คาอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง
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ชื่อตาราง

รายได้คา่ ใช้จา่ ยของบริษท
ั บริหารสินทรัพย์

ความถีข
่ องข้อมูล
ความล่าช้าและ
กาหนดเวลาเผยแพร่

ความถี่ รายไตรมาส
ความล่าช้า 40 วัน
กาหนดเวลาเผยแพร่
ข้อมูลเบือ
้ งต้น ทุกวันที่ 10
ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถดั ไป

หลักวิธีทางสถิติ
 หลักการ นิยาม และ
การจัดกลุ่ม
 ความครอบคลุม
 การบันทึกข้อมูล
และมาตรฐานบัญชีที่
เกีย่ วข้อง
 ลักษณะของข้อมูล
และวิธีการจัดเก็บ
 วิธีประมวลผลข้อมูล

เป็ นการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการเกีย่ วกับรายได้และค่าใช้จา่ ยประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกาไร
(ขาดทุน) ของบริษท
ั บริหารสินทรัพย์ (ไม่รวมบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) จากรายงาน บบส.5
รายงานกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เป็ นรายไตรมาสและรายครึง่ ปี โดยสถาบันการเงินจะจัดส่งข้อมูล
ดังกล่าวภายในสิน
้ เดือนถัดจากไตรมาสทีต
่ อ
้ งรายงาน โดยแยกเป็ น ข้อมูลเกีย่ วกับรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ดังนี้
1. รายได้ดอกเบีย้ หมายถึง ดอกเบีย้ ส่วนลด และค่าธรรมเนียม ทีไ่ ด้รบ
ั จาก เงินลงทุนใน
ลูกหนี้ เงินให้สน
ิ เชือ
่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
เงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยอืน
่ ๆ
2. ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ หมายถึง ดอกเบีย้ ส่วนลดจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ใน
การกูย้ ืมเงิน
3. รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ หมายถึง รายได้ดอกเบีย้ หักค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
4. รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ หมายถึง รายได้คา่ ธรรมเนียมและค่าบริการทีบ
่ ริษท
ั
บริหาร สินทรัพย์ได้รบ
ั จากการให้บริการแก่ลูกค้า และจากการรับบริหารสินทรัพย์
5. ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง ค่าธรรมเนียมทีบ
่ ริษท
ั บริหารสินทรัพย์
จ่ายให้แก่ผรู้ บ
ั บริหารสินทรัพย์ และทีจ่ า่ ยไปเพือ
่ ประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า
6. รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิ หมายถึง รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการหัก
ค่าใช้จา่ ยค่าธรรมเนียมและบริการ
7. กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพือ
่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ หมายถึง
กาไร (ขาดทุน) จากการขาย จากการประเมินมูลค่ายุตธิ รรม หรือจากการโอนเปลีย่ น
ประเภทเงินลงทุน ที่มวี ตั ถุประสงค์ในการถือไว้เพือ
่ ค้า และกาไร (ขาดทุน) จากการซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศ และการแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทีเ่ ป็ นเงินตรา
ต่างประเทศเป็ นเงินบาท
8. กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง กาไร (ขาดทุน) จากการขาย
เงินลงทุน เผือ
่ ขาย เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด และเงินลงทุนทั่วไป
9. กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในลูกหนี้ หมายถึง กาไร (ขาดทุน) จากการขายเงิน
ลงทุนในลูกหนี้ จากการขายลูกหนี้ทบ
ี่ น
ั ทึกบัญชีอยูใ่ นเงินให้สน
ิ เชือ
่ จากการเปลีย่ น
ประเภทบัญชีจากเงินลงทุนในลูกหนี้เป็ นเงินให้สน
ิ เชือ
่ รวมทัง้ กาไรจากการเรียกเก็บหนี้
10. กาไร (ขาดทุน) สุทธิจากการขายทรัพย์สน
ิ รอการขาย หมายถึง กาไร (ขาดทุน) ที่
เกิดจากการขายทรัพย์สน
ิ รอการขายของบริษท
ั บริหารสินทรัพย์
11. รายได้จากการดาเนินงานอืน
่ ๆ หมายถึง รายได้จากเงินปันผลทีไ่ ด้รบ
ั จากเงินลงทุ น
ทุกประเภท และรายได้อน
ื่ ๆ
12. รวมรายได้จากการดาเนินงาน หมายถึง ยอดรวมของรายได้ทง้ ั สิน
้ (รายการที่ 3 และ
รายการที่ 6 ถึงรายการที่ 11)
13. ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานอืน
่ ๆ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน ค่าตอบแทน
กรรมการ ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคารสถานทีแ
่ ละอุปกรณ์ ค่าภาษี อากร และค่าใช้จา่ ยอืน
่
14. หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า หมายถึง เงินให้สน
ิ เชือ
่ และ
ดอกเบีย้ ค้างรับทีไ่ ด้ตด
ิ ตามทวงถามจนถึงทีส
่ ด
ุ แต่ไม่ได้รบ
ั ชาระหนี้ และได้ตดั จาหน่ าย
ออกจากบัญชีแล้ว รวมทัง้ จานวนทีก
่ น
ั ไว้สาหรับหนี้สงสัยจะสูญทีค
่ าดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้
ขาดทุนทีเ่ กิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ และขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้และ
เงินลงทุนในลูกหนี้ทรี่ บ
ั โอนมา
15. กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนภาษี เงินได้ หมายถึง ยอดรวมรายได้หกั ด้วย
ยอดรวมค่าใช้จา่ ย หลังหักหนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้วยค่า แต่กอ
่ น
หักค่าภาษี เงินได้
้ ตามทีม
16. ภาษี เงินได้ หมายถึง ภาษี เงินได้นิตบ
ิ ค
ุ คลทีค
่ านวณขึน
่ าตรฐานการบัญชี
17. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กาไรหรือขาดทุน หลังหักค่าภาษี เงินได้
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คาอธิบายข้อมูล
แหล่งทีม
่ าของข้อมูล

บริษท
ั บริหารสินทรัพย์

สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=806&language=th)

การปรับปรุงข้อมูล

ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635
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