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ชื่อตาราง

รายได้คา่ ใช้จา่ ยของบริษท
ั บริหารสินทรัพย์ (2546 – 2553)

ความถีข
่ อง
ข้อมูล ความ
ล่าช้าและ
กาหนดเวลา
เผยแพร่

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

หลักวิธีทาง
เป็ นการรวบรวมข้อมูลผลประกอบการเกีย่ วกับรายได้และค่าใช้จา่ ยประเภทต่าง ๆ ตลอดจนผลกาไร(ขาดทุน)
สถิติ
ของบริษท
ั บริหารสินทรัพย์ (ไม่รวมบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) จากรายงาน บบส.5 รายงานรายได้และ
 หลักการ นิยามค่าใช้จา่ ย เป็ นรายไตรมาสและรายครึง่ ปี เฉพาะข้อมูลปี 2546 จะแสดงข้อมูลรายครึง่ ปี โดยสถาบันการเงิน
และการจัด จะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในสิน
้ เดือนถัดจากไตรมาสทีต
่ ้องรายงาน โดยแยกเป็ นข้อมูลเกีย่ วกับรายได้และ
ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่ม
 ความ
1. รายได้ดอกเบีย้ และเงินปันผล หมายถึง ดอกเบีย้ เงินปันผล ส่วนลด และค่าธรรมเนียม
ครอบคลุ ทีไ่ ด้รบ
ั จากเงินลงทุนในลูกหนี้ เงินให้สน
ิ เชือ
่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินลงทุนในบรรษัท
บริหารสินทรัพย์ไทย และเงินฝากสถาบันการเงิน
ม
 การบันทึก
2. ค่าใช้จา่ ยในการกูย้ ืม หมายถึง ดอกเบีย้ ส่วนลดจ่าย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยต่างๆ
ข้อมูลและ
ทีจ่ า่ ยในการกูย้ ืมเงิน
3. หนี้สญ
ู และหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง เงินให้สน
ิ เชื่อและดอกเบีย้ ค้างรับทีไ่ ด้ตด
ิ ตามทวง
มาตรฐาน
บัญชีที่
ถามจนถึงทีส
่ ด
ุ แต่ไม่ได้รบ
ั ชาระหนี้ และได้ตดั จาหน่ ายออกจากบัญชีแล้ว รวมทัง้ จานวน
เกีย่ วข้อง
ทีก
่ น
ั ไว้สาหรับหนี้สงสัยจะสูญทีค
่ าดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้และส่วนสูญเสียทีเ่ กิดจากการปรับ
 ลักษณะของ โครงสร้างหนี้
ข้อมูลและ
4. รายได้ทม
ี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ หมายถึง ค่าธรรมเนียมและบริการจากการให้บริการแก่ลูกค้า
วิธีการจัดเก็บ
และการรับบริหารสินทรัพย์ กาไร(ขาดทุน) จากการปริวรรต จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในลูกหนี้ การขายทรัพย์สน
ิ รอการขาย และรายได้อน
ื่ ๆ นอกเหนือจากรายได้
 วิธี
ประมวล
ดอกเบีย้ และเงินปันผล
ผลข้อมูล 5. ค่าใช้จา่ ยทีม
่ ใิ ช่ดอกเบีย้ หมายถึง ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน อาคารสถานทีแ
่ ละ
อุปกรณ์ ค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียมในการบริหารสินทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอืน
่
6. กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี เงินได้และก่อนรายการพิเศษ หมายถึง ยอดรวมรายได้
(รายการที่ 1 และรายการที่ 4) หักด้วยยอดรวมค่าใช้จา่ ย (รายการที่ 2 รายการที่ 3 และ
รายการที่ 5) แต่กอ
่ นหักค่าภาษี เงินได้ และรายการพิเศษ
7. ภาษี เงินได้ หมายถึง ภาษี เงินได้นิตบ
ิ ค
ุ คลทีค
่ านวณขึ้นตามวิธีการบัญชี หรือ
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
8. กาไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ หมายถึง กาไร (ขาดทุน) หักภาษี เงินได้แต่กอ
่ น
หักรายการพิเศษ
9. รายการพิเศษ หมายถึง รายการทีม
่ ไิ ด้เกิดขึ้นจากการดาเนินงานตามปกติของบริษท
ั
บริหารสินทรัพย์และไม่อาจคาดได้วา่ จะเกิดขึ้นเป็ นประจาหรือไม่ เช่น ค่าเสียหายทีเ่ กิด
จากไฟไหม้ น้าท่วม กรณีทีร่ ายการพิเศษเป็ นผลขาดทุนจะแสดงจานวนเงินติดลบ (-)
10. กาไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กาไรหรือขาดทุน หักค่าภาษี เงินได้และหักหรือรวม
รายการพิเศษ

แหล่งทีม
่ าของ
ข้อมูล
สือ
่ ทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่
การปรับปรุง
ข้อมูล

บริษท
ั บริหารสินทรัพย์

(https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=805&language=th)
ปรับตามข้อมูลจริง เมือ
่ แหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)
ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์

โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635
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