส้ินปี 2564 มีสำเหตุหลกัมำจำกกำร
ลงทุนซ้ือ NPLs (เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี) จำกสถำบนักำรเงิน จ ำนวน 1,347 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม บริษทัฯ ไม่ได้
ลงทุนซ้ือ NPAs (ทรัพยสิ์นรอกำรขำย) จำกสถำบนักำรเงิน 

 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชสุ้ทธิ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 จ ำนวน 4 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 44.6 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 โดยบริษทัฯ 
มีสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ำกสญัญำเช่ำคงเดิม แต่บนัทึกค่ำเส่ือมรำคำเพ่ิมมำกข้ึน จึงท ำใหร้ำยกำรสุทธิลดลง 

 
  

หนีสิ้น 
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมจ ำนวน  81,746 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 1.7 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564  และมี

อตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-Equity Ratio: D/E) เท่ำกบั 1.90 เท่ำ 

หน้ีสินของบริษทัฯ ส่วนใหญ่คือตรำสำรหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนส ำคญัท่ีบริษทัฯ ใชใ้นกำรซ้ือ NPLs และ 
NPAs ประกอบดว้ย  

1. ตัว๋สัญญำใชเ้งินสุทธิ จ ำนวน 4,016 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.4 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 จำกกำรท่ีบริษทัฯ ออกตัว๋
สญัญำใชเ้งินเพื่อลงทุนซ้ือ NPLs เพ่ิมเติม 

2. เงินกูย้ืมสุทธิ จ ำนวน 12,478 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 13.8 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 เน่ืองจำกบริษทัฯ กูย้ืมเงินลดลงตำม
สดัส่วนกำรลงทุนซ้ือ NPLs / NPAs และมีกำรช ำระคืนภำระหน้ีเงินกูท่ี้ครบก ำหนดในไตรมำส 1/2565  

3. หุ้นกู้สุทธิ จ ำนวน 62,170 ลำ้นบำท ไม่เปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับส้ินปี 2564  ทั้ งน้ีบริษทัฯ มีหุ้นกู้ท่ีจะครบก ำหนด        
ไถ่ถอน ในปี 2565 จ ำนวน 3 ชุด มูลค่ำรวม 6,400 ลำ้นบำท ดงัน้ี 

1) หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2564 ชุดท่ี 1 มูลค่ำรวม 2,000 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 9 เมษำยน 2565 

2) หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2560 ชุดท่ี 3 มูลค่ำรวม 1,400 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 23 มิถุนำยน 2565 

3) หุน้กูค้ร้ังท่ี 1/2562 ชุดท่ี 2 มูลค่ำรวม 3,000 ลำ้นบำท ครบก ำหนดไถ่ถอนวนัท่ี 18 กรกฎำคม 2565 

นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 บริษทัฯ ไดอ้อกและเสนอขำยหุ้นกูค้ร้ังท่ี 1/2565 ต่อนกัลงทุนสถำบนัและนกัลงทุน

รำยใหญ่ จ ำนวน 9,500 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยหุน้กูจ้  ำนวน 4 ชุด ระยะเวลำตั้งแต่ 2-10 ปี อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 2.13-4.37  
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ส่วนของเจ้าของ 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีส่วนของเจำ้ของรวมจ ำนวน 43,059 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนจำกส้ินปี 2564 ร้อยละ 0.7 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจำ้ของจ ำนวน 246 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 3.5 เม่ือเทียบกบัส้ินปี 2564 เน่ืองจำก 
บริษทัฯ บนัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนสุทธิ 

 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  

ตำรำงแสดงรำยกำรเฉพำะท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 

หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 
1/2565 

ไตรมาส 
4/2564 

qoq 
% เพิม่ (ลด) 

ไตรมาส 
1/2564 

yoy 
% เพิม่ (ลด) 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1,531 1,955 (21.7) 1,521  0.7  

รายได้ดอกเบี้ย 2,151 2,585 (16.8) 2,136  0.7  
   เงินฝำกสถำบนักำรเงิน 1 1 0.0  1  0.0  
   เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 2,128 2,541 (16.3) 2,083  2.2  
       - ส่วนท่ีรับเงินแล้ว 493 476 3.6  310  59.0  
       - ส่วนท่ีค้างรับ 1,020 1,059 (3.7) 1,178  (13.4) 
       - ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลกูหนี ้ 615 1,006 (38.9) 595  3.4  
   ลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ 30 26 15.4  31  (3.2) 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 620 630 (1.6) 615  0.8  
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – หุ้นกู ้ 514 506 1.6  435  18.2  
   ตรำสำรหน้ีท่ีออก – ตัว๋สัญญำใชเ้งิน 25 27 (7.4) 27  (7.4) 
  เงินกูย้มื 81 97 (16.5) 153  (47.1) 

 
 บริษทัฯ มีรำยไดด้อกเบ้ียในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 2,151 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 16.8  เม่ือเทียบกบัไตรมำสท่ีผ่ำนมำ (qoq) 

และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.7 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อน (yoy) มีสำเหตุหลกัมำจำก 
- รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีรับเงินแลว้ ในไตรมำส 1/2565 มีจ ำนวน 493 ลำ้นบำท 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.6 qoq และร้อยละ 59.0 yoy ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 มี
แนวโนม้ดีข้ึนมำตั้งแต่ช่วงคร่ึงหลงัของปี 2564  

- บริษทัฯ รับรู้รำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีตำมเกณฑค์งคำ้ง (Accrual Basis) และมีรำยไดด้อกเบ้ียจำก
เงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระ (ส่วนท่ีคำ้งรับ) ในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 1,020 ลำ้นบำท อยำ่งไร
ก็ตำม บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกรำยไดด้อกเบ้ียเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี – ส่วนท่ีคำ้งรับคู่กนัไป 
เพื่อแสดงรำยกำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนใหส้ะทอ้นตำมขอ้เท็จจริง 

- ก ำไรจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีในไตรมำส 1/2565 มีจ ำนวน 615 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 38.9 qoq และเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.4 yoy เน่ืองจำกในไตรมำส 1/2565 บริษทัฯ ได้รับช ำระหน้ีจำกลูกหน้ี โดยมีสัดส่วนกำรตดัช ำระรำยได้
ดอกเบ้ียและตน้ทุนเพ่ิมข้ึน จึงรับรู้เป็นก ำไรไดน้อ้ยลงเม่ือเทียบกบังวดก่อนหนำ้  
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 บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 620 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 1.6 qoq และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.8 yoy โดย
ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียเงินกูย้มื 81 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 16.5 qoq และร้อยละ 47.1 yoy มีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ ช ำระคืนเงินกู้
ท่ีถึงก ำหนดช ำระในปี 2564  

 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขายและการขายผ่อนช าระ 
 

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยสด จ ำนวน 411 
ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 61.6 qoq และร้อยละ 30.2 yoy  โดยบริษทัฯ ขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยสดไดล้ดลง และมีกำรตดัช ำระ
ตน้ทุนมำกกวำ่เม่ือเทียบกบังวดก่อนหนำ้ และช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน ท ำใหรั้บรู้เป็นก ำไรไดน้อ้ยลง 

 

และในไตรมำสน้ี บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบขำยผ่อนช ำระจ ำนวน 78 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
44.4 qoq และร้อยละ 116.7 yoy  โดยในไตรมำส 1/2565 บริษทัฯ มีก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระมำกข้ึน 
เน่ืองจำกกำรขำยแบบผอ่นช ำระเติบโตข้ึนตำมกลยทุธ์และโปรโมชัน่ส่งเสริมกำรขำย   

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 
หน่วย: ล้านบาท ไตรมาส 

1/2565 
ไตรมาส 
4/2564 

qoq 
% เพิม่ (ลด) 

ไตรมาส 
1/2564 

yoy 
% เพิม่ (ลด) 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 598 787 (24.0) 591  1.2 

   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 328 490 (33.1) 344  (4.7) 
   ค่ำตอบแทนกรรมกำร 2 8 (75.0) 2  0.0  
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำร สถำนท่ี และอุปกรณ์ 42 52 (19.2) 48  (12.5) 
   ค่ำภำษีอำกร 121 153 (20.9) 110  10.0  
   (กลบัรำยกำร) ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 11 20 (45.3) 0.3  3566.7  
   ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย 53 38 39.5  30  76.7  
   ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  41 26 57.7  56  (26.8) 

 
 

 ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 ค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนอ่ืนมีจ ำนวน 598 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 24.0 
qoq  และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.2 yoy โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก  

- ไตรมำส 1/2565 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำนซ่ึงเป็นค่ำใชจ่้ำยหลกัในกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  มีจ ำนวน 328 ลำ้นบำท 
ลดลงร้อยละ 33.1 qoq และร้อยละ 4.7 โดยมีสำเหตุมำจำกกำรบนัทึกเงินช่วยเหลือพิเศษพนกังำน (โบนสั) ตำมเกณฑ์
ของผลประกอบกำรปี 2564 ในงวดก่อนหนำ้ 

- ในไตรมำส 1/2565 บริษทัฯ บนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 11 ลำ้นบำท ลดลงร้อยละ 
45.3 qoq และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3,566.7 yoy มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรเปล่ียนแปลงของรำคำประเมินทรัพย ์และบริษทัฯ รับ
โอนทรัพยข์นำดใหญ่ซ่ึงเดิมเป็นหลกัประกนัลูกหน้ี จึงบนัทึกรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเน่ืองจำกทรัพยอ์ยูร่ะหวำ่ง
ประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินรำคำภำยนอก 

- บริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำยในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 53 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 39.5 qoq และ
ร้อยละ 76.7 yoy โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกค่ำใชจ่้ำยในกำรซ้ือทรัพยจ์ำกกำรขำยทอดตลำดแบบบุคคลภำยนอก และ     
ค่ำภำษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำง 
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- ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 41 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 57.7 qoq และลดลงร้อยละ 26.8 yoy มีสำเหตุ
หลกัมำจำกค่ำจำ้งท่ีปรึกษำดำ้นกลยทุธ์ด ำเนินงำนและดำ้น IT รวมถึงค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำและส่งเสริมกำรตลำด 

ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกดิขึน้  

บริษทัน ำหลกักำรกำรดอ้ยค่ำส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีมีกำรดอ้ยค่ำทำงเครดิตตำมนโยบำยบญัชีใหม่ ท่ีถือปฏิบติัตั้งแต่
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 โดยส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ทั้งหมดจ ำนวน 1,058 ลำ้นบำท มีสำเหตุหลกัมำจำกบริษทัฯ บนัทึกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำร
ซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 1,061 ลำ้นบำท   แบ่งออกเป็นเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี - ดอกเบ้ียคำ้งรับ จ ำนวน 1,020 ลำ้นบำท และตั้งเพ่ิม
จำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีตำมคุณภำพหน้ี จ ำนวน 41 ลำ้นบำท 

 

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

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

2.2.1 เงินรับจากธุรกจิบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯระหว่ำงรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 และส ำหรับงวด
สำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 

 

 
 
เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 
รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

  
งวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 

2562 2563 2564  2563 2564 2565 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

 มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี1 1,518.9 5,887.9 6,047.2  1,440.5 1,487.8 1,512.4 

ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 7,449.6 3,835.4 3,322.1  1,584.0 594.3 614.4 

รำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ 10,907.8 8,319.2 7,907.5  2,038.5 1,877.3 2,049.2 
รวม 19,876.3 18,042.5 17,276.8  5,062.0 3,959.4 4,176.0 
หักส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำก
ลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั2 (13,018.2) (12,245.0) (11,234.1) 

 
(3,228.0) (2,958.6) (2,983.7) 

เงินรับช าระจากลูกหน้ีระหว่างงวด3 6,858.1 5,797.5 6,042.7  1,835.0 1,000.8 1,192.3 
เงินรับจำกกรมบงัคบัคดีระหวำ่งงวด4 7,200.5 2,598.8 2,675.9  796.9 762.7 829.5 
รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ5 14,058.6 8,396.3 8,718.6  2,631.9 1,763.5 2,021.8 
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หมำยเหตุ: 1  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 แสดงรำยกำรรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี เป็นส่วนท่ีรับแลว้และส่วนท่ีคำ้งรับ 

2  โปรดพิจำรณำรำยละเอียดกำรบนัทึกบญัชีท่ีเก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในส่วนกำรรับรู้รำยไดแ้ละก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี 
3  เงินรับช ำระจำกลูกหน้ีระหว่ำงงวดค ำนวณจำก (ก) กำรน ำรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ข) บวกกบัก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี (ค) บวกกบัรำยกำรรับ

ช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ และ (ง) ลบดว้ยส่วนท่ีบนัทึกบญัชีตำมเกณฑค์งคำ้งและกำรรับช ำระจำกลูกหน้ีดว้ยหลกัประกนั 
4  รำยกำรเงินรับจำกกรมบงัคบัคดีระหว่ำงงวด จะแสดงเป็นส่วนท่ีบุคคลภำยนอกประมูลซ้ือหลกัประกนัของลูกหน้ีของบริษทัฯ ท่ีบริษทัฯ มีควำมแน่นอนในกำรรับเงินและรับรู้รำยกำร

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

ธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษทัฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพถูกน ำไปใชโ้ดยผูป้ระกอบกำรใน
อุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก อยำ่งไรก็ตำม เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพน้ีเป็นกำรค ำนวณกระทบยอดจำกรำยไดด้อกเบ้ียจำกเงินให้สินเช่ือจำก
กำรซ้ือลูกหน้ี ก ำไรจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี และรำยกำรรับช ำระหน้ีและปรับปรุงสุทธิ โดยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนยัส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินรับจำกธุรกิจบริหำร
จดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพท่ียงัไม่รับรู้รำยได ้เช่น เงินรับจำกกำรขำยทอดตลำดรอรับรู้ บญัชีพกัรับช ำระหน้ีและเชค็รอเรียกเก็บ และบญัชีพกัรอกำรตดัช ำระหน้ี เป็นตน้ และไม่อำจ
น ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของ
ไทย กำรค ำนวณเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอ่ืน 

   

ส ำหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรสินทรัพยด์อ้ยคุณภำพทั้งส้ิน 2,021.8 
ลำ้นบำท โดยมีเงินรับช ำระจำกลูกหน้ีโดยรวมระหวำ่งงวด 1,192.3 ลำ้นบำท และมีเงินรับจำกกรมบงัคบัคดี จ ำนวน 829.5 ลำ้นบำท  

 

2.2.2 เงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ตำรำงต่อไปน้ีแสดงให้เห็นถึงเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ ระหวำ่งรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 2563 และ 2564 และส ำหรับงวดสำม
เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 2564 และ 2565 

 
 
 
 

เงินรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด 
วันที่ 31 มีนาคม 

2562 2563 2564 2563 2564 2565 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ขายแบบเงินสด       
ก ำไรจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำย 2,907.3 1,997.9 2,963.2 226.4 597.4 411.4 
ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ1 2,316.9 1,881.5 3,280.8 242.8 480.4 507.0 
รวมเงินรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสด 5,224.2 3,879.4 6,244.0 469.2 1,077.8 918.4 
ขายแบบผ่อนช าระ 

      
รำยไดด้อกเบ้ีย 108.0 95.0 115.0 22.0 31.0 30.0 
รับช ำระระหวำ่งงวด (ในส่วนของตน้ทุนและก ำไร) 341.4 724.0 917.0 45.5 86.3 187.9 
รวมเงินรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบให้ผ่อนช าระ 449.4 819.0 1,032.0 67.5 117.3 217.9 
รวมเงินรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย2 5,673.6 4,698.4 7,276.0 536.7 1,195.1 1,136.3 
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หมำยเหตุ: 1 ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลง – สุทธิ ค  ำนวณจำก (ก) ตน้ทุนรับซ้ือรับโอนทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีลดลงทั้งหมดและรำยกำรปรับปรุง และ (ข)        

หักดว้ยกลบัรำยกำรค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีจ ำหน่ำยระหวำ่งงวดตำมล ำดบั 

 2 เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณจำก (ก) เงินรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด  (ข) บวกกบัเงินรับจำกลูกหน้ีขำยผ่อนช ำระ 
ทั้งน้ี บริษัทฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยเป็นตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคญั และบริษัทฯ เช่ือว่ำเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยถูกน ำไปใช้โดยผูป้ระกอบกำรในอุตสำหกรรมเดียวกนัและผูล้งทุนจ ำนวนมำก ส ำหรับกำรประมำณกำรกระแสเงินสดจำกธุรกิจบริหำรจดักำร
สินทรัพยด์อ้ยคุณภำพและทรัพยสิ์นรอกำรขำย อยำ่งไรก็ตำม เงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยค ำนวณบนรำยกำรท่ีมีนัยส ำคญัเท่ำนั้น ซ่ึงอำจไม่
ครอบคลุมเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งหมด เช่น (ก) เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์(ข) รำยไดค่้ำเช่ำ (ค) ก ำไรจำกกำรยึดคืน
ทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบผ่อนช ำระ และ (ง) รำยไดอ่ื้นจำกกำรผิดเง่ือนไขสัญญำขำยทรัพย ์เป็นตน้ และไม่อำจน ำมำใชเ้ป็นตวัช้ีวดักระแสเงินสดท่ีแทจ้ริงของธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยของบริษทัฯ และไม่ใช่ตวัช้ีวดัมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทย กำรค ำนวณเงินรับจำกธุรกิจ
บริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยอำจจะแตกต่ำงจำกกำรค ำนวณค่ำท่ีมีช่ือคลำ้ยคลึงกนัของบริษทัอ่ืน 

 

ส ำหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีเงินรับจำกธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยทั้งส้ิน 1,139.7   
ลำ้นบำท โดยเป็นเงินรับจำกกำรขำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสด 918.4 ลำ้นบำท เงินรับจำกลูกหน้ีขำยผอ่นช ำระ 217.9 ลำ้นบำท 
และรำยไดอ่ื้นๆ เช่น ค่ำเช่ำ เงินริบ เป็นตน้ รวมทั้งส้ิน 3.4 ลำ้นบำท  
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

2.3 การวเิคราะห์คุณภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis)  
บริษทัฯ บริหำรจดักำรเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงบริษทัฯ ไดรั้บซ้ือมำในช่วงระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกนัออกไป 

2.3.1 เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายทีม่าจากการโอนหลักประกนั ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชี
ของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/รับ

โอน ต า่กว่า 1 ปี 

ตั้งแต่ 1 –    

น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งแต่ 2 –  

น้อยกว่า 3 ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ตั้งแต่ 5 –  

น้อยกว่า 6 ปี 

ตั้งแต่ 6 –  

น้อยกว่า 7 ปี 

ตั้งแต่ 7 – 

 น้อยกว่า 8 ปี 

ตั้งแต่ 8 –  

น้อยกว่า 9 ปี 

ตั้งแต่ 9 –  

น้อยกว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงนิให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้
     

       

มูลค่าทางบัญชี 4,619.28 5,540.25 12,079.72 8,442.99 6,948.09 7,621.17 6,810.85 7,040.59 3,219.36 3,656.89 14,996.75 80,975.94 

ราคาประเมิน1 9,590.58 13,658.96 22,490.53 16,147.83 15,926.91 14,545.70 14,907.95 14,117.75 7,215.13 16,999.51 35,714.20 181,315.05 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 2.08 2.47 1.86 1.91 2.29 1.91 2.19 2.01 2.24 4.65 2.38 2.24 

ทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอน

หลักประกัน: 
(ระยะเวลานับตั้งแต่เปลีย่นสถานะเป็นทรัพย์สินรอการขาย)       

มูลค่าทางบัญชี2 5,019.33 4,304.02 4,141.25 3,320.58 2,475.96 1,539.47 985.81 1,398.85 697.13 166.40 1,734.72 25,783.52 

ราคาประเมิน 9,208.00 8,108.87 8,262.85 6,753.68 4,962.00 3,315.36 2,211.39 2,514.98 824.70 389.22 4,574.36 51,125.41 

ราคาประเมินต่อมูลค่าทางบัญชี (เท่า) 1.83 1.88 2.00 2.03 2.00 2.15 2.24 1.80 1.18 2.34 2.64 1.98 
 

หมำยเหตุ 1 มูลค่ำหลักประกันค ำนวณจำกรำคำประเมินตำมมติล่ำสุดของคณะกรรมกำรประเมินรำคำสินทรัพย ์(ทั้ งน้ีรำคำประเมินของหลักประกันบำงรำยกำรอำจถูกจดัท ำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 3 ปี) และหำกหลักประกันถูกน ำไป                
ขำยทอดตลำดและมีผูป้ระมูลซ้ือทรัพยแ์ลว้จะใชร้ำคำเคำะขำยหักประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยแทน ซ่ึงมูลค่ำหลกัประกนัอำ้งอิงรำคำประเมินก่อนพิจำรณำถึงภำระหน้ีเกณฑสิ์ทธ์ิและก่อนพิจำรณำมูลจ ำนอง 

 2 ตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยก่อนหักค่ำปรับมูลค่ำทรัพยสิ์นรอกำรขำย 
 

บริษทัฯ พบวำ่รำคำประเมินของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนั มีมูลค่ำสูงกวำ่มูลค่ำทำงบญัชีของเงินใหสิ้นเช่ือจำก

กำรซ้ือลูกหน้ีและทรัพยสิ์นรอกำรขำยแต่ละประเภทประมำณ 1.98 เท่ำ ทั้งน้ี บริษทัฯ มีควำมมุ่งมัน่ในกำรเรียกเก็บเงินสด โดยบริษทัฯ พยำยำมท่ีจะรักษำระดบัของเงินรับทั้งจำก

ธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นดอ้ยคุณภำพและธุรกิจบริหำรจดักำรทรัพยสิ์นรอกำรขำยใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์ดี บริษทัฯ มีเงินรับท่ีไดจ้ำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีผ่ำนกำรเรียกเก็บ

จำกกำรปรับโครงสร้ำงหน้ี และมีเงินรับท่ีไดจ้ำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยผำ่นกำรเรียกเก็บจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นรอกำรขำยแบบเงินสดและแบบใหผ้อ่นช ำระ 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินรับและตน้ทุนกำรซ้ือของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ทรัพยสิ์นรอกำรขำย ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/รับโอน ต า่กว่า 1 ปี 

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ตั้งแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ตั้งแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 ปี 

ตั้งแต่ 9 –          

น้อยกว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

เงนิให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สิน

รอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน 
     

       

รวมเงินรับ………………………………... 45.70 680.21 2,147.60 2,861.50 4,181.68 5,041.79 7,218.43 7,492.80 8,667.46 30,959.97 161,282.32 230,579.46 

เงินรับจำกเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ

ลูกหน้ี……………………………………. 45.70 626.10 2,082.92 2,588.16 3,496.40 4,373.60 5,828.09 6,077.01 5,834.85 27,343.25 119,154.37 177,450.45 

เงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำก

กำรโอนหลกัประกนั (ระยะเวลำนบัตั้งแต่

เปล่ียนสถำนะเป็นทรัพยสิ์นรอกำร

ขำย)……………………………………. 0.00 54.11 64.68 273.34 685.28 668.19 1,390.35 1,415.80 2,832.61 3,616.72 42,127.94 53,129.01 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………………………. 4,677.95 6,040.76 14,204.13 11,566.39 11,438.56 13,260.58 14,109.29 14,825.81 10,005.77 18,045.51 120,809.18 238,983.93 

เงนิรับต่อต้นทุนการซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………………………….. 0.98 11.26 15.12 24.74 36.56 38.02 51.16 50.54 86.62 171.57 133.50 96.48 

เงินรับมีแนวโนม้ท่ีจะเพ่ิมข้ึนเล็กนอ้ยภำยในระยะ 2-3 ปีแรกหลงัจำกกำรรับซ้ือ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ซ่ึงเป็นช่วงท่ีบริษทัฯ เตรียมกำรและเจรจำปรับ
โครงสร้ำงหน้ี และมีแนวโนม้จะเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 ปี - 
นอ้ยกวำ่ 3 ปีท่ีร้อยละ 15.12 โดยมีอตัรำส่วนนอ้ยกวำ่อยำ่งชดัเจนเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 10 ปีท่ี
ร้อยละ 133.50 

ส ำหรับเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีมีอำยรุะหวำ่ง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจ ำนวน 680.21 ลำ้นบำท   (โดย

แบ่งเป็นเงินรับจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 626.10 ลำ้นบำท และเงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 54.11 ลำ้นบำท) และมีมูลค่ำทำง

บญัชีคงเหลือจ ำนวน 9,844.27 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 5,540.25 ลำ้นบำท และมูลค่ำทำงบญัชีคงเหลือจำกทรัพยสิ์น

รอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 4,304.02 ลำ้นบำท) โดยมีรำคำประเมินทั้งส้ิน 21,767.83 ลำ้นบำท (โดยแบ่งเป็นรำคำประเมินของหลกัประกนัจำกเงินใหสิ้นเช่ือจำก

กำรซ้ือลูกหน้ีจ ำนวน 13,658.96 ลำ้นบำท และรำคำประเมินจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมำจำกกำรโอนหลกัประกนัจ ำนวน 8,108.87 ลำ้นบำท) 
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บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

2.3.2 ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัรำคำประเมินและมูลค่ำทำงบญัชีของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำ
โดยตรง ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ 

รับซ้ือ/รับโอน ต า่กว่า 1 ปี 

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ตั้งแต่ 6 –        

น้อยกว่า 7 ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ตั้งแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 ปี 

ตั้งแต่ 9 –        

น้อยกว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

 

ทรัพย์สินรอการขายที่

บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง 
     

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน)     

มูลค่าทางบัญชี………… 5.50 50.47 1,388.93 884.97 147.13 225.54 

 

97.33 

 

7.94 

 

42.32 

 

923.15 

 

1,512.32 

 

5,285.59 

ราคาประเมิน………….. 7.81  121.16 2,943.46 1,644.58 329.82 481.39 184.15 15.80 217.77 3,355.22 5,437.47 14,738.64 

ราคาประเมินต่อมูลค่า

ทางบัญชี (เท่า) 1.42 2.40 2.12 1.86 2.24 2.13 1.89 1.99 5.15 3.63 3.60 2.79 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 อตัรำส่วนเฉล่ียรำคำประเมินของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง คิดเป็นอตัรำ 2.79 เท่ำ 

  



  
 

13 

 

บริษทับริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) 

ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินรับและตน้ทุนกำรซ้ือของทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง ซ่ึงมีอำยแุตกต่ำงกนัออกไป ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 

ระยะเวลานับแต่บริษัทฯ รับซ้ือ/

รับโอน ต า่กว่า 1 ปี 

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 ปี 

ตั้งแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 ปี 

ตั้งแต่ 8 –        

น้อยกว่า 9 ปี 

ตั้งแต่ 9 –       

น้อยกว่า 10 ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณีของอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือ

มาโดยตรง 
     

       

เงินรับจำกทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ี

บริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรง……….. 0.00 15.97 353.47 142.79 144.41 753.86 110.57 11.76 664.93 7,762.11 36,587.28 46,547.14 

ตน้ทุนกำรซ้ือ………………. 6.02 62.56 1,861.61 1,198.01 242.99 695.85 168.45 16.31 302.56 3,787.86 19,263.26 27,605.48 

เงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือ  

(ร้อยละ)…………………… 0.00 25.53 18.99 11.92 59.43 108.34 65.64 72.08 219.77 204.92 189.93 168.62 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนเงินรับต่อตน้ทุนกำรซ้ือส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยตุั้งแต่ 2 - นอ้ยกวำ่ 3 ปี ท่ีร้อยละ 18.99 
และส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงท่ีมีอำยมุำกกวำ่ 10 ปี ท่ีร้อยละ 189.93 

ส ำหรับทรัพยสิ์นรอกำรขำยท่ีมีอำยรุะหวำ่ง 1 ปี ถึง 2 ปี นบัจำกวนัท่ีบริษทัฯ ซ้ือมำโดยตรงจนถึงวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ ไดรั้บเงินจ ำนวน 15.97 ลำ้นบำท และมีมูลค่ำ
ทำงบญัชีคงเหลือจ ำนวน 50.47 ลำ้นบำท โดยมีรำคำประเมินทั้งหมด 121.16 ลำ้นบำท 
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2.4 การกระจุกตัวของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 
 ตำรำงต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำม
ตน้ทุนคงเหลือของเงินใหสิ้นเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุไว ้
 
 

 

 
หมำยเหตุ: 1  แสดงขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ แบ่งตำมตน้ทุนคงเหลือรวมค่ำใช้จ่ำยของเงินให้

สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ี ณ วนัท่ีระบุ โดยเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของบริษทัฯ อำจเปล่ียนแปลงไดใ้นแต่ละปี  
                2 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีเงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีรำยท่ีใหญ่ท่ีสุด 10 รำยแรกของงวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 และ 2564 และงวดสำมเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนำคม 2565 อำจไม่สำมำรถเทียบไดก้บังวดบญัชีก่อนหน้ำ เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึง
ส่งผลต่อกำรค ำนวนและกำรแสดงรำยกำรบญัชีค่ำเผือ่ดอ้ยค่ำทำงเครดิต (ปี 2562: ส ำรองดอ้ยค่ำ)  

 3 เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลงรำยกำรบญัชีดงักล่ำวจำกเดิม “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือ
ลูกหน้ีสุทธิ” เป็น “เงินให้สินเช่ือจำกกำรซ้ือลูกหน้ีและดอกเบ้ียคำ้งรับสุทธิ” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีรายใหญ่1 

รอบปีบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 

งวดสามเดือนส้ินสุด
วันที่ 31 มีนาคม 

 

2562 25632 25642 25652 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

ลูกหน้ี 1 3,035 3,035 3,035 3,035 

ลูกหน้ี 2 589 589 589 589 

ลูกหน้ี 3 579 558 558 558 
ลูกหน้ี 4 507 389 389 389 
ลูกหน้ี 5 389 334 334 334 
ลูกหน้ี 6 334 324 323 324 
ลูกหน้ี 7 324 290 290 291 
ลูกหน้ี 8 319 287 287 287 
ลูกหน้ี 9 300 261 261 261 
ลูกหน้ี 10 230 224 224 224 
รวม 6,606 6,291 6,291 6,292 

รวมเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ3 77,375 77,726 73,406 72,668 
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2.5 การกระจุกตัวของทรัพย์สินรอการขาย 
บริษทัฯ มีทรัพยสิ์นรอกำรขำยกระจำยอยู่ในพ้ืนท่ีต่ำง ๆ ทัว่ประเทศ โดย ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มี

ทรัพยสิ์นรอกำรขำยอยูใ่นกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล คิดเป็นร้อยละ 39.9 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ
ทั้งหมดของบริษทัฯ และมีอสงัหำริมทรัพย ์ประเภทท่ีอยูอ่ำศยั คิดเป็นร้อยละ 53.4 ของมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำย
สุทธิทั้งหมดของบริษทัฯ  

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมภูมิภำค ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2563 2564 2565 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตามสถาน

ที่ตั้ง 
     (ล้านบาท)  

อสังหำริมทรัพย ์     

กรุงเทพและปริมณฑล 9,988 12,255 11,976 12,182 

ภำคกลำง และภำคตะวนัออก 6,137 6,582 6,893 7,040 

ภำคเหนือ 3,432 3,742 4,089 4,170 

ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2,158 2,698 3,034 3,220 

ภำคใต ้ 1,969 2,587 3,450 3,712 

สังหำริมทรัพย ์ 215 214 224 225 

รวม 23,899 28,078 29,666 30,549 

 

ตำรำงน้ีแสดงรำยละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์นรอกำรขำย แบ่งตำมประเภททรัพยสิ์นรอกำรขำย ณ วนัท่ีระบุ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 

 2562 2563 2564 2565 

 มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ มูลค่าสุทธิ 

มูลค่าของทรัพย์สินรอการขายซ่ึงจ าแนกตาม

ประเภท 
 (ล้านบาท)   

อสังหำริมทรัพย ์     

ท่ีดินเปล่ำ 5,243 6,023 5,415 5,460 

โรงแรม 450  591  697 701 

อำคำรเพื่อกำรพำณิชย ์ 6,453 7,186 7,720 7,861 

ท่ีอยูอ่ำศยั 11,539 14,065 15,610 16,302 

สังหำริมทรัพย ์ 215 214 224 225 

รวม 23,899 28,078 29,666 30,549 

  
ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2565 บริษทัฯ มีมูลค่ำตำมบญัชีทรัพยสิ์นรอกำรขำยสุทธิ 30,549 ลำ้นบำท และมีรำคำประเมิน

ทรัพย์สินรอกำรขำยรวม 65,864 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำคำประเมินประเภทอสังหำริมทรัพย์ 65,418 ล้ำนบำท และ
สงัหำริมทรัพย ์446 ลำ้นบำท 


