บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)
รายงานการสอบทาน และ ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานการสอบทานข้ อมูลทางการเงินระหว่ างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสด
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อของบริ ษทั บริ หาร
สิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) (รวมเรี ยกว่า “ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล”) ซึ่งผูบ้ ริ หารของกิจการ
เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่านี้ ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า
ขอบเขตการสอบทาน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 เรื่ อง การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วย การใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้ความ
เชื่อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนยั สาคัญทั้งหมดซึ่งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดงความเห็น
ต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน
ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2 (ก) บริ ษทั ฯได้นานโยบายการบัญชีใหม่
เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิใน
การจัดทางบการเงินงวดปัจจุบนั และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วน
ไม่วา่ โดยตรงหรื อทางอ้อม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางธุรกิจของบริ ษทั ฯในส่ วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการ
ดาเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี ขา้ งต้น
แต่อย่างใด
เรื่ องอื่น
งบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และมีวรรค
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับงวดสามและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2562 งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพ
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) ที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ สอบทานโดยผูส้ อบบัญชีอื่นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งให้ขอ้ สรุ ป
ว่าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระสาคัญ ตามรายงานลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

สมใจ คุณปสุต
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4499
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2563

2

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนสุ ทธิ
เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนีและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ลูกหนีขายผ่อนชําระและดอกเบียค้างรับสุ ทธิ
ทรัพย์สินรอการขายสุ ทธิ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุ ทธิ
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื อทรัพย์และอืน ๆ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์อนื
รวมสิ นทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

6
7
8, 10
9, 10
11
12
13
14
15
16
17
18

30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)
6,711
817,086
441,408
77,456,132
728,657
27,531,450
1,185,375
19,199
15,198
1,629,435
9,502,824
741,687
148,414
120,223,576

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

4,706
1,378,910
70,182
77,374,662
649,154
23,899,115
1,243,219
15,916
491,316
9,595,611
888,262
178,613
115,789,666

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุ

หนีสินและส่ วนของเจ้ าของ
หนีสิ น
ตราสารหนีทีออกและเงินกูย้ มื
ประมาณการหนีสิ น
ดอกเบียค้างจ่าย
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หนีสิ นอืน
รวมหนีสิ น
ส่ วนของเจ้าของ
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 3,245,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 5 บาท
ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 3,232,042,300 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 5 บาท
(31 ธันวาคม 2562: หุ น้ สามัญ 3,015,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 5 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
องค์ประกอบอืนของส่ วนของเจ้าของ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนีสิ นและส่ วนของเจ้าของ

20
21
22
23

24

30 กันยายน 2563
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ
แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
(ตรวจสอบแล้ว)

80,438,420
1,050,630
314,979
13,889
1,454,163
83,272,081

75,687,524
1,052,335
504,240
1,479,447
78,723,546

16,225,000

16,225,000

16,160,212
6,044,227
232,499

15,075,000
3,399,426
(65,023)

1,622,500
12,892,057
36,951,495
120,223,576
-

1,622,500
17,034,217
37,066,120
115,789,666
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

(นายสมพร มูลศรี แก้ว)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2563
2562
กําไรขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากการขายผ่อนชําระ
รายได้จากการดําเนินงานอืน ๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานที และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับรายการ)
ค่าใช้จ่ายเกียวกับทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

26
27

28

15

2,101,317
591,529
1,509,788
712,258
16,213
15,010
2,253,269

2,166,204
599,440
1,566,764
3,945
357,793
19,402
17,872
1,965,776

384,048
2,190
55,878
126,248
(5,044)
33,975
55,803
653,098
1,263,189
336,982
(38,686)
298,296

675,315
2,993
56,153
124,525
10,455
26,264
105,010
1,000,715
82,584
882,477
(1,150)
881,327

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2563
2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

-

(6,150)

รายการทีไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ทีเกียวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด (ขาดทุน)

(11,007)
2,201
(8,806)

(6,150)

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด

289,490

875,177

0.09
3,232,042

0.32
2,735,000

กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ น้ )

29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

(นายสมพร มูลศรี แก้ว)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2563
2562
กําไรขาดทุน:
รายได้ดอกเบีย
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กําไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากการขายผ่อนชําระ
รายได้จากการดําเนินงานอืน ๆ
รวมรายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานอืน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคาร สถานที และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายเกียวกับทรัพย์สินรอการขาย
ค่าใช้จ่ายอืน
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอืน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน
หนีสู ญและหนีสงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

26
27

28

15

7,404,292
1,754,336
5,649,956
1,373,101
46,815
43,175
7,113,047

7,948,251
1,524,630
6,423,621
3,945
1,130,020
80,617
43,485
7,681,688

1,133,119
5,370
162,581
327,674
(7,173)
90,572
244,207
1,956,350
3,937,108
1,219,589
(86,809)
1,132,780

1,545,853
11,982
167,579
563,355
(9,486)
74,893
233,838
2,588,014
209,641
4,884,033
(1,742)
4,882,291

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย : พันบาท ยกเว้นกําไรต่อหุน้ แสดงเป็ นบาท)
หมายเหตุ
2563
2562
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย
รายการทีไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนทีกําหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ภาษีเงินได้ทีเกียวข้อง
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับงวด
กําไรต่อหุ น้
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน (บาทต่อหุ น้ )
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนําหนัก (พันหุ น้ )

29

-

(13,937)

(29,936)
57,855
(5,584)
22,335

(20,801)
(34,738)

1,155,115

4,847,553

0.35
3,219,368

1.79
2,735,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(นายบรรยง วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริ หาร

(นายสมพร มูลศรี แก้ว)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั บริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของเจ้ าของ
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสินสุ ดวันที 30 กันยายน 2563
(หน่วย : พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด (ขาดทุน)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่ (หมายเหตุ 4)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2563 (หลังปรับปรุ ง)
กําไรสําหรับงวด
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด (ขาดทุน)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับงวด (ขาดทุน)
กําไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีจําหน่ายและรับรู้ในกําไรสะสม
เพิมทุนหุ ้นสามัญ (หมายเหตุ 24)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2563
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

ทุนทีออก
และชําระแล้ว
13,675,000
13,675,000
15,075,000
15,075,000
1,085,212
16,160,212

-

องค์ประกอบอืน
ของส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนเกินทุน
(ตํากว่าทุน) จากการ
เปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุน
(58,017)
(13,937)
(13,937)
(71,954)

จัดสรรแล้ว
สํารอง
ตามกฎหมาย
1,622,500
1,622,500

ยังไม่จดั สรร
26,609,532
4,882,291
(20,801)
4,861,490
(3,121,456)
28,349,566

รวม
41,849,015
4,882,291
(34,738)
4,847,553
(3,121,456)
43,575,112

3,399,426
3,399,426
2,644,801
6,044,227

(65,023)
321,966
256,943
(23,949)
(23,949)
(495)
232,499

1,622,500
1,622,500
1,622,500

17,034,217
(1,928,153)
15,106,064
1,132,780
46,284
1,179,064
495
(3,393,566)
12,892,057

37,066,120
(1,606,187)
35,459,933
1,132,780
22,335
1,155,115
3,730,013
(3,393,566)
36,951,495

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

กําไรสะสม

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
รายได้คา้ งรับ (เพิมขึน) ลดลง
รายได้รับล่วงหน้าลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
ค่าความเสี ยหายทีเกิดจากคดีฟ้องร้อง
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
กําไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชําระ
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเพิมขึน/หนีสู ญ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญตังเพิม
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนเพิมขึน (ลดลง) - ลูกหนีขายผ่อนชําระ
ค่าเผือหนีสงสัยจะสู ญ - ลูกหนีขายผ่อนชําระลดลง
กําไรจากการปรับโครงสร้างหนี - ลูกหนีขายผ่อนชําระ
โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
กําไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
รายได้ดอกเบียสุ ทธิ
รายได้เงินปั นผลสุทธิ
เงินสดรับดอกเบีย
เงินสดรับเงินปั นผล
เงินสดรับจากเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
เงินสดจ่ายค่าซื อสิ นทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบีย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนีสิ นดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย : พันบาท)
2562

1,219,589

4,884,033

109,838
98,772
986
(3,990)
(540,718)
455
55,609
(3,430)
(2,101)
3,905,455
153,135
(121,482)
(7,173)
4,864,945
(5,649,956)
(2,051)
2,490,483
37,861
2,292,048
(4,066,347)
(1,943,347)
(729,212)

104,317
72,265
(11,444)
(3,741)
(233,106)
309,600
(155)
(6,859)
209,641
(259)
(9,486)
(3,945)
5,310,861
(6,423,621)
(1,801)
3,275,708
37,611
6,754,026
(7,524,114)
(1,383,140)
(6,386)

(2,705,576)

39,144

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2563
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
เงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี
ลูกหนีขายผ่อนชําระ
ทรัพย์สินรอการขาย
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื อทรัพย์และอืน ๆ
สิ นทรัพย์อนื
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู ้
หนีสิ นอืน
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
เงินสดจ่ายซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินฝากธนาคารทีติภาระคําประกันลดลง
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี เผือขาย
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ ืมและตราสารหนี
เงินสดจ่ายชําระคืนเงินกูย้ มื และตราสารหนี
เงินสดรับในการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายชําระหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุน้ กู้
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอาวัลตัวเงินจ่าย
เงินสดรับสุ ทธิจากการออกหุน้ สามัญ
เงินสดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เงินสดจ่ายชําระหนีตามสัญญาเช่า
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ นงวด (หมายเหตุ 6)
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี

(หน่วย : พันบาท)
2562

2,193,688
(76,750)
1,319,565
(1,395,037)
138,758
(206,904)

5,057,343
168,571
639,279
(4,055,450)
282,427
(177,197)

99,405
(632,851)

(5,342,009)
93,298
(3,294,594)

(58,818)
(2,590)
3,430
1,296
(56,682)

(61,995)
(11,187,756)
(9,374)
51
156
5,602,007
4,430
(5,652,481)

35,050,000
(34,444,128)
(800,000)
(230)
3,731,771
(3,393,566)
(14,256)
129,591
(559,942)
1,379,811
819,869

32,600,000
(35,990,870)
20,000,000
(4,000,000)
(30,057)
(4,410)
(3,121,456)
9,453,207
506,132
1,031,572
1,537,704

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับงวดเก้ าเดือนสิ นสุ ดวันที 30 กันยายน 2563

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

2563
ข้อมูลเพิมเติมประกอบกระแสเงินสด
รายการทีไม่ใช่เงินสด
ซื อเงินให้สินเชือจากการซือลูกหนี
ซื อทรัพย์สินรอการขาย
ซื อทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รับโอนทรัพย์สินรอการขายจากลูกหนีเงินให้สินเชือ
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี
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1.

ข้ อมูลทั่วไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั บริ หารสิ นทรั พ ย์ กรุ งเทพพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ ง จัดตั้ง และ
มีภูมิลาเนาในประเทศไทย และมีกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นเป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่
ของบริ ษทั ฯ โดยถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45.79 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว (ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม
2562 กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ ้นบริ ษทั ฯในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน) บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จการรั บซื้ อหรื อรั บโอนสิ นทรั พย์ด้อยคุณภาพ (“NPL”) และทรัพย์สิน
รอการขาย (“NPA”) เพื่อนามาบริ หารหรื อจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป บริ ษทั ฯ มีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร และมีสาขาจานวน 25 สาขา
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ได้อนุ ญาตให้หุ้นสามัญของบริ ษทั ฯเป็ น
หลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย โดยใช้ชื่ อย่อในการซื้ อขายหลัก ทรั พ ย์ว่ า
“BAM”
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมใน
หลายภาคส่ วนไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อม สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่นอนและอาจ
ส่ งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ในส่ วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการชาระหนี้ ของลูกหนี้
ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริ ษทั ฯ ซึ่งผลกระทบดังกล่าว
ยังไม่สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารบริ ษทั ฯมีการติดตามความ
คืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณ
การหนี้ สิ นและหนี้ สินที่ อาจเกิ ดขึ้นอย่างต่ อเนื่ อง ทั้ง นี้ ฝ่ ายบริ หารได้ใ ช้ป ระมาณการและดุ ลยพินิจใน
ประเด็นต่าง ๆ ในการประมาณการผลกระทบ ซึ่ งต้องมีการประมาณการอย่างต่อเนื่ องหากสถานการณ์มี
การเปลี่ยนแปลง
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1 เกณฑ์ ในการจัดทาข้ อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯ เลือกนาเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของเจ้าของและงบ
กระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ซึ่งเป็ นไปตามรู ปแบบงบการเงิน ตามข้อกาหนดใน
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ที่ สนส.21/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่ อง การจัดทาและการ
ประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิ้งที่เป็ นบริ ษทั แม่ของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน ซึ่งเริ่ มมี
ผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินปี 2563 และตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทางการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ งล่ าสุ ด
ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่ อไม่ ใ ห้ข ้อมู ลที่ นาเสนอซ้ า ซ้อนกับข้อมูล ที่ ไ ด้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้ข้อมูล ทางการเงิ นควรใช้ข้อมูลทาง
การเงินระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ฯ ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย ข้อมูล
ทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยนี้
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน
ที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งได้มี
การเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัด
มู ล ค่ า เครื่ องมื อทางการเงิ นด้วยมู ล ค่ ายุติธ รรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ าย โดยพิ จารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุ รกิจของกิจ การ (Business Model)
หลัก การเกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารค านวณการด้อ ยค่ า ของเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น โดยใช้แ นวคิ ด ของผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงการแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบตั ิมีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ ดังนี้
การจัดประเภทและวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
บริ ษทั ฯจัดประเภทรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าใน
ภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริ ษทั ฯใน
การจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ น ทรัพย์ทางการเงินนั้น
โดยถือตามพื้นฐานข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันที่เริ่ มต้นใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็ น
ครั้งแรก โดยจัดประเภทเป็ น
-

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ รั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา และข้อ ก าหนดตามสั ญ ญาของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
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-

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง
สองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียง
เงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด

-

สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เมื่อการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรื อข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งไม่ได้เป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นในวันที่กาหนด

สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน บริ ษทั ฯจัดประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้สอบทานและประเมินสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตาม
ข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุ ปการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า ดังนี้
-

ยกเลิกการจัดประเภทเดิมในส่ วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนดและประเภท
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ ไป

-

จัดประเภทเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถื อจนครบกาหนดทั้งหมดเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ วดั
มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

-

จัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น

-

จัดประเภทและวัด มู ล ค่ า ของเงิ นลงทุ นในหลัก ทรั พ ย์เผื่ อ ขายประเภทตราสารทุน ของบริ ษัท จด
ทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ฯ ซึ่ งวัดมูล ค่าด้วยมูลค่ายุติธ รรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น เป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

จัดประเภทเงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ที่บริ ษทั ฯถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและรับ
ชาระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจานวนเงิ นต้นคงค้าง และแสดงรายการเป็ นเงินให้สินเชื่ อจากการซื้ อ
ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
จัดประเภทลูกหนี้ ขายผ่อนชาระที่ บ ริ ษทั ฯถื อครองเพื่ อรั บกระแสเงิ นสดตามสั ญญาและรั บ ช าระ
เงิ นต้น และดอกเบี้ ยจากจานวนเงิ นต้นคงค้าง และแสดงรายการเป็ นลูกหนี้ ขายผ่อนชาระ และวัด
มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

-
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การจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้ สิน
ทางการเงิน บริ ษทั ฯยังคงจัดประเภทรายการหนี้สินทางการเงินและวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ กาหนดให้กิจการต้องประมาณการการด้อยค่าของผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ให้รับรู ้การด้อยค่าตามโมเดลผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์
ทางการเงิน (Expected Credit Loss model) และส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการเนื่ องจากโมเดลไม่รองรับ
(Management Overlay) และกาหนดให้รับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ทุกรายการที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน โดยไม่
จาเป็ นต้องรอให้เหตุการณ์ ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเกิ ดขึ้นก่ อน บริ ษทั ฯนาหลักการการด้อยค่าสาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่ มแรกที่ซ้ื อหรื อเมื่ อเกิดรายการ (Purchased or
originated credit-impaired approach) มาใช้ส าหรั บ เงิ นให้สิ น เชื่ อจากการซื้ อลู ก หนี้ และเงิ นทดรองจ่ า ย
ค่ า ธรรมเนี ย มในการซื้ อ ทรั พ ย์ส่ ว นที่ โ อนเป็ นเงิ นให้สิ น เชื่ อ จากการซื้ อลู ก หนี้ และนาหลัก การทั่ว ไป
(General Approach) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ ขายผ่อนชาระ
และสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น
การปฏิบตั ิในช่วงเปลี่ยนแปลง
บริ ษ ัท ฯน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ โ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ เ ป็ นครั้ งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ ก าไรสะสมหรื อ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่
นามาแสดงเปรี ยบเทียบ ทาให้การแสดงรายการงบการเงินของปี 2562 ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกับงบการเงิน
ปี 2563 ได้
ทั้ง นี้ ผลสะสมของการเปลี่ ย นแปลงนโยบายการบัญ ชี แ สดงอยู่ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
ระหว่างกาลข้อ 4
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และการ
ตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่าการ
แสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผูเ้ ช่ารั บรู ้สินทรัพย์และหนี้ สินสาหรั บ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน โดยใช้หลักการเช่นเดียวกัน
กับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
บริ ษ ทั ฯนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ นี้ ม าถื อปฏิ บ ัติโ ดยรั บ รู ้ ผ ลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาถื อ ปฏิ บ ัติ ค รั้ งแรกโดยปรั บ ปรุ ง กับ ก าไรสะสม ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 (ถ้ามี) และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระหว่างกาล
ข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนีท้ ี่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่ งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการที่ ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 276/2563
เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทย และหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการอื่นใดตามที่ ธปท. กาหนดเพิ่มเติม ซึ่ ง
รวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสิ นเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ธุรกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ
และกิ จ การที่ ไ ม่ ไ ด้อ ยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ ธปท. เช่ น ธุ ร กิ จ ลิ ส ซิ่ ง ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ ธุ ร กิ จ เช่ า ซื้ อ
รถจักรยานยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่ วยเหลื อลูกหนี้ ตามมาตรการของ
ธปท. และเลือกปฏิบตั ิ ตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุก
ข้อที่ระบุไว้ในแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
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แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่า ธปท. จะมีการเปลี่ยนแปลง
และให้ถือปฏิบตั ิตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั ลูกหนี้ ธุรกิ จขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ขนาด
กลางและขนาดย่อม และลูกหนี้ รายย่อย ซึ่ งยังคงมีศกั ยภาพในการดาเนิ นธุ รกิจหรื อสามารถชาระหนี้ ได้ใน
อนาคต และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณา
ดังนี้
-

ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

-

ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้
ด้อยคุณภาพที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ

กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของ ธปท. สามารถใช้มาตรการผ่อนปรน
ตามที่แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกาหนดไว้ โดยมาตรการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
(1) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) บริ ษทั ฯจะจัดชั้นลูกหนี้ เป็ นชั้นที่ไม่
มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทัน ที
หากวิ เคราะห์ ฐานะและกิ จการของลู ก หนี้ แล้ว เห็ นว่า ลู ก หนี้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ตามสั ญญาปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติดตามผลการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้
ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ในลักษณะเชิงป้ องกัน โดย
ถือว่าไม่เป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตาม
แนวทางในหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ ของลู ก หนี้
ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
(2) การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ ที่ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) บริ ษทั ฯจะจัดชั้นลูกหนี้ เป็ นชั้น Performing ได้
หากลูกหนี้สามารถชาระเงินตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือน หรื อ
3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
(3) การนาแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตของ ธปท. มาใช้
เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2 ได้
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(4) หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิ มไม่
สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสิ นเชื่อนั้นแล้ว บริ ษทั ฯสามารถใช้อตั ราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งที่คานวณใหม่เป็ นอัตราคิดคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของสิ นเชื่ อที่ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ และ
บริ ษทั ฯสามารถรั บ รู ้ รายได้ดอกเบี้ ยในช่ วงระยะเวลาที่ พกั ชาระหนี้ ด้วยอัตราดอกเบี้ ย ที่ แท้จ ริ ง ที่
คานวณใหม่ หรื อตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
(5) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริ ษทั ฯสามารถพิจารณาให้น้ าหนักของ
ข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่ น้อยกว่าข้อมูลที่
สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้จากประสบการณ์ในอดีต
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้ออกหนังสื อเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(01)ว.648/2563
เรื่ อง มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ รายย่อยเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19
ระยะที่ 2 ซึ่งเป็ นการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพิม่ เติม
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมโครงการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีลูกหนี้ เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ เข้าร่ วมโครงการ
จานวนรวม 1,631 ราย ยอดหนี้ รวม 2,366 ล้านบาท และมีลูกหนี้ขายผ่อนชาระเข้าร่ วมโครงการจานวนรวม
304 ราย ยอดหนี้รวม 450 ล้านบาท
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นบางฉบับ และเพื่ อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชี ใ นช่วงเวลาที่ย งั มี ความไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี ฉ บับนี้ ไ ด้ป ระกาศลงในราชกิ จจานุ เบกษาเมื่ อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินของบริ ษทั ฯ ที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายในช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯไม่ได้เลื อกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว
ดังกล่าว
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิ นที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิ บายให้ชัด เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปั จจุ บ ันฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัท ฯอยู่ ระหว่ า งการประเมิ นผลกระทบที่ อ าจมี ต่ องบการเงิ นในปี ที่ เ ริ่ ม น า
มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
2.3 สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดงั ต่อไปนี้ เนื่องจากการ
นามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิและเริ่ มถือปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
2.3.1 การจัดประเภทและการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อราคาทุนตัดจาหน่าย การจัดประเภทดังกล่าวจะขึ้นอยูก่ บั โมเดลธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ ในการจัดการสิ นทรัพย์ และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นนั้น
ซึ่ งสิ นทรั พย์ทางการเงิ นประเภทตราสารหนี้ ของบริ ษทั ฯ จะถื อไว้เพื่อรั บกระแสเงิ นสดจากเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยเท่านั้น ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจัดสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ ท้ งั หมดเป็ นสิ นทรัพย์ทาง
การเงินประเภทตราสารหนี้ที่แสดงตามราคาทุนตัดจาหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
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2.3.2 การรับรู้ รายได้
(ก) รายได้ดอกเบีย้ เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ จากราคา
ทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่ปรับด้วย
ความเสี่ ยงด้านเครดิต และรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
อัต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จ ริ ง ที่ ป รั บ ด้ว ยความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ค านวณจากอัต ราที่ ใ ช้ใ นการคิ ด ลด
ประมาณการเงินสดจ่ายหรื อรับในอนาคตตลอดอายุของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่คาดไว้ เพื่อให้ได้
ราคาทุนตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เมื่อเริ่ มแรกที่ซ้ื อหรื อ
เมื่อเกิดรายการ ในการประมาณการกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจะอ้างอิงข้อมูลทางสถิติจาก
กระแสเงินสดรับสุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตมาพัฒนาขึ้นเป็ นแบบจาลอง โดย
มีขอ้ สันนิ ษฐานว่าประมาณการกระแสเงินสดรับสุ ทธิและอายุที่คาดไว้ของกลุ่มของเครื่ องมือทาง
การเงินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ
ในกรณี ที่ลูกหนี้ ดอ้ ยคุณภาพที่รับซื้ อมานั้นได้ตดั รายการราคาทุนครบถ้วนแล้ว แต่บริ ษทั ฯยังมีสิทธิ
เรี ยกร้องให้ลูกหนี้ชาระหนี้ ตามสัญญาได้ เมื่อได้รับชาระจากลูกหนี้ บริ ษทั ฯจะรับรู ้เป็ นกาไรจากเงิน
ให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และถือเป็ นส่ วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยทั้งจานวน
(ข) รายได้ดอกเบีย้ และกาไรจากลูกหนีข้ ายผ่ อนชาระ
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ รั บรู ้ รายได้ดอกเบี้ ยจากลูกหนี้ ขายผ่อนชาระจากยอดเงิ น ต้น
คงค้าง โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งและรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง และสาหรับลูกหนี้ ขายผ่อนชาระที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง บริ ษทั ฯจะรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งจาก
ยอดหนี้คงค้างหลังหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
บริ ษทั ฯรับรู ้กาไรจากการขายผ่อนชาระเมื่อยอดรวมของเงินสดรับชาระจากลูกหนี้สูงกว่าต้นทุนของ
ทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ กาไรที่รับรู ้จะไม่เกินยอดรวมของเงินสดที่รับชาระ
2.3.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
บริ ษทั ฯจัดประเภทรายการเงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรม ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริ ษทั ฯ
ในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
นั้น โดยจัดประเภทเป็ น
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(ก) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงิน
สดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด สิ นทรัพย์
ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทารายการ (Trade date) บวก
ด้วยต้นทุนในการทารายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายสุ ทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ถ้ามี)
(ข) สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่เข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
รั บ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญาและเพื่ อ ขายสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และข้อ ก าหนดตามสั ญ ญาของ
สิ นทรัพย์ ทางการเงินทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอด
คงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้ รายการเมื่ อเริ่ มแรกด้วยมูล ค่า
ยุติธรรมบวกด้วยต้นทุนในการทารายการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาของเงินลงทุนนั้น
ภายหลังจากการรั บรู ้ รายการเมื่อเริ่ มแรก กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
แสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น โดยกาไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสะสมของเงินลงทุนในตราสารหนี้จะรับรู ้เป็ นกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจาก
เงินลงทุนในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้ น้ นั ออกไป ส่ วนผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและดอกเบี้ยรับซึ่งคานวณด้วยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง จะถูกรับรู ้ในกาไร
หรื อขาดทุน
ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน เงิ น ลงทุ น ในตราสารหนี้ ที่ วดั มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่นแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
เงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ซึ่ ง มิ ไ ด้ถื อ ไว้เ พื่ อ ค้า แต่ ถื อ ไว้เ พื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์เ ชิ ง กลยุท ธ์ ถื อ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นโดยไม่สามารถเปลี่ย นการ
จัดประเภทในภายหลังได้ การจัดประเภทรายการพิจารณาเป็ นรายตราสาร สิ นทรั พย์ทางการเงิ นนี้ รับ รู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกด้วยต้นทุนในการทารายการ ซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา
ของเงินลงทุนนั้น
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ภายหลังจากการรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของ
เงินลงทุนในตราสารทุนนี้ จะรั บรู ้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เงินปั นผลจากเงินลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อ
ขาดทุน เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวจะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่เกิดรายการ ยกเว้นผลกาไร
หรื อขาดทุนจากการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่บริ ษทั ฯกาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นจะรับ รู ้ในกาไรสะสม ซึ่ งจะไม่สามารถรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบก าไร
ขาดทุนในภายหลังได้
ในกรณี ที่มีการจาหน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่ วน ราคาตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคานวณต้นทุนสาหรับ
เงินลงทุนที่จาหน่ายใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทาการ
สุ ดท้า ยของงวดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย มูล ค่ายุติธ รรมของตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความ
ต้องการของตลาดค านวณโดยอ้า งอิ ง อัตราเงิ นปั นผลตอบแทนที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกันในตลาด หรื อ
คานวณจากมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี (Book Value: BV) ตามงบการเงินล่าสุ ด มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจคานวณโดยใช้สูตรที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อตั ราผลตอบแทนของสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทยหรื อของสถาบันการเงินอื่นแล้วแต่กรณี
การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้
เมื่อโมเดลธุ รกิจ (Business model) ในการบริ หารสิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั ฯมีการเปลี่ยนแปลงไป
บริ ษทั ฯต้องมีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการของเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ใหม่ บริ ษทั ฯจะปรั บ
มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ดงั กล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทรายการ
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ แล้วแต่การจัดประเภทรายการของเงินลงทุนใน
ตราสารหนี้ที่มีการโอนเปลี่ยนประเภท
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2.3.4 เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ
เนื่ องจากบริ ษทั ฯประกอบธุ รกิจโดยการรับซื้ อหรื อรับโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินอื่น
ดังนั้น เงิ นที่ จ่ายไปเพื่อให้ไ ด้มาซึ่ งเงิ นให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูกหนี้ จึ งถื อเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มี
การด้อยค่าด้านเครดิ ตตั้งแต่เมื่ อเริ่ มแรกที่ซ้ื อหรื อเมื่ อเกิ ดรายการ ซึ่ งแสดงตามราคาทุนตัดจาหน่ าย โดย
ต้นทุ นของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ มี ก ารด้อยค่ า ด้า นเครดิ ตตั้ง แต่ เมื่ อเริ่ ม แรกที่ ซ้ื อหรื อ เมื่ อ เกิ ดรายการ
ประกอบด้วย เงินที่จ่ายซื้ อเงินให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูกหนี้ (มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทารายการมี มูลค่า
เท่ากับหรื อใกล้เคียงราคาจ่ายซื้ อ) เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นคดี ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ เงิน
ทดรองจ่ายค่าธรรมเนี ยมในการซื้ อทรัพย์ และค่าเบี้ยประกันภัยหรื ออื่น ๆ ส่ วนที่จะโอนเป็ นภาระแก่ลูกหนี้
โดยบริ ษทั ฯจะเรี ยกเก็บจากลูกหนี้เมื่อมีการชาระหนี้
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้แสดงตามราคาทุนตัดจาหน่ายและรวมดอกเบี้ยค้างรับ
2.3.5 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของเงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนี้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯนาหลักการการด้อยค่าสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิ ตตั้งแต่เมื่ อเริ่ มแรกที่ ซ้ื อหรื อเมื่ อเกิ ดรายการมาใช้ส าหรั บ เงิ นให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูก หนี้ รวมถึ ง
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์ส่วนที่จะโอนไปเป็ นภาระให้ลูกหนี้
บริ ษทั ฯจะบันทึ กค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นเมื่ อมี การเปลี่ ยนแปลงในประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ โดยคิดลดการคาดการณ์ของจานวนเงินที่จะได้รับในอนาคต โดย
อ้า งอิ ง จากข้อมู ล ในอดี ต และปรั บ ปรุ งด้วยข้อมูล ที่ สังเกตได้ใ นปั จจุ บัน บวกกับการคาดการณ์ ส ภาวะ
เศรษฐกิจในอนาคตที่ส นับสนุ นและมีความสมเหตุสมผลหากพิสู จน์ไ ด้ว่ามี ความสัมพันธ์กันทางสถิ ติ
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้
ข้อ มู ล เชิ ง เศรษฐศาสตร์ ม หภาค และท าการประเมิ น ทั้ง สถานการณ์ ปั จ จุ บัน และการพยากรณ์ ส ภาวะ
เศรษฐกิ จในอนาคตมาใช้ใ นการค านวณผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ น ซึ่ ง การนาข้อมู ล การ
คาดการณ์ ในอนาคตมาใช้เป็ นการเพิ่มระดับของการใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นว่าการเปลี่ ยนแปลงใน
ปั จจุ บ ันเชิ ง เศรษฐศาสตร์ ม หภาคที่ เกี่ ย วข้องส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น
อย่า งไรก็ ต าม บริ ษ ัท ฯได้จัด ให้มี ก ารสอบทานและทบทวนวิ ธี ก าร ข้อ สมมติ ฐ านและการคาดการณ์
สถานการณ์ เศรษฐกิ จในอนาคตอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นยัง
รวมถึงส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay)
บริ ษทั ฯต้องรับรู ้จานวนเงินของการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็ น
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการด้อยค่าในกาไรหรื อขาดทุน บริ ษทั ฯต้องรับรู ้การเปลี่ยนแปลงในทางที่ ดีข้ ึน
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุเป็ นผลกาไรจากการด้อยค่า แต่ไม่มากกว่าผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่เคยรับรู ้ในอดีต
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2.3.6 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของสิ นทรัพย์ ทางการเงินอื่น
บริ ษทั ฯนาหลักการทัว่ ไป (General Approach) มาใช้ในการคานวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่น เช่น เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่ าย ลูกหนี้ ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ ยค้างรั บ เงิ นรอรั บจากการขายทอดตลาด ลูกหนี้
สวัส ดิ ก ารพนั ก งานและดอกเบี้ ย ค้า งรั บ เงิ น ทดรองจ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี เงิ น ทดรองจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์ที่จะโอนเป็ นเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
บริ ษทั ฯจะจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินออกเป็ น 3 กลุ่ม (three-stage approach) เพื่อวัดมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น โดยการจัด กลุ่ ม สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะพิ จ ารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของคุณภาพด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่ งความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรก บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนข้างหน้า สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12
เดือน บริ ษทั ฯจะใช้ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
กลุ่มที่ 2 : สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นัย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (UnderPerforming)
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินซึ่งความเสี่ ยงด้านเครดิตมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการ
เมื่อเริ่ มแรก แต่ไม่ได้มีการด้อยค่าด้านเครดิต บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วย
จานวนที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มที่ 3 : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นจะถูกประเมิ นว่าด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่ อเหตุก ารณ์ หนึ่ งหรื อหลายเหตุก ารณ์ ที่ อาจ
ก่ อให้เกิ ดผลเสี ยหายต่อประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นนั้นเกิ ดขึ้น โดย
บริ ษทั ฯจะรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น
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ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบระหว่างความเสี่ ยงของ
การผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ ยงของการผิดสัญญาที่ จะ
เกิดขึ้นของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินนั้นบริ ษทั ฯอาจใช้เกณฑ์
เชิงปริ มาณหรื อเกณฑ์เชิงคุณภาพภายในของบริ ษทั ฯเป็ นเกณฑ์ในการประเมินการลดลงของคุณภาพด้าน
เครดิตของลูกหนี้ เช่น ลูกหนี้ คา้ งชาระเกินกว่า 30 วัน ระยะเวลาติดตามสถานการณ์ชาระหนี้ สาหรับสัญญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และในการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ จะพิจารณาเป็ นรายสัญญาหรื อรายกลุ่มของสิ นทรัพย์ทางการเงินก็ได้
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นจะถื อ ว่า มี ก ารด้อ ยค่ าด้านเครดิ ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งหรื อ หลาย
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดง
ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตจะรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรื อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าผูก้ ู้
กาลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญ การฝ่ าฝื นสัญญา สถานะกฎหมาย การเจรจาต่อรองเงื่อนไข
ใหม่ หรื อการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระที่มีการตกลงเงื่อนไขใหม่ เนื่องจากผูก้ ปู้ ระสบปั ญหาทางการเงินจะถือว่าเป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรื อด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมีหลักฐานที่
แสดงว่าความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนยั สาคัญ และไม่มีขอ้ บ่งชี้อื่นของ
การด้อยค่า
หากในรอบระยะเวลาต่อมา ถ้าคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ นึ และ
ประเมินได้วา่ ความเสี่ ยงด้านเครดิตไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกเหมือน
ที่เคยประเมินไว้ในงวดก่อน บริ ษทั ฯจะเปลี่ยนการรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการรับรู ้
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้เป็ นรับรู ้ดว้ ยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12
เดือนข้างหน้า
บริ ษทั ฯพิจารณาประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตและปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ในปั จจุบนั บวกกับ
การคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคตที่ ส นับสนุ น ได้แ ละมี ค วามสมเหตุ ส มผลหากพิ สู จ น์ ไ ด้ว่ามี
ความสัมพันธ์กนั ทางสถิติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยใช้ขอ้ มูลเชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาค และทาการประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนั และการ
พยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่ งการนา
ข้ อ มู ล การคาดการณ์ ใ นอนาคตมาใช้ เ ป็ นการเพิ่ ม ระดั บ ของการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น ว่ า
การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เชิงเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่ส่ งผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์
สถานการณ์เศรษฐกิจในอนาคตอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังรวมถึง
ส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการ (Management Overlay)
15

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
2.3.7 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไข/การปรับโครงสร้ างหนี้
ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2563 เมื่ อ มี ก ารเจรจาใหม่ ห รื อ เปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขในการช าระหนี้ หรื อ ปรั บ
โครงสร้างหนี้ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีอยูถ่ ูกแทนที่ดว้ ยสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ใหม่ เนื่ องจากผูก้ ู้ประสบปั ญหาทางการเงิน บริ ษทั ฯจะทาการประเมินว่าควรตัดรายการสิ นทรัพ ย์ท าง
การเงินดังกล่าวออกจากบัญชีหรื อไม่ และวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้
(ก) ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไม่ทาให้มีการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี บริ ษทั ฯ
จะคานวณมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรั พย์ทางการเงิ นใหม่ โดยคานวณหามูลค่าปั จจุ บนั ของ
กระแสเงินสดที่ตกลงใหม่หรื อเปลี่ยนแปลงใหม่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเมื่อเริ่ มแรกของ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเดิม และรับรู ้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่งแสดง
เป็ นส่ วนหนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(ข) ถ้าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทาให้ตอ้ งตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี จะถือว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่เป็ นกระแสเงินสดสุ ดท้ ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินเดิม ณ
วันที่ตดั รายการออกจากบัญชี ผลต่างระหว่างมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินเดิมที่ถูกตัดรายการ
กับมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่จะรับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในกรณี เงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ ที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ บริ ษทั ฯจะยังคงถือว่าเป็ นลูกหนี้ ที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิตตั้งแต่เริ่ มแรกที่ซ้ื อหรื อเมื่อเกิดรายการตลอดไป และในส่ วนของลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
ที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ หาก ณ วันทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการ ลูกหนี้
รายดังกล่าวจะถือเป็ นลูกหนี้ ที่จดั ประเภทเป็ นกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต (Stage 2) หรื อ จัด ประเภทเป็ นสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ มี ก ารด้อ ยค่ า ด้า นเครดิ ต
(Stage 3) ไปตลอดจนกว่าลูกหนี้ รายดังกล่าวจะสามารถจ่ายชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดื อนนับจากวันที่ มีการปรั บโครงสร้ างหนี้ จึ งจะถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์
ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1) และหาก ณ วันทาสัญญา
ปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ลู ก หนี้ รายดัง กล่ า วเข้า เงื่ อนไขการตัดรายการสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นใหม่ จะถื อเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Stage 1)
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2.3.8 ลูกหนีข้ ายผ่ อนชาระและดอกเบีย้ ค้ างรับ
ลู ก หนี้ ข ายผ่อนช าระเกิ ดจากการขายทรั พ ย์สิ นรอการขายโดยการให้ผ่อนช าระ โดยบริ ษ ทั ฯจะบันทึ ก
ส่ วนต่ า งระหว่า งราคาขายและต้นทุ นของทรั พ ย์สิ น รอการขายเป็ นก าไรขั้น ต้น จากการขายผ่ อนช าระ
รอตัดบัญชี และทยอยรับรู ้เป็ นกาไรจากการขายผ่อนชาระเมื่อยอดรวมของเงินสดรับชาระจากลูกหนี้สูงกว่า
ต้นทุนของทรั พย์สินรอการขาย ทั้งนี้ กาไรที่ รับรู ้ จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินที่ได้รับชาระ ซึ่ งสู งกว่า
ต้นทุนของทรัพย์สินรอการขาย
ลูกหนี้ ขายผ่อนชาระแสดงตามมูลค่าสัญญาคงค้างรวมดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิดว้ ยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
2.3.9 สัญญาเช่ า
ณ วันเริ่ มต้นสัญญา บริ ษทั ฯจะประเมินว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ โดย
สัญญาจะเป็ นสั ญญาเช่ าหรื อประกอบด้วยสั ญญาเช่ า ถ้าสัญญานั้นมี ก ารให้สิ ทธิ ใ นการควบคุม การใช้
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
บริษัทฯในฐานะผู้เช่ า
บริ ษทั ฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาใน
การเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
บริ ษทั ฯรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล (วันที่สินทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) สิ นทรัพย์
สิ ท ธิ ก ารใช้วดั มู ล ค่ า ด้วยราคาทุ นหัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี ) และ
ปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6 - 10 ปี
3 ปี

หากความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กบั บริ ษทั ฯ เมื่อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่าหรื อราคาทุนของ
สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า วได้ร วมถึ ง การใช้สิ ท ธิ เ ลื อ กซื้ อ ค่ า เสื่ อ มราคาจะค านวณจากอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์
โดยประมาณของสิ นทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตาม
สัญญาเช่า คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯหลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล มูลค่าตาม
บัญ ชี ข องหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น โดยสะท้อ นดอกเบี้ ย จากหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า และลดลง
โดยสะท้อนการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญาเช่าใหม่
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่านับตั้งแต่วนั ที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
บริษัทฯในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่ า ดาเนิ นงาน จานวนเงิ นที่ จ่ายตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรั บรู ้ เป็ นรายได้ในส่ วนของก าไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
3.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดยใช้ดุลยพินิจและประมาณการทาง
บัญชีเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงการใช้
ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีสาหรับเรื่ องดังต่อไปนี้ที่เริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป

3.1 ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงิน การคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริ ษทั ฯ ขึ้นอยูก่ บั แบบจาลอง
ชุดข้อมูล สมมติฐาน การพัฒนาโมเดลและการประเมินเกี่ยวกับการเพิม่ ขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่งการ
ประมาณการมีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณ
การไว้
3.2 อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงที่ปรับด้วยความเสี่ยงด้านเครดิต
ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งที่ ปรั บด้วยความเสี่ ยงด้าน
เครดิตบริ ษทั ฯรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยใช้อตั ราผลตอบแทนที่คานวณมา
จากประมาณกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตลอดอายุของเงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ที่คาด
ไว้ของกลุ่มของลูกหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งการประมาณการ
มีตวั แปรที่เกี่ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้
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3.3 การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสั ญญาเช่ า
ในการประเมินว่าบริ ษทั ฯมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่าหรื อจะไม่ใช้สิ ทธิ เลื อกในการยกเลิกสัญญาเช่าเพื่ อกาหนดอายุสัญญาเช่ า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุ ล ยพิ นิจในการพิ จารณาข้อเท็จจริ ง และสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ย วข้องทั้ง หมดที่ ท าให้เกิ ดสิ่ ง จู ง ใจในทาง
เศรษฐกิจสาหรับบริ ษทั ฯในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
4.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือ
ปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.2 (ก) บริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิ
ในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยบริ ษทั ฯ ได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม
และองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิ นงวด
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาถือปฏิบตั ิ
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการ
มาตรฐานการ
รายงานทาง
รายงานทาง
31 ธันวาคม 2562 การเงิน ฉบับที่ 9 การเงิน ฉบับที่ 16
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์
และอื่น ๆ
หนีส้ ิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

1 มกราคม 2563

70
77,375
649
491
9,596

403
(2,182)
2
402
(226)

28
-

473
75,193
651
28
893
9,370

888

(5)

-

883

-

-

28

28

(65)
17,034

322
(1,928)

-

257
15,106
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
4.1 เครื่ องมือทางการเงิน
รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อ ส่ วนของเจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้ าของ
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
- เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
- ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์
บันทึกส่วนปรับปรุ งมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อกาไรสะสม

403
(81)
322

(2,182)
2
(5)
(226)
483
(1,928)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมู ล ค่ า ของสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นและหนี้ สิน
ทางการเงินตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 เปรี ยบเทียบกับการจัดประเภท
รายการและการวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าตามมาตรฐานบัญชีเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
5
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินฝากสถาบันการเงิน
1,379
เงินลงทุน
70
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
77,375
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับ
649
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
9,596
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่นๆ
888
สิ นทรัพย์อื่น
- ลูกหนี้สวัสดิการพนักงานและดอกเบี้ยค้างรับ
51
- เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
31
หนีส้ ินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
75,687
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
504

(หน่วย: ล้านบาท)
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่า
เครื่ องมือทาง
ด้วยมูลค่ายุติธรรม การเงินที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรขาดทุน
ด้วยราคาทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจาหน่าย
รวม
-

5

5

473
-

1,379
75,193
651
9,370
883

1,379
473
75,193
651
9,370
883

-

51
31

51
31

-

75,687
504

75,687
504
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ตารางด้านล่างนี้ แสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งรับรู ้ตาม
มาตรฐานการบัญชีและตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญชีสาหรับ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนและค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู ้ตามหลักการ
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผื่อ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
- ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์
รวม

6,247
2
6,249

วัดมูลค่าใหม่
2,182
(2)
5
2,185

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563
8,429
5
8,434

4.2 สัญญาเช่ า
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก บริ ษทั ฯรับรู ้หนี้ สิน
ตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของเงินจ่าย
ชาระตามสัญญาเช่ าที่ เหลื ออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่ วนเพิ่มของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 1 มกราคม
2563 ได้ดงั นี้
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
38
(9)
(1)
28

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
รวมสิ นทรัพย์สิทธิการใช้

27
1
28
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
5.

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
เงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
สิ นทรัพย์อื่น
- ลูกหนี้สวัสดิการพนักงานและดอกเบี้ยค้างรับ
- เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินคดี
หนีส้ ินทางการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

6.

เครื่ องมือทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย

รวม

-

7

7

441
-

817
77,456
729
9,503
742

817
441
77,456
729
9,503
742

-

42
38

42
38

-

80,438
315

80,438
315

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2563 และ 31 ธั น วาคม 2562 เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดที่ เ ปิ ดเผยใน
งบกระแสเงินสด เป็ นดังนี้

เงินสด
เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์
เงินฝากประจา
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร
หัก: เงินฝากที่ติดภาระค้ าประกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

30 กันยายน 2563
7
12
805
824
(4)
820

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
5
9
1,370
1,384
(4)
1,380
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
7.

เงินลงทุน

7.1 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทเงินลงทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
เงินปันผลรับใน
ระหว่างงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
มูลค่ายุติธรรม
30 กันยายน 2563
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
- ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวม

48
393
441

1
1
2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนจาแนกตามประเภทเงินลงทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/
ราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
หัก: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน
หัก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
ตราสารหนีท้ ี่ถือจนครบกาหนด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หัก: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน
รวม
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หัก: ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ

340
(28)
(81)
(166)
65

มูลค่ายุติธรรม
65
65

50
(50)
715
(545)
(165)
5
70
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดใน
ประเทศและใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่เดิมเคยจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนที่
ไม่ อ ยู่ ใ นความต้อ งการของตลาดที่ เ ดิ ม เคยจัด เป็ นเงิ น ลงทุ น ทั่วไป ไปเป็ นเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ นที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใน
การถือครองเงินลงทุน
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีการจาหน่ ายเงินลงทุนในตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นออกจากบัญชี กาไรหรื อขาดทุนสะสม
จากการจาหน่ายจะถูกรับรู ้ในกาไรสะสม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
30 กันยายน 2563
กาไร
(ขาดทุน)
สะสมจากการ
มูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับ
จาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถูกตัดออกจากบัญชี
- ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
- ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวม

1,214
80
1,294

-

539
80
619

เหตุผลในการ
ตัดรายการ

จาหน่าย
จาหน่าย

7.2 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 10 ขึน้ ไป
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละ 10
ขึ้นไปของจานวนหุ ้นที่ออกจาหน่ายแล้ว แต่ไม่เข้าข่ายเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหรื อบริ ษทั ร่ วม จาแนก
เป็ นกลุ่มได้ดงั นี้
30 กันยายน 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนที่ถกู กาหนดให้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (31 ธันวาคม 2562: เงินลงทุนทั่วไป)
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
ตัวกลางทางการเงิน
รวม

8
263
11
282

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุนหักค่าเผื่อ
การด้อยค่า

2
2
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7.3 ส่ วนเกินทุน (ต่ากว่ าทุน) จากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่ วนเกิ นทุน (ต่ ากว่าทุน) จากการเปลี่ ย นแปลงมูล ค่ า
เงินลงทุน เป็ นดังนี้
30 กันยายน 2563
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย-ตราสารทุน
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย-ตราสารทุน
รวม
รวมส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
หัก: ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
รวมส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสุ ทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562

397
397

17
17

(106)
(106)
291
(58)
233

(98)
(98)
(81)
16
(65)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน 2563 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นงวด
ผลกระทบสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ
กาไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างงวด
กาไร (ขาดทุน) สะสมจากการตัดรายการถูกรับรู ้ในกาไรสะสม
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษีเงินได้จากการเปลี่ยนแปลงสถานะทางภาษีของกิจการ
ยอดปลายงวด

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563
(65)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
(58)

403
(30)

(23)

(1)

-

(74)
233

16
(65)
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8.

เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับ

8.1 จาแนกตามประเภทสินเชื่ อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้มีดงั นี้

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

30 กันยายน 2563
85,946
3,834
89,780
(12,324)
77,456

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
83,622
83,622
(6,247)
77,375

รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี้

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ยกมาต้นงวด
บวก: ซื้อเพิ่ม
หัก: ขายลูกหนี้
หัก: รายการรับชาระหนี้และปรับปรุ ง
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ก่อนปรับมูลค่า
หัก: ค่าปรับมูลค่า
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ปลายงวด

สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563
83,707
8,169
(5,865)
86,011
(65)
85,946

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี
สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
81,804
12,810
(13)
(10,894)
83,707
(85)
83,622

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มี เงิ นให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูกหนี้ - สุ ทธิ
จานวน 77,456 ล้านบาท และ 77,375 ล้านบาท ตามลาดับ ในขณะที่บริ ษทั ฯ มีสิทธิ เรี ยกร้องจากลูกหนี้ ตาม
สัญญาคิดเป็ นมูลค่า 485,779 ล้านบาท และ 468,831 ล้านบาท ตามลาดับ
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8.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินให้สินเชื่อจากการซื้ อลูกหนี้ท้ งั จานวนเป็ นสิ นเชื่อด้อย
คุ ณภาพที่ ซ้ื อมาจากสถาบันการเงิ นอื่ น ซึ่ ง ลู ก หนี้ ท้ งั หมดเป็ นลู ก หนี้ ที่ เป็ นสกุ ล เงิ นบาทและมี ถิ่ น ที่ อ ยู่
ในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

เงินบาท
รวม

30 กันยายน 2563
ในประเทศ
ต่างประเทศ
85,922
24
85,922
24

รวม
85,946
85,946

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ
ต่างประเทศ
รวม
83,598
24
83,622
83,598
24
83,622

8.3 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นให้สิ นเชื่ อจากการซื้ อลู ก หนี้ และดอกเบี้ ย ค้า งรั บ
จาแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเริ่ มแรก
ที่ซ้ือหรื อได้มา
รวม

89,780
89,780

12,324
12,324
(หน่วย: ล้านบาท)

ปกติ *
กล่าวถึงพิเศษ *
ต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสู ญ
รวม

เงินให้สินเชื่อฯและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
4,646
1,184
2,631
76
75,085
83,622

31 ธันวาคม 2562
อัตราที่ใช้ในการตั้ง
เงินให้สินเชื่อฯหลัง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
หักหลักประกัน
สู ญ
105
100
18
100
101
100
2
100
6,018
100
6,244

ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญ
108
18
101
2
6,018
6,247

* การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริ ษทั ฯ ได้มีการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้ในนโยบายทางบัญชี ซึ่งได้พิจารณากระแสเงินสดจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลดมูลค่าปั จจุบนั
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8.4 เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนีค้ งค้ างตามเกณฑ์ สิทธิและมูลค่ าหลักประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ และมูลค่า
หลักประกันซึ่งคานวณอ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุ ดก่อนหักส่ วนลด เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดหนี้
ตามสัญญาเดิม
(ภาระหนี้เกณฑ์
สิ ทธิ)
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้
- ค้างตั้งแต่ 0 - 1 เดือน
- ค้างมากกว่า 1 - 3 เดือน
- ค้างมากกว่า 3 - 6 เดือน
- ค้างมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ไม่ปรับโครงสร้างหนี้
รวม
รวมทั้งสิ้น

30 กันยายน 2563
เงินให้สินเชื่อ
มูลค่า
จากการซื้อลูกหนี้
หลักประกัน
(ภาระหนี้
หักส่วนลดตาม
เกณฑ์ทุน)
เกณฑ์บริ ษทั ฯ (1)

มูลค่า
หลักประกันใน
ส่วนของบริ ษทั ฯ (2)

11,950
1,184
1,616
1,788
16,538

7,234
700
1,090
868
9,892

22,595
2,287
2,861
2,907
30,650

11,519
1,136
1,572
1,333
15,560

469,241
469,241
485,779

76,054
76,054
85,946

166,173
166,173
196,823

123,378
123,378
138,938

(1)

ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติ ข องคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุ ด (ถึงแม้มีก ารประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี ) และหาก
หลักประกันถูกนาไปขายทอดตลาดและมีผูป้ ระมูลซื้ อทรั พย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกัน
อ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริ ษทั ฯมีกบั ลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจานอง

(2)

ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติ ข องคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุ ด (ถึงแม้มีก ารประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี ) และหาก
หลักประกันถูกนาไปขายทอดตลาดและมีผูป้ ระมูลซื้ อทรั พย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกัน
อ้างอิงราคาประเมินหลังพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริ ษทั ฯมีกบั ลูกหนี้และหลังพิจารณามูลจานอง
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(หน่วย: ล้านบาท)
ยอดหนี้
ตามสัญญาเดิม
(ภาระหนี้เกณฑ์
สิ ทธิ)
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ปรับโครงสร้างหนี้
- ค้างตั้งแต่ 0 - 1 เดือน
- ค้างมากกว่า 1 - 3 เดือน
- ค้างมากกว่า 3 - 6 เดือน
- ค้างมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
รวม
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ไม่ปรับโครงสร้างหนี้
รวม
รวมทั้งสิ้น

31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อ
มูลค่า
จากการซื้อลูกหนี้ หลักประกันก่อน
(ภาระหนี้
หักส่วนลดตาม
เกณฑ์ทุน)
เกณฑ์ ธปท. (1)

มูลค่า
หลักประกันหลัง
หักส่วนลดตาม
เกณฑ์ ธปท. (3)

6,792
2,054
4,787
1,138
14,771

4,646
1,184
2,631
129
8,590

14,361
3,734
7,947
1,224
27,266

12,926
3,361
4,946
760
21,993

454,060
454,060
468,831

75,032
75,032
83,622

164,923
164,923
192,189

112,545
112,545
134,538

(1)

ค านวณโดยใช้ราคาประเมินตามมติ ข องคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินล่าสุ ด (ถึงแม้มีก ารประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี ) และหาก
หลักประกันถูกนาไปขายทอดตลาดและมีผูป้ ระมูลซื้ อทรั พย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน ซึ่งมูลค่าหลักประกัน
อ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริ ษทั ฯมีกบั ลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจานอง

(3)

คานวณโดยนามูลค่าหลักประกันหักด้วยส่ วนลดตามเกณฑ์ ธปท. และไม่ใช้มูลค่าหลักประกันกรณีการประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี นับจากวัน
อนุมตั ิราคาประเมิน และหากหลักประกันถูกนาไปขายทอดตลาดและมีผูป้ ระมูลซื้ อทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่าย
แทน ซึ่งมูลค่าหลักประกันอ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริ ษทั ฯมีกบั ลูกหนี้และก่อนพิจารณามูลจานอง

8.5 การปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯมีเงินให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูกหนี้ ที่ได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้ นงวด
ดังนี้

จานวนลูกหนี้ (ราย)
ยอดคงเหลือของเงินให้
สิ นเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
คงค้าง (ล้านบาท)

ลูกหนี้ท้งั หมด
94,821

89,780

30 กันยายน 2563
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้
ตามมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบ
เป็ นการทัว่ ไป
จาก COVID-19
6,112
1,631

7,777

2,366

31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ท้งั หมด
88,333

83,622

ลูกหนี้ที่มีการปรับ
โครงสร้างหนี้เป็ น
การทัว่ ไป
7,081

8,912

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 และบริ ษทั ฯไม่มีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงให้ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้กยู้ มื เพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

ลูกหนีข้ ายผ่ อนชาระและดอกเบีย้ ค้างรับ

9.1 รายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้ขายผ่อนชาระในระหว่างงวดเป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563
ยอดยกมาต้นงวด
บวก: เพิ่มระหว่างงวด
หัก: รับชาระระหว่างงวด
ยกเลิกการขาย
ยอดคงเหลือปลายงวด
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: กาไรขั้นต้นลูกหนี้ขายผ่อนชาระรอตัดบัญชี
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562

1,542
505
(222)
(24)

1,453
474
(341)
(44)

1,801
152

1,542
-

1,953
(1,071)
(153)
-

1,542
(891)
(2)

729

649

9.2 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหนี้ขายผ่อนชาระจาแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ดงั นี้
(หน่วย : ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุน
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
ด้านเครดิต
และดอกเบี้ยค้างรับ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

830

9

452
671
1,953

22
122
153
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกหนี้ขายผ่อนชาระแบ่งตามระยะเวลาคงค้าง ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
734
1
354
288
1
108
17
41
1,542
2

ไม่คา้ งชาระ
ค้าง 1- 30 วัน
ค้าง 31 - 90 วัน
ค้าง 91 - 180 วัน
ค้าง 181 วัน - 12 เดือน
ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป
รวม

9.3 การปรับโครงสร้ างหนี้
บริ ษทั ฯมีลูกหนี้ขายผ่อนชาระที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้ นงวด ดังนี้

จานวนลูกหนี้ (ราย)
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ขายผ่อน
ชาระคงค้าง (ล้านบาท)

ลูกหนี้
ทั้งหมด
2,480
1,953

30 กันยายน 2563
ลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้
ตามมาตร
การช่วยเหลือลูกหนี้
ที่ได้รับผลกระทบ
เป็ นการทัว่ ไป
จาก COVID-19
92
304
659

450

31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้ท้งั หมด
2,123
1,542

ลูกหนี้ที่มี
การปรับ
โครงสร้างหนี้
65
747
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ ของสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2563

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่าง
มีนยั สาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต
(12-mth ECL)
เงินให้ สินเชื่ อจากการซื้อลูกหนี้
ยอดยกมาต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินได้มาระหว่างงวด
ส่วนที่ตดั ออกจากบัญชี
ยอดปลายงวด
ลูกหนี้ขายผ่ อนชาระ
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินได้มาระหว่างงวด
ยอดปลายงวด
เงินทดรองจ่ ายค่าธรรมเนียมในการซื้อ
ทรัพย์และอื่น ๆ
ยอดต้นงวด
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ยอดปลายงวด
(1)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยงด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL
– not credit
impaired)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิต
(Lifetime ECL
– credit
impaired)

สินทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้าน
เครดิตเมื่อซื้อ
หรื อ
เมื่อเกิดรายการ

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

-

-

-

-

6,247

6,247

-

-

-

8,429

(6,247)

2,182

-

-

-

3,662
240
(7)

-

3,662
240
(7)

-

-

-

12,324

-

12,324

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

(2)

(2)

2
7
9

22
22

122
122

-

-

146
7
153

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

5

-

-

-

3
8

-

3
8

ยอดต้นงวดของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ ปั จจุบนั แสดงเป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงิ นที่ มีการด้อยค่าด้านเครดิ ตเมื่อซื้ อหรื อเมื่อเกิ ดรายการตาม
หลักการของ TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี
ตัดหนี้สูญ
เพิม่ (ลด) ระหว่างปี
รวม

ปกติ
184
(76)
108

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ
41
(23)
18

31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตรฐาน
สงสัย
141
(40)
2
101
2

สงสัยจะสูญ
5,919
(173)
272
6,018

รวม
6,285
(173)
135
6,247

11. ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับจากการรับชาระจากลูกหนี้
และจากการซื้อจากบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ประมูลจาก
สถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย์
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายงวด
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายงวด
รวมยอดปลายงวด
หัก: ค่าปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
โอนทรัพย์ชาระหนี้/
ประมูลทรัพย์จาก
สาขาที่
ลูกหนี้
ไม่ได้ใช้งาน

รวม

5,388
1,094
(301)
6,181

26,808
5,290
(1,725)
30,373

40
1
41

32,236
6,385
(2,026)
36,595

4
4
6,185

348
9
357
30,730

41

352
9
361
36,956
(8,934)
(491)
27,531
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

ประมูลจาก
สถาบันการเงิน
อสังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายปี
สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้น
ยอดปลายปี
รวมยอดปลายปี

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
โอนทรัพย์ชาระหนี้/
ประมูลทรัพย์จาก
สาขาที่
ลูกหนี้
ไม่ได้ใช้งาน

รวม

5,657
544
(813)
5,388

20,980
8,060
(2,232)
26,808

40
40

26,677
8,604
(3,045)
32,236

4
4
5,392

343
5
348
27,156

40

347
5
352
32,588

หัก: ค่าปรับมูลค่า
หัก: ค่าเผื่อด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

(8,191)
(498)
23,899

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ทรัพย์สินรอการขายประเภทอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ มีราคาประเมิน
62,156 ล้านบาท และ 417 ล้านบาท ตามลาดับ (31 ธันวาคม 2562: 54,647 ล้านบาท และ 422 ล้านบาท
ตามลาดับ)
ทรัพย์สินรอการขายส่ วนที่ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอกและส่ วนที่ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมิ น
ภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาภายนอก
ส่วนที่ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาภายใน
รวม

30 กันยายน 2563
ราคาทุน
ราคาประเมิน*
27,424
47,024
9,532
15,549
36,956
62,573

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ราคาประเมิน*
29,059
49,702
3,529
5,367
32,588
55,069

* ราคาประเมินที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นใช้ราคาประเมินก่อนหักส่ วนลดและก่อนหักค่าใช้จ่าย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์
งานระหว่างทา
รวม

ยอด
ต้นงวด
787
437
477
669
2,370

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
ราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่มขึ้น / จาหน่าย /
ยอด
ยอด
จาหน่าย/
รับโอน
โอนออก
ปลายงวด
ต้นงวด ค่าเสื่อมราคา โอนออก
3
(1)
789
4
(2)
439
268
16
(1)
2
(1)
478
339
33
(1)
28
(21)
676
520
48
(21)
5
(1)
4
42
(26)
2,386
1,127
97
(23)

ยอด
ปลายงวด
283
371
547
1,201

สุทธิ
789
156
107
129
4
1,185

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
ที่ดิน
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์
งานระหว่างทา
รวม

ยอด
ต้นปี
778
432
450
612
2,272

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น / จาหน่าย /
รับโอน
โอนออก
9
5
27
83
(26)
26
(26)
150
(52)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ยอด
ยอด
จาหน่าย/
ปลายปี
ต้นปี
ค่าเสื่อมราคา โอนออก
787
437
246
22
477
289
50
669
486
60
(26)
2,370
1,021
132
(26)

ยอด
ปลายปี
268
339
520
1,127

สุทธิ
787
169
138
149
1,243
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สินทรัพย์สิทธิการใช้

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - ผลสะสมจากการนามาตรฐานมาถือปฏิบตั ิ
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

30 กันยายน 2563
28
(9)
19

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
-

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายการเปลี่ ย นแปลงของสิ นทรั พ ย์ไ ม่มี ตัวตนส าหรั บ งวดเก้า เดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานระหว่างทา
รวม

ยอดต้นงวด
83
1
84

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
เพิ่มขึ้น / จาหน่าย /
ยอด
ค่าตัด
จาหน่าย /
รับโอน
โอนออก ปลายงวด ยอดต้นงวด จาหน่าย
โอนออก
4
87
68
4
1
(2)
5
(2)
87
68
4
-

ยอด
ปลายงวด
72
72

สุทธิ
15
15

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งานระหว่างทา
รวม

ยอดต้นปี
74
1
75

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
เพิ่มขึ้น / จาหน่าย /
ยอด
ค่าตัด
จาหน่าย /
รับโอน
โอนออก
ปลายปี
ยอดต้นปี
จาหน่าย
โอนออก
9
83
62
6
2
(2)
1
11
(2)
84
62
6
-

ยอด
ปลายปี
68
68

สุทธิ
15
1
16
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
15. สินทรัพย์/หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี/ภาษีเงินได้
15.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน2563 31 ธันวาคม 2562 30 กันยายน 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าและด้อยค่าของเงินลงทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ค่าเสื่ อมราคาของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ค่าปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์
และอื่น ๆ
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
รายได้ดอกเบี้ย/กาไรจากลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
ค่าใช้จ่ายจากการออกตราสารหนี้และเงินกูย้ ืม
รวม

15

88

(73)

1,266

-

1,266

31
362
98
43
26

66
100
41
-

31
296
(2)
2
26

1
210
45
2,097

210
42
547

1
3
1,550

(387)
(4)
(77)
(468)
1,629

(56)
(56)
491

(387)
(4)
(21)
(412)
1,138

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
ส่ วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีจากการนามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู ้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวม

402
742
(6)
1,138
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีผลประโยชน์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ใน
งบการแสดงฐานะการเงินจานวนประมาณ 4,950 ล้านบาท ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผลแตกต่างชัว่ คราวทางด้าน
บัญชีและภาษีอากรในอดีต อันเกี่ยวเนื่ องจากความแตกต่างของรายได้ดอกเบี้ยทางบัญชี และภาษี สาหรับ
ระยะเวลาจากในอดีตจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (วันสุ ดท้ายที่บริ ษทั ฯ มีสถานะเป็ นกิจการที่ไม่ตอ้ งเสี ย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล)
บริ ษทั ฯประเมิ นว่ายังคงมี ความไม่แน่ นอนอยู่ในการที่ จะสามารถใช้ผลประโยชน์น้ ี ได้ในอนาคต ทั้งนี้
เนื่ องจากผลประโยชน์น้ ี เกี่ยวข้องกับข้อมูลในอดีตที่มีฐานข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็ นจานวนมาก
ดังนั้นเพื่อความระมัดระวังรอบคอบบริ ษทั ฯ จึ งยังไม่ได้รับรู ้ รายการนี้ เป็ นสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะ
การเงิ นโดยบริ ษทั ฯจะทยอยรั บรู ้ ผลประโยชน์ดังกล่าวในอนาคตเมื่อบริ ษทั ฯ พิ จารณาได้ว่าความไม่
แน่นอนลดลง กล่าวคือ เมื่อบริ ษทั ฯได้ดาเนินการให้สามารถนาผลแตกต่างดังกล่าวไปหักจากกาไรในการ
คานวณภาษีประจาปี เพื่อลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี อนาคตนั้นได้จริ ง
15.2 ภาษีเงินได้สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
สาหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้สาหรับกาไรทางภาษีสาหรับงวด
ภาษีเงินได้ที่บนั ทึกหักส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ในส่วนของเจ้าของ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562

207

-

816

-

-

-

13

-

(168)
39

-

(742)
87

-

39

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
รายงานการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับ
งวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย
ทางภาษี
- รายได้ที่ได้รับการยกเว้น
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ที่ยงั ไม่ได้ต้ งั
แต่นามาใช้ประโยชน์
ภาษีเงินได้ปีก่อนที่รับรู ้ในงวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ในงบกาไรขาดทุนและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (รายได้)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
กาไรที่ตอ้ ง กาไรที่ได้รับ กาไรที่ตอ้ ง
เสียภาษี
ยกเว้นภาษี
เสียภาษี
เงินได้
เงินได้
เงินได้
337
876
6
20%
20%

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2563
2562
กาไรที่ตอ้ ง กาไรที่ได้รับ กาไรที่ตอ้ ง
เสียภาษี
ยกเว้นภาษี
เสียภาษี
เงินได้
เงินได้
เงินได้
1,220
4,874
10
20%
20%

67

-

1

244

-

2

-

-

-

(2)

-

-

(3)
(25)

-

-

(59)
(96)

-

-

39

-

1

87

-

2

ก่อนวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542 กาหนดให้บริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์ที่
ถือหุ ้นโดยกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิที่ได้จากการบริ หารสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพที่ได้รับซื้ อหรื อรับโอนมาจาก
สถาบันการเงิน และตั้งแต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้นาหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและนาหุ ้นเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป (IPO) ทาให้สัดส่ วนที่กองทุน
เพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ ้นในบริ ษทั ฯ ลดลงจนบริ ษทั ฯไม่ได้รับสิ ทธิการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกต่อไป ดังนั้น กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 12 ธันวาคม 2562 จึงต้องเสี ยภาษี
เงินได้ในอัตราปกติ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
30 กันยายน 2563
7,399
(531)
6,868
2,764
9,632
(129)
9,503

บุคคลภายนอกเป็ นผูซ้ ้ือ
หัก: ประมาณการค่าใช้จ่ายขายทอดตลาด
บุคคลภายนอกเป็ นผูซ้ ้ือสุ ทธิ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ้ือ
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด
หัก: ส่วนปรับมูลค่า
เงินรอรับจากการขายทอดตลาดสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
7,378
(529)
6,849
2,747
9,596
9,596

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลาคงค้าง
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
บุคคลภายนอกเป็ นผูซ้ ้ือ*
ระยะเวลาคงค้าง
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
ส่วนปรับมูลค่า

30 กันยายน 2563
บริ ษทั ฯเป็ นผูซ้ ้ือ

รวม

2,153
2,379
955
1,912
7,399

755
1,451
531
27
2,764

2,908
3,830
1,486
1,939
10,163

(90)

(39)

(129)

* บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวันที่ผซู ้ ้ือได้ชาระเงินแก่กรมบังคับคดีครบถ้วน

(หน่วย: ล้านบาท)
บุคคลภายนอกเป็ นผูซ้ ้ือ*
ระยะเวลาคงค้าง
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

31 ธันวาคม 2562
บริ ษทั ฯ เป็ นผูซ้ ้ือ

1,956
2,697
905
1,820
7,378

1,136
1,290
320
1
2,747

รวม
3,092
3,987
1,225
1,821
10,125

* บริ ษทั ฯจะบันทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวันที่ผซู ้ ้ือได้ชาระเงินแก่กรมบังคับคดีครบถ้วน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
17. เงินทดรองจ่ ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงิ นทดรองจ่ ายค่าธรรมเนี ยมในการซื้ อทรั พย์และอื่ น ๆ
ประกอบด้วย

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการวางซื้อทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการวางซื้อทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางและอื่น ๆ
หัก : ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

30 กันยายน 2563
216
507
20
7
(8)
742

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
121
764
1
2
888

18. สินทรัพย์อื่น
สิ นทรัพย์อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ ดอกเบี้ยค้างรับ และเงินปันผลค้างรับ
เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดาเนินคดีและค่าเบี้ยประกันภัย
ลูกหนี้สวัสดิการพนักงานและดอกเบี้ยค้างรับ
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์อื่น

30 กันยายน 2563
34
11
38
42
23
148

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
34
48
31
51
15
179
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. สินทรัพย์จัดชั้น/คุณภาพสิ นทรัพย์
19.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สิ นทรัพย์จดั ชั้นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้สินเชื่ อ
จากการซื้ อลู ก หนี้ ลู ก หนี้ ข ายผ่อนช าระและสิ นทรั พ ย์อื่น โดยจัดชั้นตามหลัก เกณฑ์ที่ ม าตรฐานก าหนด
ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
30 กันยายน 2563
เงินทดรองจ่าย
เงินให้สินเชื่อจาก ลูกหนี้ขายผ่อน เงินรอรับจาก ค่าธรรมเนียม
เงินฝากสถาบัน การซื้อลูกหนี้และ ชาระและ
การขาย
ในการซื้อ
การเงิน
ดอกเบี้ยค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับ ทอดตลาด
ทรัพย์
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อซื้อ
หรื อเมื่อเกิดรายการ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต
รวม

รวม

-

89,780

-

-

285

90,065

817

-

830

9,503

465

11,615

-

-

452

-

-

452

817

89,780

671
1,953

9,503

750

671
102,803

19.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สิ นทรัพย์จดั ชั้นของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย เงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่ อจากการซื้ อลูกหนี้ ลูกหนี้ ขายผ่อนชาระและทรัพย์สินรอการขาย โดยจัดชั้นตาม
หลักเกณฑ์ที่ ธปท. กาหนด ซึ่ งรวมถึงการวิเคราะห์ลูกหนี้ แต่ละประเภทและการประเมินฐานะของลูกหนี้
แต่ละราย สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินฝากสถาบัน
การเงิน
การจัดชั้นสิ นทรัพย์
ปกติ
กล่าวถึงเป็ นพิเศษ
ต่ากว่ามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

1,379
1,379

เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
429
429

31 ธันวาคม 2562
เงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อ ลูกหนี้ขายผ่อน
ลูกหนี้
ชาระ
4,647
1,184
2,631
76
75,084
83,622

1,088
288
108
17
41
1,542

ทรัพย์สิน
รอการขาย
498
498

รวม
7,114
1,472
2,739
93
76,052
87,470
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
30 กันยายน 2563
ตัว๋ เงินจ่าย
ระยะสั้น
ระยะยาว
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการอาวัลตัว๋ เงินจ่าย
รวมตัว๋ เงินจ่าย
เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น
ระยะยาว
รวมเงินกูย้ ืม
หุ้นกู้
ระยะสั้น
ระยะยาว
รวม
หัก: ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
รวมหุ้นกู้
รวมทั้งสิ้น

(หน่วย : ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562

1,206
3,730
4,936
(340)
(1)
4,595

704
2,362
3,066
(226)
(3)
2,837

18,799
12,917
31,716

18,740
9,194
27,934

7,000
37,170
44,170
(43)
44,127
80,438

800
44,170
44,970
(53)
44,917
75,688

44

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ตัว๋ เงินจ่ายและเงินกูย้ ืม มีอตั ราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี ) วัน
ครบกาหนดไถ่ถอน และการชาระดอกเบี้ยดังนี้
อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

30 กันยายน 2563
ครบกาหนด
ไถ่ถอน

การชาระดอกเบี้ย

ตัว๋ เงินจ่าย
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น

0 - 2.25
0 - 1.90

2563 - 2564
2564 - 2572

ชาระดอกเบี้ยเมื่อตัว๋ ครบกาหนด
ชาระดอกเบี้ยเมื่อตัว๋ ครบกาหนด

1.55 - 1.95

2563 - 2564

ระยะยาว

2.23 - 3.55

2564 - 2567

ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน / เมื่อตัว๋ ครบ
กาหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน / เมื่อตัว๋ ครบ
กาหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

31 ธันวาคม 2562
ครบกาหนด
ไถ่ถอน

การชาระดอกเบี้ย

ตัว๋ เงินจ่าย
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินกูย้ ืม
ระยะสั้น

0 - 2.25
0 - 0.86

2563
2564 - 2569

ชาระดอกเบี้ยเมื่อตัว๋ ครบกาหนด
ชาระดอกเบี้ยเมื่อตัว๋ ครบกาหนด

1.95 - 3.76

2563

ระยะยาว

2.65 - 3.76

2564 - 2566

ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน / เมื่อตัว๋ ครบ
กาหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน
ชาระดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือน / เมื่อตัว๋ ครบ
กาหนด / ทุก 3 เดือน / ทุก 6 เดือน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
20.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีหุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือหุ้นประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ไม่มีหลักประกันและไม่มีผแู ้ ทน มูลค่าที่ออกหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย
หุ้นกูค้ รั้งที่

ชุดที่

จานวน
(ล้านหน่วย)

มูลค่ารวม (ล้านบาท)

วันออกตราสารหนี้

อายุของ
อัตราดอกเบี้ย
ตราสารหนี้ ครบกาหนดไถ่ถอน (ร้อยละต่อปี )

22 ธันวาคม 2559
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
8 กันยายน 2560
8 กันยายน 2560
8 กันยายน 2560
8 กันยายน 2560
21 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
21 มิถุนายน 2561
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562

7 ปี
3 ปี
5 ปี
7 ปี
10 ปี
4 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี
3 ปี
7 ปี
10 ปี
1 ปี 6 เดือน
3 ปี
5 ปี
10 ปี
12 ปี
15 ปี

30 กันยายน 31 ธันวาคม
2563
2562
1/2559
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
1/2561
1/2561
1/2561
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562

3
2
3
4
5
2
3
4
5
2
3
4
1
2
3
4
5
6

1.10
0.80
1.40
1.40
1.50
1.00
3.80
3.20
5.00
3.00
0.37
2.40
3.00
3.00
4.50
5.00
3.50
1.00

1,100
1,400
1,400
1,500
1,000
3,800
3,200
5,000
3,000
370
2,400
3,000
3,000
4,500
5,000
3,500
1,000

1,100
800
1,400
1,400
1,500
1,000
3,800
3,200
5,000
3,000
370
2,400
3,000
3,000
4,500
5,000
3,500
1,000

44,170

44,970

22 ธันวาคม 2566
23 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2565
23 มิถุนายน 2567
23 มิถุนายน 2570
8 กันยายน 2564
8 กันยายน 2566
8 กันยายน 2568
8 กันยายน 2570
21 มิถุนายน 2564
21 มิถุนายน 2568
21 มิถุนายน 2571
18 มกราคม 2564
18 กรกฎาคม 2565
18 กรกฎาคม 2567
18 กรกฎาคม 2572
18 กรกฎาคม 2574
18 กรกฎาคม 2577

3.79
2.38
3.41
3.64
3.92
2.53
3.44
3.73
3.91
2.50
3.88
4.30
2.30
2.45
2.90
3.60
3.78
3.92
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
21. ประมาณการหนีส้ ิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
รวม

30 กันยายน 2563
1,025
26
1,051

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
1,027
25
1,052

30 กันยายน 2563
3
45
267
315

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
7
52
445
504

30 กันยายน 2563
434
198
142
19
106
180
322
53
1,454

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
346
739
107
19
80
137
51
1,479

22. ดอกเบีย้ ค้างจ่ าย

ตัว๋ เงินจ่าย
เงินกูย้ ืม
หุ้นกู้
รวม

23. หนีส้ ินอื่น

ภาษีคา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจาและเงินประกัน
ภาระหนี้ระหว่าง บมจ. กรุ งเทพฯ พาณิ ชย์การและบริ ษทั ฯ
บัญชีพกั รับชาระหนี้และเช็ครอเรี ยกเก็บ
บัญชีพกั รอการตัดชาระหนี้
เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ขายสิ ทธิเรี ยกร้อง
อื่น ๆ
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เงินมัดจาและเงินประกันส่ วนหนึ่ง จานวน 131 ล้านบาท
และ 95 ล้านบาท เป็ นเงินมัดจาจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
24. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิยนื ยันการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษ ัท ฯ จ านวน 510 ล้า นหุ้น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 5 บาท ซึ่ ง ได้มี ก ารอนุ มัติ ไ ว้เ ดิ ม ตาม
มติ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2561 เมื่ อ วัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2561 โดยที่ ป ระชุ ม ได้มี ก ารอนุ มัติ
การจัดสรรไว้ดงั นี้
1. หุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 280 ล้านหุ ้น เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก ซึ่ งรวมถึงแต่ไม่
จ ากั ด เพี ย งการกั น หุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น บางส่ วนเพื่ อ เสนอขายและจั ด สรรให้ แ ก่ ผู ้ล งทุ น หลั ก
โดยเฉพาะเจาะจง
2. หุ้ น สามัญ เพิ่ ม ทุ น จ านวนไม่ เ กิ น 230 ล้า นหุ้ น เพื่ อ เสนอขายต่ อ ผู ้จัด หาหุ้ น ส่ ว นเกิ น เพื่ อ รองรั บ
การใช้สิทธิของผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกินภายใต้แผนการจัดสรรหุน้ เกินกว่าจานวนที่จดั จาหน่าย (ถ้ามี)
ในเดือนธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 5
บาท รวมเป็ นเงิ น 1,400 ล้า นบาท เพื่ อเสนอขายแก่ ป ระชาชนทั่วไป (Initial Public Offering) ในราคา
หุน้ ละ 17.50 บาท รวมเป็ นเงิน 4,900 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญจานวน 3,399 ล้านบาท (สุทธิ
จากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายจานวน 101 ล้านบาท) ทาให้บริ ษทั ฯมีหุ้นสามัญออกและชาระแล้วเพิ่มเป็ น
15,075 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 บริ ษทั ฯ ได้ออกหุ ้นเพิ่มทุนอีกจานวน 217 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ
5 บาท โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 17.50 บาท ให้แก่ บุคคลในวงจากัดตามเงื่อนไขการให้สิทธิ ผูจ้ ดั หา
หุ ้นส่ วนเกินซื้ อหุ ้นภายหลังจากการจัดจาหน่ ายหุ ้นที่มีการจัดสรรส่ วนเกินแล้ว รวมเป็ นเงินจานวน 3,798
ล้านบาท โดยมีส่วนเกิ นมูลค่าหุ้นสามัญจานวน 2,645 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการเสนอขายสุ ทธิ
จากภาษีเงินได้จานวน 68 ล้านบาท) ทาให้บริ ษทั ฯมีทุนจดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้วเพิ่มขึ้นจาก 15,075
ล้านบาท เป็ นจานวน 16,160 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้ดาเนิ นการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนและมีทุนเรี ยกชาระเต็มมูลค่า
แล้ว ดังนี้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2563
จานวนหุ้น
จานวนเงิน
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน ณ วันต้นงวด
ทุนจดทะเบียน ณ วันปลายงวด
ทุนออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ว
ทุนออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ว ณ วันต้นงวด
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 280,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 217,042,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
ทุนออกจาหน่ายและเรี ยกชาระแล้ว ณ วันปลายงวด

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562
จานวนหุ้น
จานวนเงิน

(ล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

(ล้านหุ้น)

(ล้านบาท)

3,245
3,245

16,225
16,225

3,245
3,245

16,225
16,225

3,015
217
3,232

15,075
1,085
16,160

2,735
280
3,015

13,675
1,400
15,075

25. การบริหารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ใ นการบริ หารจัดการทุ นที่ ส าคัญของบริ ษ ัทฯ คือ การจัดให้มี โครงสร้ างทุ นที่ เหมาะสม
เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถ้ ือหุ้น โดย ณ วันที่
30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.25:1 (31 ธันวาคม 2562: 2.12: 1)
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26. รายได้ดอกเบีย้
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2563
2562
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
- รายได้ดอกเบี้ย - ส่วนที่ได้รับเงินแล้ว
- รายได้ดอกเบี้ย - ส่วนที่คา้ งรับ
- รายได้ดอกเบี้ย - กาไรจากเงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้
รวมเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
เงินฝากสถาบันการเงิน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ส่วนปรับมูลค่าเงินรอรับจากการขายทอดตลาด
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2563
2562

211
1,319

459
-

545
3,834

1,246
-

513
2,043
30
26
2
2,101

1,639
2,098
7
25
32
4
2,166

2,852
7,231
2
97
72
2
7,404

6,571
7,817
9
25
87
10
7,948

27. ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้

ตราสารหนี้ที่ออก - หุ้นกู้
ตราสารหนี้ที่ออก - ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ ืม
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2563
2562
379
374
28
28
184
198
591
600

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2563
2562
1,142
869
72
108
540
548
1,754
1,525
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28. ผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
- ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
- เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และอื่น ๆ
กาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
รวม

1,248
16
(1)
1,263

3,902
153
3
(121)
3,937

29. กาไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวด (ไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
30. เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผล
การดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่าย
ทั้งสิ้ น 3,394 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนิ นงานสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.1413 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จ่าย
ทั้งสิ้ น 3,121 ล้านบาท
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31. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
31.1 ลักษณะและความสัมพันธ์
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทางบการเงิน บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีอานาจ
ควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญต่อบุคคลหรื อกิจการในการตัดสิ นใจทาง
การเงินและการบริ หาร หรื อบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสาคัญ
เดี ยวกันกับบุคคลหรื อกิ จการนั้น การเกี่ ยวข้องกันนี้ อาจเป็ นรายบุค คลหรื อเป็ นกิ จการ ในการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ แต่ละรายการบริ ษทั ฯ คานึงถึงเนื้อหาของ
ความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน แสดงได้ดงั นี้
รายชื่อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั บาโฮมา จากัด
บริ ษทั สหธร จากัด
บริ ษทั บิ๊กเอสพีวี จากัด
บริ ษทั อริ ยวิทย์ จากัด

ผูถ้ ือหุ้นใหญ่
มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ้นร่ วมกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

31.2 ผลคงค้างและรายการที่สาคัญในระหว่างงวด
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯ บุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
30 กันยายน
2563
2562
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากเงินปันผลรับ

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
30 กันยายน
2563
2562

นโยบายการกาหนดราคา

39

12

107

45

ตามหนังสื อชี้ชวนหรื อตาม
อัตราที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

1

1

ตามอัตราที่ตกลงร่ วมกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดงั ต่อไปนี้
30 กันยายน 2563
ผูถ้ ือหุ้นร่ วมกัน
เงินฝากสถาบันการเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม - ตัว๋ เงินจ่ายและเงินกูย้ ืม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม - หุ้นกู้
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
สิ นทรัพย์อื่น - เงินปันผลค้างรับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม - หุ้นกู้

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562

88
3,105
1,969
16

11
1,428
1,009
4

271
-

2
36

10

-

31.3 รายการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
รายการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับงวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายงวด
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รวม

1,658
749
30
2,437

4,991
714
10
5,715

(3,054)
(14)
(3,068)

3,595
1,449
30
10
5,084

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดปลายงวด
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่าประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
รวม

1,644
532
30
2,206

6,144
720
6,864

(6,130)
(503)
(6,633)

1,658
749
30
2,437
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31.4 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ ผ้ บู ริหาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 2562 บริ ษทั ฯ มีค่าตอบแทนที่จ่าย
ให้ผบู ้ ริ หารสาคัญตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2562) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งผูบ้ ริ หารสาคัญประกอบด้วย กรรมการ ผูบ้ ริ หารระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ข้ นึ ไป รวมถึงผูบ้ ริ หารในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่เป็ นระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายขึ้นไป มีดงั นี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
20
22
2
16
22
38

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2563
2562
56
71
7
20
63
91

32. ส่ วนงานดาเนินงาน
บริ ษ ัท ฯด าเนิ น กิ จ การในส่ ว นงานหลัก คื อ ธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ และด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในส่ ว นงานทาง
ภูมิศาสตร์ หลักในประเทศไทย ข้อมูลส่ วนงานดาเนิ นงานที่ นาเสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของ
บริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่า งสม่าเสมอเพื่อใช้ในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั หน่วยงานและประเมินผลการดาเนิ นงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ บริ ษทั ฯกาหนดส่ วน
งานดาเนินงานตามผลิตภัณฑ์และบริ การ ดังนี้
1.

รั บ ซื้ อ /รั บ โอนสิ น ทรั พ ย์ด้อ ยคุ ณ ภาพ (NPL) จากสถาบัน การเงิ น ต่ า ง ๆ มาบริ ห ารจัด การด้ว ย
แนวทางการเจรจาประนอมหนี้เป็ นหลัก เพื่อให้ได้ขอ้ ยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุ ดร่ วมกัน

2.

รั บซื้ อ/รั บโอนทรั พย์สินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงิ นต่าง ๆ รั บโอนทรั พย์ชาระหนี้ จาก
ลูกหนี้และประมูลซื้อทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้จากกรมบังคับคดีมาบริ หารจัดการ โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาปรั บ ปรุ ง ทรั พ ย์ใ ห้มี ส ภาพดี พ ร้ อมอยู่เพื่ อสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ซึ่ ง จะท าให้ท รั พ ย์ตอบสนองต่ อ
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
32.1 ฐานะการเงินจาแนกตามส่วนงานดาเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระและดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
รวม
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้มีการปันส่วน

สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพ (NPL)
77,456
77,456

30 กันยายน 2563
ทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) และ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
441
729
27,531
28,701

รวม

รวม
441
77,456
729
27,531
106,157
14,067
120,224
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ลูกหนี้ขายผ่อนชาระ
ทรัพย์สินรอการขาย
รวม
สิ นทรัพย์ที่ไม่ได้มีการปันส่วน
รวม

สิ นทรัพย์ดอ้ ย
คุณภาพ (NPL)
77,375
77,375

31 ธันวาคม 2562
ทรัพย์สินรอการ
ขาย (NPA) และ
เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์
70
649
23,899
24,618

รวม
70
77,375
649
23,899
101,993
13,797
115,790

บริ ษทั ฯไม่มีการจาแนกหนี้สินออกตามส่ วนงาน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
32.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามส่วนงานสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 และ
2562 สรุ ปได้ดงั นี้

รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการขายผ่อนชาระ
รวมรายได้
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการขายผ่อนชาระ
รวมรายได้
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
(NPA) และ
(NPL)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
2,073
28
2,101
712
712
16
16
2,073
756
2,829
15
(591)
(653)
(1,263)
337
(39)
298
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
(NPA) และ
(NPL)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
2,098
68
2,166
4
4
358
358
20
20
2,098
450
2,548
18
(600)
(1,001)
(83)
882
(1)
881
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการขายผ่อนชาระ
รวมรายได้
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

รายได้ดอกเบี้ย
กาไรจากการเงินลงทุนในหลักทรัพย์
กาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
กาไรจากการขายผ่อนชาระ
รวมรายได้
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
(NPA) และ
(NPL)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
7,328
76
7,404
1,373
1,373
47
47
7,328
1,496
8,824
43
(1,754)
(1,956)
(3,937)
1,220
(87)
1,133
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ทรัพย์สินรอการขาย
สิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ
(NPA) และ
(NPL)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
รวม
7,817
131
7,948
4
4
1,130
1,130
81
81
7,817
1,346
9,163
44
(1,525)
(2,588)
(210)
4,884
(2)
4,882
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
32.3 ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษ ัท ฯด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย ว คื อ ประเทศไทย ดัง นั้น รายได้แ ละสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ น
งบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
32.4 ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากับหรื อ
มากกว่าร้อยละ 10 ของกิจการ) จานวน 1 ราย เป็ นจานวนเงิน 739 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดาเนินงานของ
ส่วนงานสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพ (NPL) (2562: 1 ราย จานวนเงิน 3,564 ล้านบาท)
33. ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯได้ทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าที่ ดิน พื้นที่ในอาคาร เครื่ องใช้สานักงาน อายุของ
สัญญามีระยะเวลาภายใน 1 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนิ นงานที่
บอกเลิกไม่ได้ (นอกเหนือจากที่แสดงไว้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่า) ภายใน 1 ปี จานวน 1 ล้านบาท
34. การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯ เหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 4 ล้านบาท เพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ
35. หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริ ษทั ฯ ถูกฟ้ องดาเนิ นคดี มีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้ องรวม 498 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2562: 524 ล้านบาท) โดยคดีที่ถูกฟ้ องเป็ นคดีแพ่ง ที่มีมูลละเมิดเรี ยกค่าเสี ยหายอันเป็ นเรื่ องปกติที่เกิดขึ้นได้
จากการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ซึ่งฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่อว่าเมื่อคดีถึงที่สุดจะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯแต่อย่างใด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
36. การวัดมูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษ ทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ นที่ วดั มู ล ค่ า ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

441

48

30 กันยายน 2563
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

393

441

(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่าตาม
บัญชี

ระดับ 1

65

65

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุตธิ รรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - ตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาดในประเทศ
-

-
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เทคนิคการประเมินมูลค่าสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
มูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดคานวณโดยอ้างอิง อัต รา
เงินปันผลตอบแทนที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกันในตลาด หรื อคานวณจากมูลค่ายุติธรรมทางบัญชี (Book Value
: BV) ตามงบการเงินล่าสุด
37. การอนุมัติให้ ออกงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
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