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29 มีนาคม 2545 
จดทะเบียนเพิ่มขอบเขตในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
สถาบันการเงินอื่น และเป็นตัวแทนเรียกเก็บและชำาระหนี้ตาม
พระราชกำาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544

รวมถึงรับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน
เอกสารการโอนสินทรัพย์หรือเอกสารอื่นใด
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

20 ธันวาคม 2548  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.)
โอนขายสินทรัพย์หลักอันได้แก่เงินลงทุนในลูกหนี้ทรัพย์สิน
รอการขายและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดให้แก่ BAM 
รวมทั้งให้ BAM รับโอนพนักงานของ บบส. ตาม
ความสมัครใจอีกด้วย การรวมกิจการครั้งนี้ส่งผลให้
องค์กรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจากได้รวมศักยภาพ
ของพนักงานและระบบงานของทั้งสององค์กรไว้ด้วยกัน

14 สิงหาคม 2541
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (BAM) จัดตั้งขึ้น
ตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของกระทรวงการคลังตามมติ
คณะรัฐมนตรี เพื่อบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) (BBC)
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25 ธันวาคม 2558 
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
โดยมีสำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจการรับซื้อหรือรับโอน

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPLs) และทรัพย์สิน

รอการขาย (NPAs) 
เพื่อนำามาบริหาร

หรือจำาหน่าย
จ่ายโอนต่อไป

7 มกราคม 2542
จดทะเบียนเป็นบริษัทจำากัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 
54,700 ล้านบาท (จำานวน 547 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด 
(มหาชน) (เดิม คือ BBC) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

28 มกราคม 2542 
ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำาหนด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541

8 พฤศจิกายน 2542 
BAM ได้จดทะเบียนลดทุนจากมูลค่าหุ้นละ 100 บาทเหลือหุ้นละ 25 บาท เพื่อจัดโครงสร้างทางการเงินให้
เหมาะสม ทำาให้มีทุนจดทะเบียนคงเหลือ จำานวน 13,675 ล้านบาท (จำานวน 547 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
25 บาท) ตามมติเป็นเอกฉันท์ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2542 โดยได้ทยอย
คืนเงินจากการลดทุนจำานวน 41,025 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจนครบถ้วนแล้วตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2549

ก้าวสู่ปีที่ 20
BAM มุ่งหวังที่จะเป็นเครื่องมือสำาคัญ
ของภาครัฐในการบริหารจัดการสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ โดยมีส่วนช่วยเหลือลูกหนี้
และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟู
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการพัฒนา
ทรัพย์สินรอการขายที่มีศักยภาพให้เป็น
สินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของ
ตลาดมากยิ่งขึ้น

BAM มีความพร้อมที่จะเสนอตัวเข้าไป
รับจัดการบริหารหนี้จากสถาบันการเงิน
ทุกแห่งให้สมกับเป็นองค์กรมืออาชีพใน
การบริหารจัดการ NPLs/NPAs และมุ่งมั่น
ที่จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
ที่ดีที่สุดของประเทศ





มุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
ที่ดีที่สุดของประเทศ

MISSION
พันธกิจ

มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พัฒนาสินค้าและบริการ
ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี

มีส่วนร่วมในการช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมไทย

VISION
วิสัยทัศน์

เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้
ความชำานาญพร้อมบริการด้วยใจ
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
(บริษัทฯ หรือ BAM) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีเป้าหมาย              
สำาคัญในการช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยการแก้ไขสินทรัพย์                  
ดอ้ยคณุภาพของประเทศจากสถาบนัการเงินตา่งๆ เพือ่ชว่ยเพิม่
คุณภาพของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ท่ีมี
คุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมท้ังมีมูลค่าเพิ่ม
มากขึ้น โดยบริษัทฯ มีการดำาเนินงานหลัก ดังนี้
• เ ข้ าร่ วมประมู ลซื้ อ สินทรัพย์ ด้ อยคุณภาพ (Non                       

Performing Loans “NPLs”) เข้ามาบริหารจัดการโดย
แนวทางการปรับโครงสร้างหนี้จะอยู่บนพื้นฐานการเจรจา
ประนอมหนี้เป็นหลัก

• วางแนวทางในการบรหิารจดัการทรพัยสิ์นรอการขาย (Non 
Performing Assets “NPAs”) ที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก       
ให้เกิดประสิทธิภาพและครบวงจรด้วยกลยุทธ์การพัฒนา
ปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดีพร้อมใช้ประโยชน์และให้เป็นที่
ต้องการของตลาดมากขึ้น เพื่อให้สามารถจำาหน่ายให้กับ
บุคคลภายนอกได้ต่อไป

ภายหลังจากบริษัทฯ รับซื้อรับโอน NPLs จากสถาบันการเงิน     
ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้เข้ามาเจรจา           
ปรับโครงสร้างหนี้บนพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกัน         
โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้เป็น
หลัก เพื่อหาข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลับมาเจรจาประนอมหนี้
ได้ใหม่ แม้ว่าจะอยู่ในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อช่วยให้       
ลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติได้ต่อไป

บริษัทฯ มี NPAs หลายประเภทกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เช่น 
ท่ีดินเปล่า โรงแรม โรงงาน อาคารพาณิชย์ ห้องชุดพักอาศัย 

บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ รับซื้อรับโอนมาจาก 
1) ลกูหนีต้โีอนชำาระหนี ้2) การขายทอดตลาดของกรมบงัคบัคด ี
และ 3) สถาบันการเงิน โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับโอนกรรมสิทธ์ิ 
NPAs เรียบร้อยแล้วจะเร่งดำาเนินการในเรื่องการจัดทำา               
รายละเอียดและทะเบียนควบคุม NPAs พร้อมท้ังออกสำารวจ
ตรวจสอบสภาพทรพัยเ์พือ่เปน็การจดัเกบ็ขอ้มลู จากนัน้ บรษิทัฯ         
จะสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนโดยการติดตั้งป้ายประกาศ           
ณ ท่ีตั้งทรัพย์ การออกบูธ และโฆษณาขายผ่านส่ือต่างๆ             
ท้ังส่ือออนไลน ์และออฟไลน ์เชน่ ส่ือส่ิงพมิพ ์ทีว ีวทิย ุบลิบอรด์ 
รวมท้ังเว็บไซต ์www.bam.co.th ตลอดจนการส่ือสารผา่นทาง 
Social Media ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดการและปรับปรุงพัฒนา NPAs ดังกล่าว
ด้วย เช่น ดูแลรักษาและซ่อมแซมในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพ
พร้อมขายและไม่เส่ือมค่าลง ดำาเนินการชำาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ        
ท่ีเกีย่วกบัทรพัยสิ์น รวมถงึจดัจา้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั
ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำาหนดแนวทางในการ 
บริหารจัดการ NPAs ตามประเภทของทรัพย์ โดยแบ่งออกเป็น 
แนวราบ แนวสูง ท่ีดินเปล่า และทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น 
โครงการท่ียังก่อสร้างไม่เสร็จ และทรัพย์ท่ีมีมูลค่าสูง เหมาะ
สำาหรับนักลงทุนรายใหญ่เพื่อนำาไปพัฒนาต่อ โดยแนวทางการ
บรหิารจดัการดงักลา่วจะชว่ยเพิม่ความเชีย่วชาญและการจดัการ
ทรัพย์แต่ละประเภท ในส่วนของ NPAs ที่ยังไม่สามารถขายได้
นั้น บริษัทฯ จะเข้าไปบริหารจัดการ และพิจารณานำาทรัพย์บาง
รายการออกให้เชา่ตามความเหมาะสมเพือ่สรา้งรายได ้เปน็การ
ลดคา่เสียโอกาส และคา่ใชจ่้ายระหว่างถอืครอง ในขณะเดยีวกนั
ยังเป็นการป้องกันการเส่ือมสภาพของทรัพย์สิน และการ 
ครอบครองปรปักษ์หรือการบุกรุกทรัพย์อีกด้วย

COMPANY
INFORMATION
ข้อมูลทั่วไป





ในปี 2561  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) หรือ BAM 
ได้ดำาเนินธุรกิจก้าวเข้าสู่ปีท่ี 20 แล้ว ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เราได้ 
ผ่านภาวะเศรษฐกิจที่มีปัญหารุนแรงมาจนถึงขณะนี้ ท่ีธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้น 
สร้างผลประกอบการเป็นท่ีน่าพอใจตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มีผลตอบรับท่ีดี   
จากลูกหนี้และลูกค้า เราใช้แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์มือสองที่ยังมี
ศกัยภาพ คอื เข้าไปพฒันาปรบัปรงุทรพัยใ์ห้มสีภาพพรอ้มอยูพ่รอ้มใช ้ทำาใหท้รพัย ์
BAM เป็นที่ต้องการของตลาด

BAM มีพันธมิตรซึ่งช่วยสนับสนุนการดำาเนินงานท้ังเป็นแหล่งเงินทุนเสริม          
สภาพคล่องและการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าซื้อทรัพย์ของ BAM และส่ิงสำาคัญ
อย่างยิ่งคือ เรามีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ         
ในการบริหารสินทรัพย์ BAM มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมท่ัวประเทศ ทำาให้เรา
สามารถบริหารจัดการกับลูกหนี้ และทรัพย์สินท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศได้อย่าง      
ท่ัวถึง ทำาให้ส่ิงนี้คือจุดเด่นของเรา ซึ่ง BAM ยังยืนยันในเจตนารมณ์เสมอมา             
ว่าจะมุ่งม่ันสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ท่ีดีท่ีสุดของประเทศ เพื่อคำาว่า ‘ดี’           
ตรงนี้ BAM มีแนวคิดในการทำาดีผ่าน 5 ดี หรือความดี 5 ประการ คือ

ดท่ีีหนึง่ คอื ดตีอ่พนกังาน ผูบ้รหิารตอ้งนกึถงึพนกังานทุกคน ส่ิงใดท่ีทำาให้พนกังาน
ของเรามีความสุขได้ BAM ก็ต้องดูแล เช่น สวัสดิการต่างๆ สิ่งไหนที่ไม่เป็นการ
เหลือบ่ากว่าแรง ก็จะดูแลทุกๆ คน เพราะไม่ว่าอะไร ถึงจะยากแค่ไหน จะสำาเร็จได้ 
ถ้ามีเป้าหมายชัดเจน ผู้นำามีจิตใจเป็นธรรมและกล้าท่ีจะตัดสินใจ ขอให้ทุกคน          
ท้ังผูบ้รหิารและพนกังานเปดิใจคยุกนั เปดิใจรบัฟงั เพราะเราเปน็ครอบครวัเดยีวกนั

ดีท่ีสอง คือ ดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งคือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน       
การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย BAM ต้องสามารถแข่งขันในเชิงธุรกิจและ           
ทำากำาไรได้ ภายใต้นโยบายท่ียึดมั่นว่าจะไม่ทำากำาไรสูงสุด จะนึกถึงสังคม นึกถึง          
ผู้บริโภค บริษัทจะเติบโตได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อคำานึงถึงสังคมที่เราอยู่ แม้ว่าจะไม่    
ทำากำาไรสูงสุด แต่มีกำาไรที่ผู้ถือหุ้นพอใจ 

MESSAGE 
FROM CHAIRMAN
สารจากประธานกรรมการ

บุคลากรที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญ

แบบมืออาชีพ 
ในการบริหารสินทรัพย์   
BAM มีเครือข่ายสาขา
ครอบคลุมทั่วประเทศ

ทำาให้เราสามารถ
บริหารจัดการ 

กับลูกหนี้และทรัพย์สิน
ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ 

ได้อย่างทั่วถึง

บริการด้วยใจ
รับใช้สังคม





นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ประธานกรรมการ

ดี 1

ดี 2

ดี 3

ดี 4

ดี 5

ดีต�อพนักงาน

ดีต�อผู�ถือหุ�น

ดีต�อลูกค�า
หรือลูกหนี้ 

ดีต�อสังคม

ดีต�อประเทศ 

จากระบบสถาบันการเงิน นำามาบริหารจัดการ แล้วคืนสินทรัพย์เหล่านี้กลับสู่ระบบ
เศรษฐกิจด้วยราคาที่เป็นธรรม  

นี่คือ 5 ดี ที่ BAM ต้องทำาให้ได้ ความสำาเร็จของ BAM ในปีที่ผ่านมานั้น เกิดจากการ
ทำางานรว่มกนัของทุกคนในองคก์ร สะท้อนให้เห็นถงึความสามารถในการดำาเนนิธุรกิจ
อยา่งมปีระสิทธิภาพ เราคงให้ความสำาคญักบัการดำาเนนิธุรกิจอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
ตอ่สังคม บนพืน้ฐานความโปรง่ใส ภายใตห้ลกัธรรมาภบิาล BAM ไดเ้ข้ารว่มเปน็สมาชกิ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC)  

ในนามของ BAM ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ผู้บริหารและพนักงาน สำาหรับ 
ทุกความรว่มมอืดว้ยดเีสมอมา ท่ีไดร้ว่มกนัผลักดนัให้ BAM เตบิโตอยา่งมัน่คงแขง็แกรง่            
ก้าวสู่ปีที่ 20 BAM ยังคงมีเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ท่ีวางไว้              
เราจะไม่หยุดนิ่ งในการมุ่ งมั่นพัฒนาในทุกมิติ ใ ห้ได้ ส่ิง ท่ีดี ท่ี สุด ตอบโจทย์  
ทุกความต้องการของลูกค้า เราพร้อม “บริการด้วยใจ รับใช้สังคม” เพื่อร่วมขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ก้าวสู่อนาคตไปด้วยกัน ก้าวไกลไปด้วยกัน 

เราให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม บนพื้นฐานความโปร่งใส

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สารจากประธานกรรมการ 013บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)





MESSAGE 
FROM PRESIDENT
สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปี 2561 เป็นปีท่ีบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด  
(มหาชน) หรือ BAM จะก้าวสู่ปีท่ี 20 ของการดำาเนินธุรกิจ           
บริหารสินทรัพย์  นับเป็นอีกปี ท่ี ได้สร้างความภาคภู มิใจให้                         
กับ BAM เนื่องจากผลการดำาเนินงานในปี 2561 BAM มีผล             
เรียกเก็บจากการปรับโครงสร้างหนี้และจำาหน่ายทรัพย์รวม                      
ทั้ งสิ้น 17,756.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ท่ีทำาได้                               
15,591.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.89 ส่งผลให้กำาไรสุทธิ       
รวมอยู่ที่ 5,202.02 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.58 เนื่องจากมี
ผลเรียกเก็บที่สูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ในขณะท่ีการขยายธุรกรรมของ BAM ยังสามารถทำาผลงาน               
ได้ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPLs) เงินต้นคงค้างรวม 23,466.14 ล้านบาท และทรัพย์สิน           
รอการขาย (NPAs) มูลค่าราคาประเมินรวม 2,058.67 ล้านบาท 
จากสถาบนัการเงิน ทำาให้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีลกูหนี ้จำานวน 
90,489 ราย คิดเป็นยอดภาระหนี้เงินต้นรวมท้ังส้ิน 447,885.29 
ล้านบาท และมีทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) 17,589 รายการ  
รวมมูลค่า 48,482.64 ล้านบาท

BAM ยังคงมุ่งดำาเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้ มีส่วน
รว่มในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและคนไทย เราสนบัสนนุการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ด้วย
การกำาหนดมาตรการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
แต่ละราย โดยโครงการทางด้าน NPLs ท่ีให้โอกาสลูกค้าได้แก้ไข
ปัญหาหนี้สินท่ีมีอยู่กับ BAM ด้วยเง่ือนไขท่ีผ่อนปรนผ่านโครงการ
ตา่งๆ เชน่ โครงการสุขใจไดบ้า้นคนื โครงการ BAM ชว่ยฟืน้คนืธุรกิจ 
SME และโครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร สำาหรับ 

เติบโตก้าวไกล
อย่างมั่นคงและยั่งยืน

นับเป็นอีกปีที่ได้สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับ BAM 
เนื่องจากผลการดำาเนินงาน

ในปี 2561 BAM มีผลเรียกเก็บ
จากการปรับโครงสร้างหนี้

และจำาหน่ายทรัพย์รวมทั้งสิ้น
17,756.45 ล้านบาท
กำาไรสุทธิรวมอยู่ที่ 
5,202.02 ล้านบาท





นายสมพร  มูลศรีแก้ว

กรรมการผู้จัดการใหญ่

NPLs

การรับซื้อ
รับโอน

NPAs

23,466.14
ล�านบาท

เงินต�นคงค�าง

2,058.67
ล�านบาท

มูลค�าราคาประเมิน

BAM จะดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่
ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนท่ี BAM
เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าระหว่างธุรกิจและสังคม

พัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยส่งเสริมความรู้ ความสามารถของพนักงาน 
ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังพนักงานให้เป็นคนดี พัฒนาให้เป็นคนเก่ง  
รู้รักสามัคคี ยึดมั่นต่อค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นพลังขับเคล่ือน
องค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ ผมเชื่อว่า BAM จะเป็นหน่วยงานหลักและ 
มีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของประเทศ  
อยู่เคียงข้างสถาบันการเงินไทย สร้างการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียว่า BAM  
เป็นองค์กรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารสินทรัพย์ท่ีมีความโปร่งใส  
และซื่อสัตย์สุจริต 

ท้ายสุดนี ้ผมขอขอบคณุลูกคา้และผูมี้อปุการคณุทุกท่านท่ีให้ความเชือ่มัน่และ       
สนับสนุนธุรกิจของ BAM ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและ
พนักงานทุกท่านสำาหรับความมุ่งม่ัน ทุ่มเทในการร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มกำาลังความสามารถแบบมืออาชีพ สร้างความพึงพอใจสูงสุด 
ดว้ยมาตรฐานการบรกิารท่ีดท่ีีสุดแกลู่กคา้ จนทำาให้ BAM ประสบความสำาเรจ็
ตามเป้าหมาย BAM จะดำาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยคำานึงถึง
ประโยชน์ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและชุมชนที่ BAM เข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อสร้างคุณค่าระหว่างธุรกิจ
และสังคมให้เติบโตก้าวไกลอย่างมั่นคงและยั่งยืน

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ 017บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)































BOARD OF DIRECTORS
AND MANAGEMENT TEAM
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของ BAM มีดังนี้

 ชื่อ ตำาแหน่ง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง       

1. นางทองอุไร ลิ้มปิต ิ ประธานกรรมการ 17 เม.ย.  60

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 6 ก.ค. 55

3. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ 29 เม.ย. 59

4. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการ 1 พ.ย. 60

5. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการ 14 พ.ย. 60

6. นายวสันต์ เทียนหอม กรรมการ 1 ธ.ค. 60

7. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ 27 เม.ย. 61

8. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ กรรมการ 27 มิ.ย. 61

9. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการ 7 ธ.ค. 61

10. นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 มิ.ย. 61

 

 
 ชื่อ ตำาแหน่ง ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง       

1. นายสมพันธ ์ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ กรรมการ 6 ก.ค. 55 - 3 ก.พ. 61

2. นายกฤษณ ์ เสสะเวช กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 ก.ย. 55 - 1 ก.พ. 61

3. นายอำานวย ปรีมนวงศ ์ กรรมการ 1 ธ.ค. 60 - 25 ต.ค. 61

หมายเหตุ : กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งในปี 2561



คณะผู้บริหารระดับสูง

คณะผู้บริหารระดับสูงของ BAM ปัจจุบัน มีดังนี้ 

 ชื่อ ตำาแหน่ง สายงาน

1. นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายนพรัตน ์ อุ่นจัตตุรพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
3. นายชูพงษ ์ โภคะสวัสดิ ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายพัฒนาสินทรัพย์สำานักงานใหญ่
4. นายสมบุญ เรืองสุรเกียรต ิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายจำาหน่ายทรัพย์
5. นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายสนับสนุนธุรกิจ
6. นายสันธิษณ ์ วัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
7. นายพงศธร มณีพิมพ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1
8. ดร.วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 2
9. นายพูลศักดิ์ ชาญสุทธิกนก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 1
10. นางวาสนา ชื่นกลิ่นธูป ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนาสินทรัพย์ 2
11. นางศรีสุดาพร เขม้นกิจทรงสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำาหน่ายทรัพย์ 1
12. นางสุภาน ี กิจวิถี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจำาหน่ายทรัพย์ 2
13. นายธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ 1
14. นายวิบูลพร พันธุ์กระวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนธุรกิจ 2
15. นางวิภาศิร ิ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
16. นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารเงินและการลงทุน

คณะกรรมการและผู้บริหาร 033บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการใหญ� ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริษัท

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาสินทรัพย�ภูมิภาค

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาสินทรัพย�
ภูมิภาค 1

สายพัฒนาสินทรัพย�
ภูมิภาค 2

สายพัฒนา
สินทรัพย� 1

สายพัฒนา
สินทรัพย� 2

สายจําหน�าย
ทรัพย� 1

สายจําหน�าย
ทรัพย� 2

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 1

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคเหนือตอนบน

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 1

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 2

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 3

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 4

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 1

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 5

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายคดี 1

ฝ�ายคดี 2

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 6

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 2

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 3

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 4

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 5

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 6

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคตะวันออก

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคกลาง

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคเหนือตอนล�าง

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคใต�ตอนบน

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคใต�ตอนล�าง

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 2

ฝ�ายประเมินราคา

ฝ�ายปฏิบัติการ
สินทรัพย�
และหลักประกัน

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝ�ายบริหารทั�วไป

ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ�ายพัฒนาองค�กร
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ�ายสื่อสารองค�กร ฝ�ายบัญชีลูกหนี้
และทรัพย�สินรอการขาย

สายบริหารเงิน
และการลงทุน

ฝ�ายกลยุทธ�
และการลงทุน

ฝ�ายบัญชี

ฝ�ายบริหารเงิน
และการเงิน

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� (CFO)

สายพัฒนาสินทรัพย�สํานักงานใหญ� สายจําหน�ายทรัพย� สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผู�เชี่ยวชาญพ�เศษ

สํานักกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายสนับสนุนสายพัฒนาและจําหน�ายทรัพย�

ORGANIZATION 
CHART
โครงสร้างองค์กร



คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณาค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู�จัดการใหญ� ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริษัท

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาสินทรัพย�ภูมิภาค

รองกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายพัฒนาสินทรัพย�
ภูมิภาค 1

สายพัฒนาสินทรัพย�
ภูมิภาค 2

สายพัฒนา
สินทรัพย� 1

สายพัฒนา
สินทรัพย� 2

สายจําหน�าย
ทรัพย� 1

สายจําหน�าย
ทรัพย� 2

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 1

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคเหนือตอนบน

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 1

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 2

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 3

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 4

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 1

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 5

ฝ�ายกฎหมาย

ฝ�ายคดี 1

ฝ�ายคดี 2

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 6

ฝ�ายการตลาด

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 2

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 3

ฝ�ายจําหน�าย
ทรัพย� 4

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 5

ฝ�ายพัฒนา
สินทรัพย� 6

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย�
ภาคตะวันออก

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคกลาง

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคเหนือตอนล�าง

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคใต�ตอนบน

ฝ�ายพัฒนาสินทรัพย� 
ภาคใต�ตอนล�าง

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

ผู�ช�วยกรรมการ
ผู�จัดการใหญ�

สายสนับสนุน
ธุรกิจ 2

ฝ�ายประเมินราคา

ฝ�ายปฏิบัติการ
สินทรัพย�
และหลักประกัน

ฝ�ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายสนับสนุน
การปฏิบัติงาน

ฝ�ายบริหารทั�วไป

ฝ�ายทรัพยากร
บุคคล

ฝ�ายพัฒนาองค�กร
และบริหาร
ความเสี่ยง

ฝ�ายสื่อสารองค�กร ฝ�ายบัญชีลูกหนี้
และทรัพย�สินรอการขาย

สายบริหารเงิน
และการลงทุน

ฝ�ายกลยุทธ�
และการลงทุน

ฝ�ายบัญชี

ฝ�ายบริหารเงิน
และการเงิน

รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� รองกรรมการผู�จัดการใหญ� (CFO)

สายพัฒนาสินทรัพย�สํานักงานใหญ� สายจําหน�ายทรัพย� สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผู�เชี่ยวชาญพ�เศษ

สํานักกรรมการผู�จัดการใหญ�

สายสนับสนุนสายพัฒนาและจําหน�ายทรัพย�

โครงสร้างองค์กร 035บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



1

2

3

4

กลยุทธ�
ที่สำคัญ

ขยายฐานสินทรัพย�
ของบริษัทฯ

ลดระยะเวลาดำเนินการ
เพ�่อให�บริษัทฯ ได�รับผลตอบแทน
เป�นเงินสดโดยเร็ว

ฝ�กอบรมพนักงานและ
พัฒนาศักยภาพขององค�กร

และกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน�ง

สร�างความต�องการ
ทรัพย�สินรอการขายผ�านกลยุทธ�

ทางการตลาดต�างๆ

บริษัทฯ เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีมีเป้าหมายสำาคัญในการ            
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแก้ไขสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ    
ของประเทศจากสถาบันการเงินต่างๆ ด้วยการวางแนวทาง
กลยุทธ์การดำาเนินงานที่สำาคัญ ดังนี้

POLICY AND OVERVIEW
OF BUSINESS OPERATION
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณิชย ์จำากัด (BAM) 
จัดตั้งขึ้นตามแผนฟ้ืนฟูระบบสถาบันการเงินของ
กระทรวงการคลังตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่            
14 สิงหาคม 2541 เพ่ือบริหารจัดการสินทรัพย์        
ด้อยคุณภาพของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ 
จำากัด (มหาชน) (BBC)

BAM ไดจ้ดทะเบยีนเปน็บรษิทัจำากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่
และพาณิชย์ เมื่อวันท่ี 7 มกราคม 2542 ด้วยทุนจดทะเบียน 
เริ่มต้น 54,700 ล้านบาท (จำานวน 547 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 
100 บาท) โดยมีบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) 
(เดิม คือ BBC) เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และต่อมาเมื่อ          
วันที่ 28 มกราคม 2542 BAM ได้รับอนุญาตจากธนาคาร       
แห่งประเทศไทยให้ประกอบกิจการเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ตามพระราชกำาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 BAM ได้จดทะเบียนลดทุนจาก
มูลค่าหุ้นละ 100 บาทเหลือหุ้นละ 25 บาท เพื่อจัดโครงสร้าง
ทางการเงินให้เหมาะสม ทำาให้มทุีนจดทะเบยีนคงเหลอื จำานวน 
13,675 ล้านบาท (จำานวน 547 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท) 
ตามมติเป็นเอกฉันท์ของท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1 เมื่อ       
วันที่ 7 กรกฎาคม 2542 โดยได้ทยอยคืนเงินจากการลดทุน 
จำานวน 41,025 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจนครบถ้วนแล้ว 
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2549

ประวัติความเป็นมา
 



เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพ 
เป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จำากัด (มหาชน) โดยมีสำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) เพื่อนำามาบริหารหรือจำาหน่าย        
จ่ายโอนต่อไป

ประวัติความเป็นมา
 

นอกจากภารกิจในการบรหิารจัดการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพของ 
BBC แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 BAM ยังได้จดทะเบียน
เพิ่มขอบเขตในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
สถาบันการเงินอื่น และเป็นตัวแทนเรียกเก็บและชำาระหนี้ตาม 
พระราชกำาหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 รวมถึง 
รับฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สินเอกสารการโอน
สินทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
มีหมายแจ้งคำาส่ังท่ี 1338/2546 มีผลทำาให้บริษัท กรุงเทพฯ 
พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) (เดิม คือ BBC) จะต้องนำาหุ้นของ 
BAM จำานวน 546,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท เป็น 
เงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่กองทุนเพื่อการ 
ฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน (FIDF) ทำาให้ BAM กลาย
สถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจท่ีมี FIDF เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรง               
ร้อยละ 99.99 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้ 
มมีตใิห้บรรษทับรหิารสินทรพัยส์ถาบนัการเงิน (บบส.) โอนขาย
สินทรพัยห์ลัก ไดแ้กเ่งินลงทุนในลูกหนีท้รพัยสิ์นรอการขายและ
เงินลงทุนในหลกัทรพัยท้ั์งหมดให้แก ่BAM รวมท้ังให้ BAM รบั
โอนพนักงานของ บบส. ตามความสมัครใจอีกด้วย การรวม
กิจการครั้งนี้ส่งผลให้องค์กรมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เนื่องจาก 
ไดร้วมศกัยภาพของพนกังานและระบบงานของท้ังสององคก์รไว้
ด้วยกัน

NPAs
ทรัพย์สินรอการขาย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 037บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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สินทรัพย์ที่ดูแล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หนี้ด้อยคุณภาพ ทรัพย์สิน
รอการขาย



NATURE OF
BUSINESS
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

BAM มุ่งหวังท่ีจะเป็นเครื่องมือสำาคัญของภาครัฐในการแก้ไข
ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของระบบสถาบันการเงิน โดย       
การรบัซือ้รบัโอนจากสถาบนัการเงินตา่งๆ เพือ่นำามาบรหิาร และ
จัดการ ผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ให้ประสบ
ผลสำาเร็จ และจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขายท่ีมีคุณภาพเหมาะสม 
ให้แก่ผู้ที่สนใจในราคายุติธรรม

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 BAM มีลูกหน้ีจำานวน 90,489 ราย 
คิดเป็นยอดภาระหน้ีเงินต้นรวมท้ังส้ิน 447,885.29 ล้านบาท และ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) 17,589 รายการ รวมมูลค่า 
48,482.64 ล้านบาท

ภายหลังจาก BAM รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ           
จากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว BAM จะมีหนังสือเชิญลูกหนี้     
เข้ามาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้บนพื้นฐานของความร่วมมือ
ระหว่างกัน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำาระและ
ความรับผิดชอบต่อหนี้ท่ีเหมาะสมของลูกหนี้เป็นหลัก เพ่ือหา
ข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ BAM 
ยังเปิดโอกาสให้ลูกหน้ีกลับมาเจรจาประนอมหน้ีใหม่ได้ แม้ว่าจะอยู่
ในกระบวนการทางคดีก็ตาม เพื่อช่วยให้ลูกหนี้แก้ไขปัญหาหนี้ 
กลับไปใช้ชีวิตหรือกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติได้ต่อไป

BAM พิจารณาใช้แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้ตาม         
ความเหมาะสมกับลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งในบางครั้งอาจจะต้อง
ผสมผสานหลายแนวทาง ประกอบด้วยแนวทางดังต่อไปนี้

การติดตามเรียกเก็บหนี้จากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs)

แนวทางในการปรับโครงสร้างหนี้
ตามความเหมาะสมกับลูกหนี้

1 ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำาระหนี้
ตามความสามารถของลูกหนี้

2 การแปลงหนี้เป็นทุน

3 การโอนทรัพย์ชำาระหนี้
ตามความสมัครใจของลูกหนี้ 

4
การปรับลดหนี้ส่วนที่เกินจากความสามารถในการ
ชำาระคืนของลูกหนี้ตามแนวทางอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว 
ภายหลังที่ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปรับ
โครงสร้างหนี้ได้ครบถ้วนโดยไม่ผิดเงื่อนไข

หมายเหตุ : การดำาเนินคดีซึ่งถือเป็นทางเลือกสุดท้าย       
หากไม่สามารถหาข้อยุติด้วยการประนอมหนี้ได้



ทั้งนี้ หลักการและกลยุทธ์ในการทำางานในส่วนของการติดตาม
เรียกเก็บหนี้ของ BAM มีดังนี้
• จัดกลุ่มลูกหนี้ตามเกณฑ์คุณลักษณะของลูกหนี้ และ           

จดัลำาดบัความสำาคญัเพือ่หาข้อยตุขิองลูกหนีแ้ตล่ะราย โดย
กำาหนดให้มีผู้รับผิดชอบตามประเภทของธุรกิจ รวมท้ัง        
จัดคุณภาพของหนี้ในแต่ละกลุ่มตามเกณฑ์ของมูลค่า        
หลักประกันเมื่อเทียบกับภาระหนี้และศักยภาพของตัว        
ลูกหนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการชัดเจนยิ่งขึ้น

• ปรบัโครงสรา้งหนีบ้นพืน้ฐานความรว่มมอืกนัระหว่างเจา้หนี้
และลูกหนี้ 

• ไม่เน้นกำาไรสูงสุด แต่เน้นการช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริต 
• นำาแนวทางต่างๆ มาใช้เป็นแรงจูงใจให้ลูกหนี้เข้ามาปรับ

โครงสร้างหนี้โดยเร็ว เช่น การลดหนี้ (Hair Cut) หรือจัด
ทำาโครงการด้วยเง่ือนไขชำาระหนี้แบบผ่อนปรนพิเศษ 
ประกอบไปด้วย
- โครงการสุขใจได้บ้านคืน เป็นโครงการท่ีช่วยเหลือ 

ลูกหนี้ ท่ีอยู่อาศัยของ BAM ท่ีมีภาระหนี้ เ งินต้น 
ต่อรายไม่เกิน 10 ล้านบาท เพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ 
นำาทรัพย์หลักประกัน ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยกลับคืนไปง่ายข้ึน 
โดยสามารถชำาระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมิน
หลักประกัน เลือกผ่อนชำาระครั้งเดียว หรือผ่อนชำาระ 

การจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)
BAM มีทรัพย์สินรอการขายหลายประเภทกระจายตัวอยู่            
ท่ัวประเทศ เช่น ท่ีดินเปล่า โรงแรม โรงงาน อาคารพาณิชย์  
ห้องชุดพักอาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ เป็นต้น ซึ่ง BAM รับซื้อ
รับโอนมาจาก 1) ลูกหนี้ตีโอนชำาระหนี้ 2) การขายทอดตลาด
ของกรมบังคับคดี และ 3) สถาบันการเงิน โดยเมื่อ BAM ได้รับ
โอนทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธ์ิเรียบร้อยแล้วจะเร่งดำาเนินการ         
ในเรื่องการจัดทำารายละเอียดและทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน       
รอการขาย พร้อมท้ังออกสำารวจตรวจสอบสภาพทรัพย์             
เพ่ือเป็นการจัดเก็บข้อมูล จากนั้น BAM จะสร้างการรับรู้           
ต่อสาธารณชนโดยการติดตั้งป้ายประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย์ และ
โฆษณาขายผ่านส่ือต่างๆ ท้ังส่ือออนไลน์ และออฟไลน์ เช่น      
ส่ือส่ิงพมิพ ์ทีว ีวทิย ุบลิบอรด์ รวมท้ังเวบ็ไซต ์www.bam.co.th 
ตลอดจนการสื่อสารผ่านทาง Social Media ของ BAM

ไม่เกิน 20 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี อัตรา
ดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR -3% ต่อปี

- โครงการ BAM ช่วยฟื้นคืนธุรกิจ (SME) เป็นโครงการ
สำาหรับลูกหนี้ SME ของ BAM ที่มีภาระเงินต้นต่อราย
ไม่เกิน 20 ล้านบาท เพ่ือให้สามารถดำาเนินธุรกิจต่อไปได้  
โดยสามารถชำาระหนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมิน
หลักประกัน เลือกผ่อนชำาระครั้งเดียว หรือผ่อนชำาระ 
ไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาบังคับคดี อัตรา
ดอกเบี้ยปีแรก MLR -3% ต่อปี

- โครงการ BAM ช่วยลดเพื่อปลดหนี้เกษตรกร เป็น
โครงการท่ีช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกรของ BAM ท่ีมี
ภาระเงินตน้ตอ่รายไมเ่กิน 5 ลา้นบาท โดยสามารถชำาระ
หนี้ในอัตรา 80% ของราคาประเมินหลักประกัน ไม่เกิน 
100% เงินตน้ เลอืกชำาระครัง้เดยีว หรอืผอ่นชำาระไมเ่กิน 
10 ป ีท้ังนีต้อ้งไมเ่กินระยะเวลาบงัคบัคด ีอตัราดอกเบีย้
ปีแรก MLR -3% ต่อปี

 หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นและดุลยพินิจในการพิจารณา
 เป็นไปตามที่ BAM กำาหนดทุกโครงการ
• มีโครงการช่วยเหลือหรือผ่อนปรนเง่ือนไขการชำาระหนี้

สำาหรับลูกหนี้ ท่ีประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น ลูกหนี้              
ที่ประสบอุทกภัย

ท้ังนี ้BAM มีการจัดการและปรบัปรงุพฒันาทรพัยสิ์นรอการขาย
ดังกล่าวด้วย เช่น ดูแลรักษาและซ่อมแซมในเบื้องต้น                        
ให้อยู่ในสภาพพร้อมขายและไม่เส่ือมค่าลง ดำาเนินการชำาระ                    
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (เช่น ค่าส่วนกลาง ค่าภาษี
บำารงุท้องท่ี คา่น้ำาประปา ค่าไฟฟา้) รวมถงึจดัจา้งพนกังานรกัษา
ความปลอดภัยตามความเหมาะสม โดย BAM ได้กำาหนด
แนวทางในการบริหารจัดการ NPAs ตามประเภทของทรัพย์        
โดยแบง่ออกเปน็แนวราบ แนวสูง ท่ีดนิเปลา่ และทรพัยเ์พือ่การ
ลงทุน เชน่ โครงการท่ียงักอ่สรา้งไมเ่สรจ็ และทรพัยท่ี์มมีลูคา่สูง
เหมาะสำาหรบันกัลงทุนรายใหญเ่พือ่นำาไปพฒันาตอ่ โดยแนวทาง
การบริหารจัดการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความเชี่ยวชาญและ         
การจัดการทรัพย์แต่ละประเภท อนึ่ง แนวทางและกลยุทธ์การ
ทำางานหลกัๆ ในส่วนของการจำาหนา่ยทรพัยสิ์นรอการขายมดีงันี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 040 รายงานประจำาปี 2561



• ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย และร่วมออกบูธงาน
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อจำาหน่ายทรัพย์ตามโอกาสท่ี
เหมาะสมทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ได้แก่ งานมหกรรม
บ้านและคอนโด งาน NPA Grand Sale งาน Money 
Expo งาน Thailand Smart Money รวมทั้งกิจกรรม
การออกบูธตาม Target Segment ในห้างค้าปลีกต่างๆ 
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ BAM มีทรัพย์อยู่เป็นจำานวนมาก เป็นต้น

• การออกบูธประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายของสำานักงาน 
ภูมิภาคทั่วประเทศเป็นประจำาทุกเดือน

• เน้นการทำาการตลาดเชิงรุกโดยประชาสัมพันธ์และโฆษณา   
ขายทรัพย์ผ่านส่ือต่างๆ โดยการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมให้           
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตาม Segmentation ต่างๆ ท้ัง 
Traditional Media และสื่อออนไลน์

• เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการจัดการทรัพย์ และพัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์ให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันท่ัว
ประเทศ เช่น จัดทำารายการแบบสำารวจทรัพย์เป็น Check 
List ที่เป็นมาตรฐานทั้งสำานักงานใหญ่และภูมิภาค

• ปรับปรุงพัฒนาทรัพย์เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขาย     
ไดง่้ายและรวดเรว็ยิง่ขึน้ รวมถงึไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้
ว่าเป็นทรัพย์สภาพดีได้มาตรฐาน

ในส่วนของทรพัยสิ์นรอการขายท่ียงัไมส่ามารถขายไดน้ัน้ BAM 
จะเข้าไปบริหารจัดการ และพิจารณานำาทรัพย์บางรายการ       
ออกให้เช่าตามความเหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ เป็นการลด           
ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายระหว่างถือครอง ในขณะเดียวกัน 
ยังเป็นการป้องกันการเส่ือมสภาพของทรัพย์สิน และการ 
ครอบครองปรปักษ์หรือการบุกรุกทรัพย์อีกด้วย ซึ่งจากการ
จัดการอย่างมืออาชีพ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จึงมีเพียงเล็กน้อย

นอกจากนี้ ทรัพย์สินท่ีมีศักยภาพทางการตลาดแต่ถูกท้ิงร้าง     
หรือสร้างค้างไว้ BAM จะเข้าไปปรับปรุงพัฒนาให้อยู่ใน         
สภาพด ีและเปน็ท่ีตอ้งการของตลาด โดยทำาการศกึษาวเิคราะห์      
ความเป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพย์สิน สภาพตลาด คู่แข่ง
บริเวณใกล้เคียง แนวทางและโอกาสจำาหน่าย พร้อมทั้งควบคุม
ต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน โดย
โครงการท่ีดำาเนินการไปแล้วล้วนแต่ประสบความสำาเร็จ ได้แก่ 
โครงการวังทอง อยุธยา โครงการเขาใหญ่คาซ่า โครงการ         
เมาน์เท่นวิว เขาใหญ่ เป็นต้น อนึ่ง ตาม พรก.บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ ไม่อนุญาตให้สร้างโครงการใหม่เอง ทำาได้เพียง           
ต่อยอดโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จเท่านั้น 

“ แนวทางและกลยุทธ์หลัก ”
ในการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

งานอสังหาริมทรัพย์

ออกบูธ
ประชาสัมพันธ์และ
ส่งเสริมการขาย

ทำาการตลาดเชิงรุก
ผ่านสื่อต่างๆ

เพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์

ปรับปรุงพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่ม
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กลยุทธ์การตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

BAM มคีวามคลอ่งตวัในการจดัจำาหนา่ย NPAs คอ่นขา้ง
มาก เนือ่งจากมสีาขาท่ีเปน็เครอืขา่ยในภมูภิาคถงึ 24 แห่ง 
ซึ่งรับผิดชอบดูแลครอบคลุมได้ทั่วประเทศ เพื่อให้ข้อมูล
เกีย่วกบัทรพัยสิ์นท้ังหมดของ BAM รวมท้ังมบีอรด์แสดง
ทรัพย์ท่ีน่าสนใจ อีกท้ังยังมี Website ลูกค้าสามารถ
ค้นหาข้อมูลทรัพย์ และพนักงาน Call Center สำาหรับ
ให้ลูกค้าสอบถามรายละเอียดได้

การจัดจำาหน่ายนั้น BAM มีการนำาทรัพย์สินท่ีมีผู้สนใจ
มากกว่า 1 รายออกประมูลเพื่อความโปร่งใสและให้ได้
ราคาสูงสุด โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ BAM ได้แก่       
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักลงทุน ตลอดจนลูกค้า             
ซึง่อยูใ่นบรเิวณทรพัยสิ์นของ BAM ตัง้อยู ่ท้ังภาคเอกชน
และราชการ โดย BAM จะมกีารวิเคราะห์การใชป้ระโยชน ์
ของทรัพย์สิน เพ่ือเจาะให้ตรงกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
BAM มีการออกบูธแสดงสินค้าในงานอสังหาริมทรัพย์
ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมไม่ต่ำากว่า 100 ครั้ง
ต่อปี เพ่ือขยายฐานลูกค้าและพบกลุ่มเป้าหมาย นอกจากน้ี 
ยังมีการขยายช่องทางการนำาเสนอข้อมูลทรัพย์สิน            
รอการขายและข่าวสารองค์กรผ่านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
เช่น Facebook ชื่อ FB of BAM    BAM Mobile                
Application    BAM Station บน Youtube และ 
Line@ ชื่อ @bamline รวมทั้งสื่อออนไลน์ต่างๆ โดย
ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการขายนั้น BAM ได้ทำา       
ผ่านส่ือทุกแขนง และมีการจัดโครงการและกจิกรรมต่างๆ เช่น

การจัดกิจกรรม BAM ก้าวสู่
ปีที่ 20 ในเดือนพฤษภาคม 
2561 ภายใต้แคมเปญ “20 
เปอร์เซ็นต์ 20 ล้าน 20 วัน” 
โดยคัดทรัพย์ลดราคา 20% 
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอน               
สำาหรับทรัพย์ราคาไม่เกิน       
20 ล้านบาท ระยะเวลาขาย  
20 วัน ซึ่งทำาให้สามารถสร้าง
ยอดเสนอซ้ือ 485 รายการ 
861 ล้านบาท จากเป้าหมาย 
700 ล้านบาท และการจัด   
งาน เ ล้ียงขอบคุณ ลูกค้ า 
พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริม
การขายอีกครั้ง ระหว่างวันที่ 
1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 
2 5 6 1  มี ย อ ด เ ส น อ ซ้ื อ  
825 รายการ 1,417 ล้านบาท 
จ า ก เ ป้ า ห ม า ย ก า ร ข า ย  
800 ล้านบาท 

โครงการที่ดินเพ่ือการออม 
ภ า ย ใ ต้ แ ค ม เ ป ญ  “ ที่ ดิ น             
ทางเลือกในการออมที่ดีกว่า” 
เ พ่ื อ เป็ นการส่ ง เสริ มการ         
ข ายทรัพย์ สิ นรอการขาย           
ประเภทที่ดินเปล่าของ BAM                         
ทั่ วปร ะ เทศ  และ เป็ นการ         
แก้ไขปัญหา NPAs ในระบบ
เศรษฐ กิจอย่ า งยั่ ง ยื นอี ก         
ทางหนึ่ง 
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โ ค ร ง ก า ร ค อ น โ ด โ ด น ใ จ  
สบายกระเป๋า จาก BAM โดย  
BAM ได้คัดคอนโดพร้อมอยู่ 
ราคาไม่เกิน 500,000 บาท 
กว่า 500 ยูนิต หลากหลาย          
ทำาเล มาจัดโปรโมชั่น เพ่ือ     
ช่วยเหลือผู้ มีงบประมาณ
จำากัดสามารถมีท่ีอยู่อาศัย 
ในรูปแบบคอนโดได้ง่ายขึ้น
ด้วยโปรโมชั่น “ซ้ือเงินผ่อน 
เริ่ มต้นจอง 1,000  บาท  
ทำาสัญญา 1,000 บาท และ
ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ 
1,000 – 4,000 บาท ดอกเบี้ย 
MLR - 3% ตอ่ป ีในชว่งปแีรก  
ต่อจากนั้น คิดดอกเบี้ย MLR 
และซ้ือเงินสดมูลค่าต่ำากว่า  
2 ล้านบาท ฟรีค่าธรรมเนียม
การโอน

โครงการบ้ านสบายและ       
บ้านแบรนด์ดัง กับแคมเปญ 
ซ้ือบ้านได้ง่ ายๆ กับสิทธิ  
พิ เศษจาก BAM โดยได้             
คัดบ้านพร้อมอยู่ จำานวนกว่า 
300 หลัง หลากหลายทำาเล  
ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โครงการนี้  BAM  ได้ร่วมกับ 
ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ธนาคาร       
ยูโอบี จำากัด (มหาชน) และ 
Bank of China มอบสิทธิ
พิเศษให้กับลูกค้า 

โครงการ BAM For SME       
ซ่ึ ง ไ ด้ มี ก า ร คั ด ท รั พ ย์ ที่        
เหมาะสำาหรับผู้ประกอบการ 
S M E  ทั้ ง ที่ ดิ น  โ ร ง ง า น         
อาคารพาณิชย์ มานำาเสนอ                     
ใ ห้ กับกลุ่ ม เป้ าหมายผ่ าน               
สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ 
ตา่งๆ อาท ิหนงัสอืพิมพ์ธุรกิจ 
นิตยสาร รายการโทรทัศน์ 
และสื่อ Social Media

โครงการบ้ านสวนสุ ข ใ จ 
ปัจจุบันประเทศไทยกำาลัง      
ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) คนในเมืองวัย
เกษียณและวัยใกล้เกษียณ 
ร ว ม ทั้ ง ผู้ ค น จำ า น ว น ม า ก           
มีความต้องการใช้ ชี วิ ตที่   
เรยีบงา่ย ไม่วุน่วาย ไม่แขง่ขนั
เร่งรีบ (Slow Life) และ           
ได้อยู่ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อมดีๆ (Back to 
Nature) แต่ความต้องการ  
ในเทคโนโลยี เ พ่ืออำ านวย 
ความสะดวก เช่นคนเมือง       
ยังคงมีอยู่ BAM จึงมีแนวคิด
ใ น ก า ร จั ด ทำ า โ ค ร ง ก า ร             
บ้านสวนสุขใจ จาก BAM 
สำาหรับการอยู่อาศัยรูปแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า “สังคมเมือง 
แบบชนบท” เ พ่ือเป็นอีก       
ทางเลือกหนึ่ งสำ าหรับผู้ ที่
ตอ้งการอยูอ่าศยัแบบ ใกลช้ดิ
ธรรมชาติ
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บ้านสวนสุขใจ
โครงการ...
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BAM สามารถรบัซือ้รบัโอนสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPLs) และ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) ทุกประเภทจากสถาบันการเงิน
ต่างๆ โดยท่ีผ่านมา BAM มีนโยบายเข้าร่วมการประมูลซื้อ       
ทุกครั้งที่สถาบันการเงินนำาออกขาย ตลอดจนติดต่อซื้อโดยตรง
จากสถาบันการเงิน โดยมีแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืมสถาบัน       
การเงิน การชำาระราคาซือ้เปน็ตัว๋สัญญาใชเ้งิน การออกหุ้นกูแ้ละ
การใช้เงินทุนภายในของ BAM ในการรับซื้อรับโอน 

สำาหรับการพิจารณาการลงทุนเพ่ือซ้ือ NPLs และ NPAs น้ัน BAM  
จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ได้รับจากสถาบันการเงินผู้ขาย (Due 
Diligence) รวมท้ังสำารวจหลักประกัน/ทรัพย์สินรอการขาย 
โดยใช้ประโยชน์จากการท่ีมีสำานักงานภูมิภาค 24 แห่ง                  

ท่ัวประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน โดย NPLs            
จะพิจารณาจากความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ ผู้ค้ำา
ประกนั การจำาหนา่ยหลกัประกนัเพือ่ชำาระหนี ้รวมถงึระยะเวลา
และคา่ใชจ้า่ยท่ีตอ้งใช ้เพือ่ให้ไดร้บัชำาระหนี ้ในขณะท่ีการลงทุน
เพื่อซื้อ NPAs นั้น จะคำานึงถึงสภาพทรัพย์สิน ทำาเลที่ตั้ง มูลค่า
ทรพัยสิ์น ตลอดจนระยะเวลาท่ีคาดว่าจะสามารถจำาหนา่ยให้กบั
บุคคลภายนอกได้ ทำาให้ท่ีผ่านมา BAM ประสบความสำาเร็จ       
ในการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)  
รวมกันประมาณ 12,183.58 ล้านบาท

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

สำาหรับแผนการตลาดปี 2561 BAM เน้นการทำาตลาดเชิงรุก  
เพื่อจะเร่งระบายทรัพย์สินรอการขายให้เปล่ียนเป็นเงินสด          
โดยเร็ว โดยเข้าร่วมออกบูธงานอสังหาริมทรัพย์  บูธ              
ในศูนย์การค้าและซุปเปอร์สโตร์ในต่างจังหวัด และกิจกรรม        
ส่งเสริมการขาย นอกจากนั้น ยังมีการจัดประมูลทรัพย์ท่ีมี             
ผู้สนใจมากกว่า 1 ราย รวมท้ังได้เตรียมแคมเปญและ                     
โปรโมชั่นพิเศษให้กับลูกค้าตลอดทั้งปีเพื่อกระตุ้นยอดขาย เช่น 
ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนสำาหรับทรัพย์ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท 
และมีแคมเปญลูกค้าซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำาระ ซึ่งเป็นโครงการ       
ท่ีช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและไม่สามารถเข้า                   
ถึงแหล่งสินเชื่อได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จัดไว้สำาหรับ          
ทรัพย์ราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3 ปีแรก MLR - 3% 
ต่อปี ต่อจากนั้นคิดดอกเบี้ย MLR เป็นต้น

สำาหรบัแผนการตลาดโดยรวมในอนาคต BAM มุง่เนน้การขยาย
รายได้จากการขายทรัพย์ สินรอการขายให้มีการเติบโต               
อยา่งตอ่เนือ่งทุกปตีามเปา้หมายของบรษัิท โดยมุ่งเนน้การขาย        

ตามแนวทาง Market Segmentation ต่างๆ โดยเพิ่มการ
ขยายตลาดกลุ่มเพื่อท่ีอยู่อาศัยระดับปานกลาง 1-3 ล้านบาท  
ซึ่งมีความต้องการสูง เนื่องจากบ้านใหม่มีการปรับตัวทาง 
ด้านราคาสูงขึ้น รวมท้ังการขยายตลาดใหม่ๆ กลุ่มทรัพย์เพื่อ           
การพัฒนาและลงทุนตามทำาเลที่มีการขยายตัว เช่น โครงสร้าง
พื้นฐานของภาครัฐตามแนวรถไฟฟ้าสายต่างๆ เส้นทางตัดใหม่       
เชื่อมระหว่างเมืองและจังหวัด จุดขึ้น-ลงบริเวณปลายทางด่วน         
สายตา่งๆ เขตเศรษฐกิจพเิศษ และแนวระเบยีงเศรษฐกิจ เปน็ตน้ 
อีกท้ังยังเน้นการสร้าง Brand การให้บริการท่ีเป็นเลิศท้ัง         
ก่อนขายและหลังการขาย เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมาย

นอกจากนี้ BAM ยังมีการขยายเพิ่มพันธมิตรกับสถาบัน            
การเงินต่างๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนทางด้านสินเชื่อแก่ผู้ซื้อและ
นกัลงทุน เพือ่ให้มีการบรกิารท่ีครบวงจร รวมท้ังการจดักิจกรรม
ส่งเสริมการขายตาม Segment ต่างๆ ให้มีการขายได้เร็วขึ้น
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RISK
FACTOR
ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเส่ียง โดยกำาหนดให้มีการพัฒนาระบบบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยการพัฒนาตามกรอบการบริหาร                 
ความเส่ียงเชิงบูรณาการ Enterprise Risk Management ตามมาตรฐาน COSO ERM 2017            
เพื่อให้บริษัทมีการดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร 

บริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานท่ีดูแลรับผิดชอบในเรื่อง             
การบริหารความเส่ียง เพื่อทำาหน้าท่ีในการนำาเสนอข้อมูลและ
รายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งนำาข้อเสนอแนะและแนวทางการบริหาร
ความเส่ียงท่ีได้รับจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมาใช้   
ในการติดตามและควบคุมความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี 
การประสานงานกับฝ่ายงานท้ังสายธุรกิจและสายสนับสนุน        
ในฐานะหน่วยงานเจ้าของความเส่ียง (Risk Owner) ซึ่งมี       
หน้าท่ีต้องรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Committee : RMC) ประกอบด้วยตัวแทน/สมาชิก จาก      
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์         
ด้านการบริหารความเส่ียง เพื่อทำาหน้าท่ีในการพิจารณา        
ปจัจยัเส่ียงสำาคัญของบรษัิท การประเมินความเส่ียง การกำาหนด
แนวทางการบริหารความเส่ียง รวมถึงมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ให้มีการกำาหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการ ตลอดจน
ดแูลและตดิตามความเส่ียงของบรษัิทให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้
(Risk Appetite) เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและ
กลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้ รวมท้ังมีการทบทวนปัจจัยเส่ียงท่ีสำาคัญ     
ของบริษัทฯ อย่างสม่ำาเสมอ เป็นประจำาทุกปี หรือเม่ือมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ



สำาหรับธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งรายได้เกิดจากการนำา
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs และ NPAs) มาบริหารจัดการ
และจำาหน่ายออกไปนั้น ความเส่ียงจะมาจากคุณภาพของ
สินทรัพย์เป็นหลัก หากคุณภาพของสินทรัพย์ลดลง จะส่งผล 
ต่อการสร้างรายได้และผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ โดย 
ความเสี่ยงจากคุณภาพของสินทรัพย์ของบริษัทฯ แบ่งเป็น

• ความเสีย่งจากคณุภาพของลูกหนีด้อ้ยคณุภาพ (NPLs)
 ที่มาจากคู่ สัญญาท่ี เป็นลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุ ง      

โครงสร้างหนี้ไม่สามารถผ่อนชำาระหนี้ได้ตามท่ีตกลงกันไว้ 
ทั้งนี้บริษัทมีการกำาหนดสถานะของลูกหนี้ NPLs ตามรหัส
ดำาเนินการของบริษัทนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับสินทรัพย์
มาจากการลงทุนซื้อทรัพย์จากสถาบันการเงิน โดยการ      

ความเสี่ยงจากคุณภาพสินทรัพย์ 
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ความเสี่ยง
จากคุณภาพสินทรัพย� 

ความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของสินทรัพย�ที่เป�น
หลักประกัน หรือสินทรัพย�
ที่ถือครองเพ�่อการจำหน�าย

ความเสี่ยง
ด�านสภาพคล�อง

ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
จากสภาพเศรษฐกิจ
สภาวะตลาดและ
การแข�งขัน

ความเสี่ยง
จากการเพ��มขนาดสินทรัพย�

ความเสี่ยง
ด�านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงจาก
ภัยพ�บัติและ
เหตุการณ�ฉุกเฉิน 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำาคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีดังนี้
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน 
หรือสินทรัพย์ที่ถือครองเพื่อการจำาหน่าย

แบ่งเป็นลูกหนี้ NPLs ท่ีอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย        
(ในศาล) และลูกหนี้ท่ีอยู่นอกกระบวนการทางกฎหมาย 
(นอกศาล) ท้ังนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการและ
ติดตามลูกหน้ี NPLs ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมีสัญญาณ 
ท่ีแสดงว่าลูกหนี้จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุง
โครงสรา้งหนีไ้ด ้จะมกีารนำาเสนอตอ่ผูม้อีำานาจเพือ่พจิารณา
หาแนวทางแก้ไข โดยการทบทวน/ปรับปรุงเง่ือนไขการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เช่น การขยายระยะเวลาผ่อนชำาระหน้ี 
การให้ระยะเวลาปลอดหนี ้(Grace Period) เงินตน้ และ/
หรือดอกเบี้ย ลดดอกเบี้ย ลดเงินต้น ลดอัตราดอกเบี้ย  
พักชำาระดอกเบี้ย โอนทรัพย์เพื่อชำาระหนี้ ฯลฯ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ความเหมาะสมในแต่ละกรณี ซึ่งเป็นผลทำาให้ลูกหนี้ยังคง
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต่อไปได้ 
แต่หากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขโดยมีเหตุ 
อันไม่สมควร บริษัทสามารถใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
บังคับชำาระหนี้ได้ ซึ่งส่งผลต่อการจัดการด้านคุณภาพของ
ลูกหนี้ NPLs ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

• ความเส่ียงจากคุณภาพของทรัพย์สินรอการขาย (NPAs)
เนื่องจากรายได้จากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย ขึ้น
กับคุณภาพของทรัพย์สินที่บริษัทฯ นำาออกมาจำาหน่ายเป็น
สำาคญั บรษิทัฯ จงึไดม้กีารกำาหนดให้มกีารจดัเกรดทรพัยสิ์น
รอการขายตามหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ และใชเ้ปน็ขอ้มลูใน
การกำาหนดราคาต้ังขายท่ีเหมาะสมตามเกรดทรัพย์ โดย
เกณฑ์การกำาหนดเกรดทรัพย์ จะพิจารณาจากศักยภาพ
ทรัพย์ และความต้องการของตลาด โดยพิจารณาจากทำาเล
ท่ีตั้ง ทางเข้าออก (ท่ีรถยนต์สามารถสัญจรได้) ระบบ
สาธารณปูโภค (ไฟฟา้ ประปา โทรศพัท์) สภาพทรพัยท่ี์ตอ้ง
ปรับปรุง การใช้ประโยชน์ของทรัพย์ (Purpose of Use)  
(ตามกายภาพทรพัย ์และความเหมาะสมตอ่การลงทุน) และ
กำาหนดเป็นเกรดทรัพย์ A, B, C และ D ทั้งนี้เพื่อให้บริษัท
สามารถบริหารจัดการคุณภาพของทรัพย์สินรอการขายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน หรือสินทรัพย์ที่
ถือครองเพ่ือจำาหน่าย อาจมีการเปล่ียนแปลงตามภาวะตลาด 
บริษัทจึงมีความเส่ียงจากการถือครองทรัพย์สินดังกล่าวเป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของบริษัทฯ หากมีการ
บริหารจัดการท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ราคา
ประเมินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง ทำาให้บริษัทฯ กำาหนดราคา
จำาหนา่ยทรพัยท่ี์ไมเ่หมาะสมกบัภาวะการตลาด ทำาให้โอกาสใน
การจำาหน่ายทรัพย์ยากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จึงได้กำาหนด

ให้มีการทบทวนราคาประเมินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำาหนดและ/
หรือตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำาคัญ โดย
บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินราคาหลักประกันทุก 3 ปี และ
ประเมินราคา NPAs ทุกๆ ปี หรือตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยน
ไปอยา่งมนียัสำาคัญ เชน่ การเปลีย่นแปลงผงัเมอืง การคมนาคม 
เปน็ตน้ และมีการวเิคราะห์ศกัยภาพ/การใชป้ระโยชนข์องทรพัย ์
(Purpose of Used : POU) เพื่อให้มูลค่าทรัพย์สินสะท้อน
ราคาตลาด รวมท้ังกำาหนดประเภททรัพย์และเกรดทรัพย์ โดย
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พิจารณาถึงระยะเวลาท่ีสามารถจำาหน่ายออกไปได้ตามเกณฑ์      
ที่กำาหนดตามศักยภาพของทรัพย์ เพื่อนำามากำาหนดกลยุทธ์      
การตลาดท่ีเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการถือครองทรัพย์สินเป็นระยะเวลานาน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกระจายความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบ
จากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท่ี์อาจจะเกิดขึน้ ซึง่สาเหตสุ่วนใหญ่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยในการบริหาร 
ปัจจัยเสี่ยงบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การกำาหนดราคาซื้อสินทรัพย์เพื่อ
เข้ามาบริหารจัดการ พิจารณาถึงความเสี่ยงตามประเภททรัพย์ 
และสภาพแวดล้อมท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น       

แผนพฒันาประเทศ ผงัเมอืง เปน็ตน้ รวมท้ังบรษัิทฯ มสิีนทรพัย ์        
ท่ีถอืครองหลายประเภทและกระจายตามพืน้ท่ีตา่งๆ ท่ัวประเทศ        
ซึ่งจะทำาให้การบริหารความเส่ียงการลงทุนสามารถจะลด           
ผลกระทบจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้

กรณีมีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
บริษัทฯ มีการตั้งสำารองสำาหรับการด้อยค่าท่ีทำาให้มูลค่าทรัพย์
ที่ถือครองต่ำากว่าเงินลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการบริหาร
ความเส่ียงดงักลา่วตัง้แตก่ารกำาหนดราคาซือ้ และมกีารประเมนิ
ราคาสินทรัพย์ตามกรอบเวลาประเมินท่ีกำาหนดเพื่อให้สะท้อน
ราคาตลาดของสินทรัพย์ในแต่ละขณะ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

เปน็ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนอนัเนือ่งมาจากหนึง่ในกลยทุธ์ขององคก์ร
คอืการรบัซือ้หรอืรบัโอนสินทรพัยจ์ากธนาคารพาณชิย ์เพือ่เพิม่
ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงต้องมีการ
บรหิารจดัการสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เนือ่งจาก
ในการเข้าประมูลซื้อสินทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ 
เปน็การประมลูซือ้แบบเหมาพอรต์ ซึง่จำาเป็นตอ้งใชว้งเงินในการ
เข้าประมูลซื้อแต่ละครั้งเป็นวงเงินสูง ซึ่งอาจทำาให้บริษัทฯ ขาด
สภาพคล่อง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไม่ได้มี
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องจากการท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถชำาระ
หนี้ให้แก่คู่สัญญาตามภาระผูกพันได้ โดยความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องของบริษัทฯ เกิดจากการท่ีบริษัทฯ ต้องหาเงินหรือระดม
เงินทุนต่างๆ สำาหรับการลงทุนซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงิน 
โดยบริษัทฯ ต้องวางแผนในการจัดการสภาพคล่องของบริษัทฯ 
ให้สามารถระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ (Source of 
fund) อย่างเหมาะสม โดยมีต้นทุนทางการเงินที่อยู่ในระดับที่

บรษัิทฯ ยอมรบัไดแ้ละมสีภาพคลอ่งเพียงพอในการดำาเนนิธุรกิจ
ทั้งรายเดือน 1-6 เดือน และตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ภายใต้การ
บริหารเงินโดยการจัดทำาประมาณการทางการเงินอย่าง
สม่ำาเสมอ (Cash Flow Projection) และรายงานต่อคณะ
ทำางานเพื่อการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเป็นประจำาทุกเดือน
หรือตามเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อติดตามความเพียงพอด้าน 
สภาพคล่องของบริษัทฯ ในอนาคต โดยหากเกิดกรณีที่บริษัทฯ 
ขาดสภาพคลอ่ง บรษัิทฯ ไดม้กีารบรหิารจดัการโดยการกำาหนด
แนวทางจัดการไว้ในแผนการบริหารจัดการสภาพคล่อง ท้ังใน
ภาวะปกตแิละภาวะวกิฤตของบรษิทัฯ เชน่ การเพิม่ผลเรยีกเกบ็
ให้สูงขึ้นกว่าเป้าหมายท่ีกำาหนด การเพิ่มแหล่งเงินกู้/แหล่ง      
สินเชื่อ การเพิ่มแหล่งระดมทุนจากตลาดเงิน/ตลาดทุน เป็นต้น 
ซึ่งจะทำาให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของบริษัทฯ ลดน้อยลง 
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องค�ความรู� 
(Knowledge 
Management)

จุดแข็ง
ของบริษัท

บริษัทมี
สำนักงานสาขา 

24 แห�ง
ทั�วประเทศ

บุคลากรที่มี
ประสบการณ�
ในแต�ละพ�้นที่

การทำ
Due Diligence

การประเมินราคา
สินทรัพย� 

การแก�ไขและ
ติดตามหนี้ 

การจัดการและ
จำหน�ายทรัพย�สิน
รอการขาย

ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ

ทำงาน

หลกัประกนัและทรพัยสิ์นรอการขายท่ีคาดว่าจะสามารถบรหิาร
จัดการและจำาหน่ายออกไป รวมท้ังคิดลดค่าความเส่ียงตาม
ประเภทของหลักประกันและทรัพย์สินรอการขายเพื่อกำาหนด
ราคาที่สามารถแข่งขัน และสามารถนำามาบริหารจัดการได้

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ ใ ห้ความสำาคัญด้านการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการทำางานโดยพิจารณาถึงข้ันตอน
การ Re-Process เริ่มตั้งแต่การซื้อพอร์ตสินทรัพย์เพื่อ           
เข้ามาบริหารจัดการท่ีเชื่อมโยงไปถึงความต้องการของลูกค้า 
(End Customer) รวมท้ังให้ความสำาคัญกับการจัดการ          
องคค์วามรู ้(Knowledge Management) จากประสบการณ์
ด้านธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ได้แก่ การทำา Due 
Diligence การประเมินราคาสินทรัพย์ และการแก้ไขและ
ติดตามหนี้ รวมทั้งการจัดการและจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย 
เปน็ตน้ นอกจากนีบ้รษิทัยงัมจีดุแขง็ท่ีสำาคญัท่ีไดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนั 
คือ บริษัทมีสำานักงานใหญ่และสำานักงานสาขา 24 แห่ง 
ครอบคลุมพื้นท่ีสำาคัญท่ัวประเทศ มีบุคลากรท่ีมีประสบการณ์
ในแต่ละพ้ืนท่ีท้ังด้านกายภาพและพฤติกรรมของลูกค้า ซ่ึงถือเป็น 
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก

การแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
(Asset Management Corporation : AMC) ยังไม่        
รุนแรงนัก จากการที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่เพียง 2 ราย คือ 
BAM กับ SAM ในขณะท่ี AMC ภายใต้ธนาคารพาณิชย์ 
(Good Bank) ค่อนข้างมีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตามการรับโอน
พอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs/NPAs) มาบริหารจัดการ       
ที่ AMC ภายใต้ธนาคารพาณิชย์ ยังมีข้อจำากัดในเรื่องการรวม
ผลดำาเนินงานทางบัญชี (Consolidate) และการบริหาร        
ความเส่ียงท่ีมีความเข้มงวดมากขึ้นท่ีมีผลต่อการกันเงิน        
สำารองและการดำารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) 
ของธนาคารพาณิชย์ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ไม่มีนโยบาย
เน้นธุรกิจ Bad Bank สำาหรับคู่แข่งขันที่เป็น AMC เอกชนใน
ตลาดจะมขีนาดสินทรพัยค์อ่นข้างเล็ก ซึง่ธุรกิจบรหิารสินทรพัย์
ด้อยคุณภาพ จำาเป็นต้องใช้เงินทุนค่อนข้างมากในการดำาเนิน
ธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
จึงใช้รูปแบบธุรกิจที่มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์ และอัตราผล
ตอบแทน (Recovery rate) ตามประเภทของสินทรัพย์ โดย
เริ่มตั้งแต่การซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs/NPAs)         
จะมีการกำาหนดราคาประมูลซื้อพอร์ตท่ีพิจารณาถึงมูลค่าของ

ความเสี่ยงจากสภาพเศรษฐกิจ สภาวะตลาดและการแข่งขัน
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ความเสี่ยงจากการเพิ่มขนาด
สินทรัพย์

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs/NPAs) มีการเกิดข้ึนควบคู่ไปกับ 
การให้สินเชือ่ใหม่ท่ีมีการเพิม่ข้ึนตามการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และจะมีสัดส่วน NPLs เพิ่มข้ึนสูงหากเกิด             
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์              
ไม่มนีโยบายเนน้ธุรกิจ Bad Bank และมกีารบงัคบัใชม้าตรการ
การบริหารความเสี่ยงตาม Basel III ทั้งนี้ NPLs/NPAs ของ 
BAM ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจำานวน 447,885.29  
ล้านบาท และจำานวน 48,482.64 ล้านบาท ตามลำาดับ จากขนาด
สินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ สามารถดำาเนินธุรกิจในการบริหาร
สินทรพัยไ์ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งไม่ต่ำากวา่ 3-5 ป ีอยา่งไรกต็ามบรษิทัฯ                 
มีนโยบายในการเข้าลงทุนซื้อสินทรัพย์จากสถาบันการเงิน           
เพื่อเพิ่มขนาดสินทรัพย์ในปี 2561 ประมาณ 8,300 ล้านบาท 
ซึ่งมีอุปทานในตลาดสินทรัพย์อยู่เป็นจำานวนมาก โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 มี NPLs ในระบบธนาคารพาณิชย์ จำานวน 
443,388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.93 ของยอดสินเชื่อ         
รวมประมาณ 15,110,247 ล้านบาท (ข้อมูลจากธนาคาร         
แห่งประเทศไทย) ซึง่ขนาดของ NPLs ในระบบธนาคารพาณชิย์
ทีม่อียู ่ทำาให ้BAM มโีอกาสในการเพิม่ขนาดธุรกิจของสินทรพัย์
ได้อีกเป็นจำานวนมาก ขณะเดียวกันการท่ีธนาคารพาณิชย์         
ต้องดำาเนินธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ Basel II-III ที่ถูกกำากับโดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องลด
อัตราส่วน NPLs ลงเพื่อให้การดำารงเงินกองทุน (BIS Ratio) 
ของธนาคารพาณชิย ์ไม่ต่ำากวา่รอ้ยละ 8.5 โดยธนาคารพาณชิย์
ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการขยายสินเชื่อเพื่อเพิ่มรายได้และขนาด
ธุรกิจให้สูงข้ึนอยา่งตอ่เนือ่งภายใตก้ารแขง่ขันของระบบธนาคาร 
ทำาให้มีความจำาเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สินทรัพย์และการตั้งสำารองหนี้ ซึ่งมีภาระในการติดตามและ
ตน้ทุนในการดำาเนนิงานคอ่นข้างสูง และตอ้งใชร้ะยะเวลาในการ
คนืทุนคอ่นขา้งมาก ทำาให้ธนาคารพาณชิยเ์ริม่มกีารตดิตอ่บรษัิท
บริหารสินทรัพย์ เพื่อจำาหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพมากขึ้น       
จงึสามารถสรปุไดว่้าความเส่ียงจากการเพิม่ขนาดสินทรพัยข์อง 
BAM อยู่ในระดับต่ำา

ในการบรหิารปจัจยัเส่ียงจากการเพิม่ขนาดสินทรพัย ์บรษิทัฯ ได้
วางแผนในการลงทุนซื้อพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพื่อเพิ่ม
ความสำาเร็จในการซื้อสินทรัพย์ ด้วยการปรับรูปแบบการเสนอ
ซื้อทรัพย์สินให้แข่งขันได้ และเหมาะสมกับประเภทสินทรัพย์  
จัดระบบฐานข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการประเมินราคา
สินทรัพย์ รวมท้ังรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับพันธมิตรและคู่ค้า
เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ในอนาคตด้วย 

447,885.29
NPLs

NPAs
48,482.64

ล�านบาท

ล�านบาท

ขนาดสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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บริษัทฯ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายท้ังทางตรงและ       
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากกระบวนการควบคุมท่ีไม่เพียงพอ        
โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก ซึ่งถือเป็นความเส่ียงด้าน
ปฏิบัติการ อันเนื่องมาจากการควบคุมภายในอาจไม่เพียงพอ 
ปัจจัยเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบในด้านลบต่อชื่อเสียง และ      
ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ได้  

บริษัทฯ จึงได้กำาหนดกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏบิตักิาร โดยมกีารระบ ุประเมิน ตดิตาม/ควบคมุ และรายงาน
ความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างสม่ำาเสมอ 
เพื่อให้ทราบถึงระดับความเส่ียงในการดำาเนินธุรกรรมในแต่ละ
ด้านของบริษัทฯ และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ท่ียอมรบัได ้ซึง่บรษิทัฯ ไดมี้การพฒันาเครือ่งมือท่ีสำาคญัในการ
บริหารความเส่ียง เพื่อให้สามารถติดตามความเส่ียงในระดับ
องคก์ร ระดบัสายงาน และระดบักิจกรรมได ้โดยความเส่ียงดา้น
ปฏิบัติการที่มีนัยสำาคัญของบริษัทฯ มีดังนี้ 

•	 ความเสี่ยงด้านข้อมูลสารสนเทศ
 เน่ืองจากระบบข้อมูล NPLs/NPAs ของบริษัทฯ มีการจัดเก็บ 

ข้อมูลในรูปแบบ Soft File เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โดยข้อมูลสำาคัญได้แก่ ราคาต้นทุนในการซื้อ
จากสถาบันการเงิน ฯลฯ ซึ่งหากมีการรั่วไหลของข้อมูลไป

สู่ภายนอก อาจทำาให้เกิดความเสี่ยงจากการนำาข้อมูลไปหา
ผลประโยชน์กับบุคคลภายนอกได้ บริษัทฯ จึงได้มีการ
กำาหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
สารสนเทศ (IT Security Policy) โดยมีการกำาหนดสิทธิ
การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ตามระดับตำาแหน่ง และฝ่าย
งานที่ดูแลรับผิดชอบ โดยพนักงานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล 
NPLs/NPAs ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองได้ 

•	 ความเสี่ยงจากการดำาเนินการทางกฎหมายกับลูกหนี้
ล่าช้า

 เน่ืองจากการซ้ือพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) ลูกหน้ี
ส่วนใหญ่ท่ีซื้อมาจากสถาบันการเงินได้ถูกดำาเนินคดีแล้ว     
มีโอกาสที่จะขาดอายุความได้ หากบริษัทฯ ดำาเนินการฟ้อง
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำาหนด จะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียสิทธิ
เรียกร้องในภาระหนี้ท้ังหมด ในการบริหารจัดการความ
เส่ียงดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้มีกระบวนการ        
ตรวจสอบแฟม้ลกูหนีแ้ละนำาเขา้ขอ้มลูสถานะการดำาเนนิการ
ทางกฎหมาย จากสถาบันการเงินเดิมเข้าสู่ระบบข้อมูล      
ของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเร่งติดตามลูกหนี้ท่ีใกล้ครบ      
อายคุวามไดอ้ยา่งรวดเรว็ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดม้กีารพฒันา
ระบบการแจ้งเตือนลูกหนี้ก่อนขาดอายุความ เพื่อใช้ใน     
การบริหารจัดการตามกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 

ปัจจัยความเสี่ยง 052 รายงานประจำาปี 2561



ความเสี่ยงจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉิน

เนื่องจากบริษัทฯ มีทรัพย์สินรอการขายท่ีอยู ่ในความดูแล        
หลายประเภท ได้แก่ ท่ีดินเปล่า บ้านเดี่ยว โรงงาน อาคาร
พาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด และคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติต่างๆ ทำาให้ทรัพย์สินรอการขาย      
ของบริษัทฯ โดยเฉพาะทรัพย์ท่ีอยู ่ในพื้นท่ีเส่ียง อาจได้รับ       
ความเสียหาย เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว เหตุการณ์ชุมนุม          
การก่อการร้าย เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำาหนดให้มี         
การสำารวจทรพัย์ท่ีอยู่ในความดแูลอย่างสมำา่เสมอ เพือ่ให้ทรพัย์
ท้ังหมดอยู่ในสภาพทรัพย์ท่ีดีและพร้อมขาย รวมท้ังได้มีการ       
จัดทำาประกันภัยทรัพย์สินรองรับไว้ เพื่อบรรเทาความเสียหาย   
ที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  

นอกจากนี้ความเส่ียงจากภัยพิบัติต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อ  
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทำาให้ธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก 
หรือไม่สามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มี      
การแต่งตั้งคณะทำางาน BCM (Business Continuity       
Management) ซึ่งทำาหน้าท่ีในการบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
เพื่อให้บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำาหนด
ให้มีการจัดทำาแผน BCP (Business Continuity Plan) 
รองรับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ได้แก่ เหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ 
ทำาให้ไม่สามารถเข้าอาคารสำานักงานได้ โดยให้พนักงานท่ี           
รับผิดชอบในธุรกรรมหลัก/สำาคัญ ต้องไปปฏิบัติงานท่ีสถานท่ี
ปฏิบัติงานสำารองแทน (Alternate Site), เหตุการณ์ระบบ
คอมพิวเตอร์หลักของบริษัทฯ ล่มหรือหยุดชะงัก ต้องมีการ        
กู้ระบบคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมสัญญาณจากศูนย์คอมพิวเตอร์
สำารอง (Disaster Recovery Center) แทนเพ่ือให้           
ระบบงานสามารถใช้งานได้ภายในเวลาที่เหมาะสม

ภัยพิบัติ
และเหตุการณ์

ฉุกเฉิน

ปัจจัยความเสี่ยง 053บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



SHAREHOLDERS



ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นและทุนจดทะเบียน
 

SHAREHOLDERS

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2560 BAM มีทุนจดทะเบียน 16,225  
ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,245 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 
และมีทุนท่ีออกและชำาระแล้ว 13,675 ล้านบาท แบ่งเป็น            
หุ้นสามัญ 2,735 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยมีกองทุน            

เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ซึ่งเป็น
องคก์รของรฐัภายใตธ้นาคารแห่งประเทศไทย ถอืหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99 ทำาให้ BAM มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

16,225 ล�านบาท

3,245
ล�านหุ�น

13,675 ล�านบาท

ล�านหุ�น

ทุนจดทะเบียน

ทุนออกชำระแล�ว

2,735
BAM

หุ�นสามัญ

5
มูลค�าหุ�นละ

บาท



16
คน

99.99
ร้อยละ

16
คน

60.00
ร้อยละ

นโยบายการจ่าย
เงินปันผล

แต่งตั้งตัวแทน
เข้ามาเป็นกรรมการ
จำานวน 2 คน

FIDF
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นใหญ่และนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

• กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(FIDF) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  ในจำานวนร้อยละ 99.99 ของทุน
จดทะเบียน ท้ั งหมด โดย F IDF แต่ งตั้ งตั วแทน 
เข้ามาเป็นกรรมการ จำานวน 2 คน 

• BAM มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 60 ของ
กำาไรสุทธิ

DIVIDEND 
PAYMENT POLICY
นโยบายการจ่ายเงินปันผล



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้มีอำานาจในการจัดการ

BAM ไม่มกีารจา่ยผลประโยชนอ์ืน่แกก่รรมการและผูบ้รหิารนอกเหนอืจากผลประโยชน์
ท่ีพงึจา่ยตามปกตริวมถงึคา่ตอบแทนท่ีผกูพนัตามสัญญาจา้งงานและสิทธิประโยชนอ์ืน่

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 10 คน ได้รับค่าเบี้ยประชุม
และบำาเหน็จกรรมการ รวม 10.78 ล้านบาท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหาร
ระดับสูง จำานวน 16 คน ได้รับค่าจ้างเงินเดือนและโบนัส รวม 58.65 ล้านบาท 

บุคลากร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 BAM มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 1,240 คน ประจำาอยู่ท่ี 
สำานักงานใหญ่ จำานวน 872 คน และประจำาอยู่ที่สำานักงานภูมิภาค 24 แห่ง จำานวน  
368 คน โดยมีทีมงานบริหารจัดการสินทรัพย์ ทั้งด้านการติดตามหนี้และการจำาหน่าย 
ทรัพย์สินรอการขาย จำานวน 711 คน และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคา จำานวน  
45 คน พนักงานสายสนับสนุนธุรกิจและปฏิบัติการ 469 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร 
ระดับสูง 15 คน)

BAM มีนโยบายในการดูแลพนักงานท่ัวประเทศอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจาก     
ความสามารถและประสบการณ์ในการทำางานเป็นเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในตำาแหน่งหน้าท่ีการงานอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังยังได้ปรับปรุง 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และความจำาเป็น 
ในการครองชีพ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางานให้กับพนักงาน 

MANAGEMENT 
STRUCTURE
โครงสร้างการจัดการ

ประจํา
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ทาบนา�ล

มวรนทแบอตา�ค

คณะกรรมการบริษัท
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มวรนทแบอตา�ค

กรรมการผู�จัดการใหญ�
คณะผู�บริหารระดับสูง

872 คน

368 คน

ค่าตอบแทน

พนักงาน BAM
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



สำาหรับด้านการพัฒนาบุคลากรนั้น BAM ถือเป็นส่ิงสำาคัญ 
เพราะเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนในการ            
ส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน เช่น การจัดอบรม           
และให้ทุนการศึกษา เพื่อยกระดับ BAM ให้เทียบเท่า          
มาตรฐานบริษัทชั้นนำาท่ัวไป รวมท้ังเตรียมความพร้อมกับ            
การท่ีประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนหรือ AEC ในอนาคตอีกด้วย

BAM ไดก้ำาหนดกลยทุธ์และแผนในการพฒันาบคุลากรดว้ยการ
จัดทำา HR Master Plan ซึ่งประกอบไปด้วย

•	 ระบบสมรรถนะขององค์กร
 บริษัทได้จัดทำาระบบสมรรถนะ (Competency) ซึ่ง

ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก (Core Competency)        
และสมรรถนะด้ านการจั ดการ  (Manager ia l                          
Competency) และสมรรถนะตามตำาแหน่งงาน                 
(Functional Competency)
- สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะท่ีพนักงานทุกระดับ       

ต้องมีการถ่ายทอดมาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
กลยทุธ์องคก์ร เพ่ือท่ีจะทำาให้บรษัิทสามารถดำาเนนิงาน            
ได้สำาเรจ็ลลุ่วงตามเปา้หมายท่ีกำาหนด และจะถา่ยทอด
ไปสู่พนักงานทุกคน 

- สมรรถนะด้านการจัดการ เป็นสมรรถนะสำาหรับ           
ผู้บริหารทุกระดับ โดยจะแตกต่างกันตามบทบาทและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Role-Based) เพื่อให้          
งานสำาเร็จและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของบริษัท 

- สมรรถนะตามตำาแหน่งงาน เป็นสมรรถนะท่ีกำาหนด
เฉพาะตำาแหน่งงาน เพื่อสนับสนุนให้พนักงานแสดง
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน และส่งผล           
ให้หน่วยงานและองค์กรบรรลุผลสำาเร็จ 

 บริษัทมีการประเมินสมรรถนะภายใต้กรอบท่ีสามารถจะ
ชว่ยสรา้งกรอบแนวคดิ พฤตกิรรม และทัศนคตขิองพนกังาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
กลยุทธ์ของบริษัท เป็นตัวแปรท่ีจะทำาให้ BAM สามารถ
บรรลุผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่กำาหนด 

 นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือในการช่วยให้ BAM สามารถ
บริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน เช่น การคัดเลือกพนักงาน การโยกย้าย ปรับเล่ือน
ตำาแหน่ง การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

•	 การจัดทำาการประเมินผลงานตาม	KPIs	
	 (Key	Performance	Indicator)
 BAM ได้นำาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ      

ใช้ระบบตัวชี้วัด KPIs เริ่มตั้งแต่การกำาหนด Business 
Model แปลงเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร ทำาให้ได้ผลลัพธ์ท่ี
เป็นรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถ่ายทอด
ไปยงัตวัชีวั้ดระดบัสายงาน ฝา่ยงานจนถงึพนกังานทุกคนท่ัว
ท้ังองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทจึง
สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำาคัญ
ต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงาน ตามแนวปฏิบัติของ
บริษัทชั้นนำาทั่วไป

 ปจัจบุนั BAM ไดน้ำาดชันชีีว้ดัความสำาเรจ็ มาใชก้บัพนกังาน
ทุกคน เพื่อสนองตอบต่อกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี 
รวมท้ังเปน็เครือ่งมอืตดิตามผลการปฏบิตังิานและประเมนิ
ผลการปฏบิตังิาน โดยมผีูบ้รหิารสายงาน ทำาหนา้ท่ีพจิารณา
กล่ันกรองผลการประเมนิ พรอ้มท้ังกำาหนดคา่ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับพนักงานได้อย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรม
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•	 การจดัทำาแผนพฒันาบุคลากรรายบุคคลใหก้บัพนกังาน
ในทุกระดับ	(Individual	Development	Plan)

 บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่ายิ่งท่ีจะต้องรักษาและพัฒนา
ขีดความสามารถให้ถึงที่สุด และมีความเชื่อมั่นว่าบุคลากร
เปน็พลงัขบัเคลือ่นท่ีสำาคญั จงึให้ความสำาคญัในการพัฒนา
พนักงานทุกระดับท้ังผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ
และตอ่เนือ่ง ซึง่จะสอดคลอ้งกบัการดำาเนนิธุรกิจในปจัจบุนั
อันจะส่งผลให้ BAM มีผลประกอบการท่ีดีและสร้าง            
ขีดความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทอื่นๆ และรองรับ
การดำาเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทมีการกำาหนดเส้นทาง       
การฝึกอบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนา
พนักงานรายบุคคล (IDP) ตามสมรรถนะพ้ืนฐานของ        
แต่ละคน (Competency Based Management)  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้พร้อมสำาหรับ  
การปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนั้น BAM ยังมีการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึง
การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer 
Focused) ด้วยการปลูกฝังจิตสำานึกและค่านิยมให้มีการ
เปดิใจยอมรบัในความเปลีย่นแปลงและสามารถทำางานรว่ม
กันได้ (Openness) ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนความคิด มีทัศนคติ
ที่ดีและขยายมุมมองในการทำางานได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

48,480
ผู�บริหาร

15 คน

ทีมงานบริหาร
จัดการสินทรัพย�

711 คน

พนักงานสายสนับสนุน
ธุรกิจและปฏิบัติการ

469 คน

ผู�เชี่ยวชาญ
ด�านการประเมินราคา

45 คน

1,240
พนักงานทั�งหมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
คน

โครงสร้างการจัดการ 059บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)





CORPORATE 
GOVERNANCE 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้
ทบทวนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง
กับหลักการกำากับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2560        
(CG Code 2017) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ          
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
พจิารณาแล้วเห็นว่าบรษัิทฯ ไดน้ำาหลักปฏบิตัติามคูม่อืหลกัการ
กำากบัดแูลกิจการท่ีด ี(CG Code) ส่วนใหญม่าปรบัใชแ้ลว้ และ
บางส่วนอยูใ่นระหว่างปรบัปรงุเพิม่เตมิ โดยให้เปดิเผยขอ้มลูไว้
ในรายงานประจำาปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี

Rights of Shareholders
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

Equitable Treatment 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

Responsibility
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

Stakeholders
บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

Transparency
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

Social and Enviromental
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

1

2

3

4

5

6

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่

หมวดที่



หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น
 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตนอย่างครบถ้วนทุก
ประการ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่

 (ก) สิทธิในการจดทะเบียนการเป็นเจ้าของหุ้นของ 
 บริษัทฯ

 (ข) สิทธิในการเปลี่ยนมือและโอนสิทธิในหุ้น
 (ค) สิทธิในการรับแจ้งข้อมูลและข่าวสาร
 (ง) สิทธิในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
 (จ) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำาไรของบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
(ก) สนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น 
(ข) ให้ข้อมูล วัน/เวลา/สถานท่ี วาระประชุมและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น    

(ค) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม 

(ง) จัดให้มบีคุคลท่ีเปน็อสิระเปน็ผูต้รวจนบัหรอืตรวจ
สอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น 

(จ) ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสำาคัญ เช่น 
รายการเกี่ยวโยง เป็นต้น 

(ฉ) เปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแตล่ะวาระ ใน
การประชมุผูถ้อืหุ้นในวันทำาการถดัไปบนเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะเจ้าของกิจการ  
ภายใต้สิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(ก) ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 

(ข) ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ 
จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนได้    

(ค) การประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ
(ง) บรษัิทฯ จะไมเ่พิม่วาระการประชมุท่ีไมม่กีารแจง้

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการ 
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและมีอิสระในการ         
ตัดสินใจ จึงได้แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบออกจาก              
ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการกำาหนดทิศทางขององค์กร 
ในอนาคต และกำากับดูแลการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการให้
ปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ด้วยความเชี่ยวชาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความระมัดระวัง 
และรอบคอบ เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในระยะยาวของบรษิทัฯ 

(ก) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ

บริษัท จำานวนรวมทั้งหมดไม่เกิน 11 คน ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระ จำานวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำานวน
กรรมการท้ังคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
กรรมการบริษัทจะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศคณะกรรมการกำ ากับหลักทรัพย์และ

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
                 เท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3 : ความรับผิดชอบของ
  คณะกรรมการบริษัท

การกำากับดูแลกิจการที่ดี062 รายงานประจำาปี 2561



ตลาดหลักทรพัย ์ว่าดว้ยการกำาหนดลกัษณะขาดความ
น่าไว้วางใจของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ

(ข) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบรษิทั แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณา       
คัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อ
ดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั โดยพจิารณาถงึความรู้
ความสามารถและคุณสมบัติ ท่ีจะต้องไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ

เรื่อง ได้แก่
(1) คณะกรรมการบริหาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(4) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความ      

รับผิดชอบต่อสังคม 
(5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เพื่อทำาหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

(ง) วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
จำานวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำาแหน่ง โดย
กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามา
ดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

(จ) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(1) กำาหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) กำาหนดการประชุมเป็นรายเดือน โดยจัดส่ง

เอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน 
(3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเรื่องเพื่อเข้าวาระการ
ประชุม 

(4) เปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม 

(ฉ) การประเมินคณะกรรมการบริษัท
จัดให้มีการประเมินตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(ช) การประเมนิและกำาหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผูน้ำาเสนอหลกัเกณฑ ์และวธีิการประเมนิผลการปฏบิตัิ
งาน รวมถึงพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
กำาหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ภายใต้เ ง่ือนไขของสัญญาจ้างก่อนนำาเสนอคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

(ซ)	 การพฒันาคณะกรรมการบรษิทัและกรรมการใหม	่
และวางแผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- การพัฒนากรรมการ เพื่อรับทราบข้อมูลท่ี

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ นโยบายด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งการเยี่ยมชมดูงาน ทั้งภายใน
บริษัทฯ หรือสถาบันภายนอก 

- กรรมการใหม่ กำาหนดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
ด้านข้อมูลธุรกิจ สถานภาพท่ัวไป ผลการดำาเนินงาน 
ที่ผ่านมา นโยบายที่สำาคัญ

- แผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง
ในทุกตำาแหน่งที่สำาคัญ
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(5) นโยบายที่สำาคัญ 
(6) บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
(7) การรายงานความยั่งยืน

บรษิทัฯ กำาหนดแนวทางการแสดงความรบัผดิชอบตอ่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยความใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
โดยใชห้ลกัการกำากบัดแูลกิจการท่ีดเีปน็เครือ่งมอืกำากบัให้มีการ
ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม 
คำานึงถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยพร้อมที่จะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว สู่องค์กรที่ยั่งยืน 
ดังนี้่

(ก) การต่อต้านการทุจริต
 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต 

และไดผ้า่นการรบัรองเขา้เปน็แนวรว่มปฏิบตัขิองภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 
มุ่งมั่นท่ีจะนำานโยบายและแนวปฏิบัติ สู่การปฏิบัติได้
อย่างแท้จริงเพื่อเป็นองค์กรโปร่งใส อย่างแท้จริง

(ข) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจท่ีสะท้อนถึงการแข่งขันอย่าง       

เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพต่อทรัพย์สินทาง
ปัญญา

(ค) การเคารพสิทธิมนุษยชน
 บริษัทฯ กำาหนดกรอบและแนวทางการดำาเนินธุรกิจที่

ครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รวมถึง 
ขอ้กำาหนดตามมาตรฐานสากลดา้นสิทธิมนษุยชนอยา่ง
เพียงพอ

(ฌ) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       
มีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกบุคคลท่ีจะได้
รับการเสนอชื่อเพื่อดำารงตำาแหน่งกรรมการ โดยจะ
พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติ และ
ไม่มีลักษณะต้องห้าม

คณะกรรมการบริษัท กำาหนดให้มีการสื่อสาร สร้างความเข้าใจ
และส่งเสรมิความรว่มมือกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียแตล่ะกลุม่ท่ีเกีย่วข้อง
กับการดำาเนินงาน และความสำาเร็จของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น 
ภาครัฐ พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ คู่แข่ง 
ชุมชน และสังคม

คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ำาหนดให้บรษัิทฯ เปดิเผยข้อมูลสำาคญั
ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ท้ังข้อมูลทางการเงินและมิใช่ข้อมูล
ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่อง
ทางท่ีเขา้ถงึขอ้มลูไดง่้าย มคีวามเท่าเทียมกนั และนา่เชือ่ถอื เพือ่
ให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับข้อมูล
สารสนเทศโดยเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางรายงานประจำาปี และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย

(1) ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 
(2) โครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้น 
(3) โครงสร้างคณะกรรมการ 
(4)  งบการเงินและรายงานเกีย่วกบัฐานะการเงินและ

ผลการดำาเนินงาน

หมวดที่ 4 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 5 : การเปิดเผยข้อมูลและ
  ความโปร่งใส

หมวดที่ 6 : ความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
  สิ่งแวดล้อม
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(ง) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและ      

ขอ้กำาหนดตามมาตรฐานสากลท่ีเกีย่วข้อง โดยไมเ่ลอืก
ปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้    
แรงงานเด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม รวมถึง
การจัดให้มีความคุ้มครองทางสังคมและสภาพ            
การทำางานของพนักงานโดยรวม

(จ) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บริ ษั ทฯ  มี ร ะบบการจั ด เก็ บข้ อมู ลลู กค้ า ท่ี มี

ประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
ลกูคา้ท้ังกอ่นและหลังการดำาเนนิธุรกิจ มีการให้ขอ้มลู
แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตอบสนอง      
ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล       
และยั่งยืน

(ฉ)	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 บรษิทัฯ มุง่เนน้การเสรมิสรา้งสังคมให้มีความเขม้แขง็ 

ซึง่ครอบคลุมศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
ผ่านกิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม        

(ช) การจัดการสิ่งแวดล้อม
 ครอบคลุม 4 ส่วนสำาคัญ คือ

(1) การป้องกันมลภาวะ
(2)  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(3)  การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน
(4)  การปกป้องสิ่งแวดล้อม

(ซ) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
 บรษัิทฯ ส่งเสรมิให้พนกังานทุกระดบัมส่ีวนรว่มในการ

บรหิารจดัการองคก์ร โดยเปดิโอกาสให้พนกังานเสนอ
แนวคิดท่ีสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เพื่อนำาไปสู่นวัตกรรมท่ี
สร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างยั่งยืน

(ฌ) การจัดทำารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

 บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมไว้
เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี
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คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 

กรรมการบริษัท
 บริษัทจัดโครงสร้างและความสัมพันธ์ของคณะกรรมการ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการ        
ผู้จัดการใหญ่ โดยกำาหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าท่ี
ความรบัผดิชอบตามแนวทางการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีดงันี้

 องคป์ระกอบคณุสมบัตแิละวาระการดำารงตำาแหนง่
 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยประธานกรรมการ

บริษัท และกรรมการจำานวนรวมไม่เกิน 11 คน และ
กำาหนดคุณสมบัติให้ไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ดังนี้
- เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
- เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุด          

ให้จำาคุกเว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดท่ีได้
กระทำาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- เป็นขา้ราชการการเมอืงหรอืเปน็ผูมี้ตำาแหนง่ใดๆ 
ในพรรคการเมืองหรือเป็นสมาชิกหรือเจ้าหน้าท่ี
ของพรรคการเมือง

- เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และยังไม่พ้นสิบปีนับแต่สถานะเช่นนั้นยุติลง

- เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความ
สามารถ

- มีอายุเกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์

  โดยคณะกรรมการบรษิทั มคีณุสมบตัแิละมวีาระดำารง
ตำาแหน่ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติ
มาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 คณะกรรมการมบีทบาทสำาคัญในการกำากบัดแูลกิจการ

เพือ่สรา้งประโยชนสู์งสุดตอ่บรษิทัและผูถ้อืหุ้นท่ีตนได้
รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีอิสระในการตัดสินใจ มีการแบ่ง
แยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
แยกออกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และมุ่งเน้นการ
กำาหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตและกำากับดูแล 
การดำาเนินงานของฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติตามนโยบาย
กฎหมายระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องด้วยความ
เชีย่วชาญ มคีวามซือ่สัตยสุ์จรติ มคีวามระมัดระวงัและ
รอบคอบโดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและ 
ผู้ถือหุ้น รวมถึงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างสมดุล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ของบริษัท

 อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริ ษัทมีอำานาจหน้าท่ีกำากับดูแล 

ซึง่กิจการและการดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ข้อบังคับของบริษัทและมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น           
ซึ่งรวมถึงการดำาเนินการดังต่อไปนี้
- กำาหนดนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์การดำาเนิน

กิจการของบริษัทรวมท้ังพิจารณาอนุมัติแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจำาป ี เพือ่ให้สอดคลอ้ง
กับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

- กำากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการให้เป็น
ไปตามนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ของบริษัท เพื่อให้บรรลุผลภายใต้งบประมาณ      
ที่ได้รับอนุมัติ
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- กำาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งการ
ตรวจสอบและสอบบัญชีภายในและการดำาเนิน 
กิจการอื่นๆ ของบริษัท

- กำากับดูแลให้มีระบบบัญชีรายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือและได้
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- กำากับดแูลให้มีการสรรหากรรมการผูจั้ดการใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกำาหนด        
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

- กำากับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล 
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

- กำากบัดแูลให้มีการกำากบัดแูลกิจการท่ีดตีามหลัก
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

- พิจารณาแต่งตั้งและกำาหนดขอบเขตหน้าท่ี         
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

- กำากับดูแลให้มีระบบป้องกันความขัดแย้งทาง      
ผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย

- กำากับดูแลให้มีการส่ือสารและเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม และทันเวลา

เพือ่สนบัสนนุการกำากบัดแูลกิจการท่ีดขีองบรษัิท คณะกรรมการ
บริษัทจึงจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ  เพื่อทำาหน้าที่
กลั่นกรองงานตามความจำาเป็นและกำาหนดนโยบายบทบาท
หนา้ท่ีความรบัผดิชอบ รวมถงึรายงานของคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อให้การ
ปฏบิตัหินา้ท่ีของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่งมีประสิทธิผลเพิม่ขึน้ 
ท้ังนี ้ประธานกรรมการบรษิทัตอ้งไมเ่ปน็ประธานหรอืกรรมการ
ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ดังนี้ 
1) คณะกรรมการบริหาร
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5) คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ      

ต่อสังคม 

โครงสร้างกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 5 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 

1) คณะกรรมการบริหาร  
 ประกอบด้วย
 นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการ
 นางสาวกรประณม  วงษ์มงคล กรรมการ
 นายวิชาญ  อมรโรจนาวงศ ์ กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการใหญ ่ กรรมการและเลขานกุาร

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
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โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• กำาหนดเป้าหมายและนโยบายหลักในการดำาเนินงาน
• พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แนวทางดำาเนินการ 

ในด้านการระดมทุน การลงทุน การเข้าร่วมลงทุน  
การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและแก้ไขสินทรัพย์ 
การจำาหน่าย และการหาประโยชน์จากทรัพย์สิน 
รอการขาย ให้สอดคล้องกับภาวะทางเศรษฐกิจและ       
การแข่งขัน

• พิจารณาแผนงานงบประมาณและกำากับดูแลการ
ดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

• ว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน
ตามโครงการเฉพาะเรื่อง

• แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำางานต่างๆ 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประกอบด้วย
 นายวสันต์ เทียนหอม ประธานคณะกรรมการ
 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน ์ กรรมการ
 นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการ
 นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาต ิ กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจำาปี 

เพื่อให้ม่ันใจว่ารายงานทางการเงินนั้นได้จัดทำาข้ึน
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 

• สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
กระบวนการกำากับดูแลท่ีดี กระบวนการบริหารความเส่ียง
และระบบการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการพิจารณาแต่งต้ัง  
โยกย้าย เลิกจ้างผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในหรือหน่วย
งานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

• สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย        
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังกฎหมาย หลักเกณฑ์  
และระเบียบที่ใช้บังคับกับบริษัท 

• สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามนโยบายและมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเพียงพอและเหมาะสม

• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความ        
เป็นอิสระเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมท้ัง         
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ        
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี 
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์ให้เปน็ไปตามกฎหมาย 
และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ท้ังนี้ เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

• จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผย 
ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
-  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท่ี

เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
-  ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ

ควบคุมภายในของบริษัทฯ 
-  ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด         
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

-  ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
-  ความเห็นเกี่ยวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ 
-  จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ        

และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 
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-  ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการ      
ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

-  รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

• ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ       
หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำา       
ดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อ      
ฐานะทางการเงินและผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลา
ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
-  รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
-  การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่อง

ที่สำาคัญในระบบควบคุมภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด            

หลักทรพัย ์ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ หรอื 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
 หากคณะกรรมการบริษัทไม่ดำาเนินการให้มี      
การปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาข้างต้น 
กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน
ว่ามีรายการ หรือการกระทำาตามข้างต้นต่อ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ 

• อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการ 
ตรวจสอบและงบประมาณประจำาปขีองฝา่ยตรวจสอบ
ภายใน

• จัดทำากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำาเนิน
งานของบรษิทัฯ โดยตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของ
กฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

• ปฏบิตังิานอืน่ใดตามท่ีกำาหนดในกฎหมาย หลกัเกณฑ ์

หรือระเบียบท่ีใช้บังคับกับบริษัทฯ หรือตามท่ีคณะ
กรรมการมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

• ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรนี้ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบตอ่คณะกรรมการโดยตรง
และคณะกรรมการยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ประกอบด้วย
 นางสาวรสา  กาญจนสาย ประธานคณะกรรมการ
 นายสมพันธ์ เอี่ยมรุ่งโรจน ์ กรรมการ
 นางสาวกรประณม วงษ์มงคล กรรมการ
 นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ
 กรรมการผู้จัดการใหญ ่ กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร เลขานุการ
 และบริหารความเสี่ยง

 โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• กำาหนดแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารความเส่ียง        

ในระดับองค์กร ฝ่าย / สำานัก / สำานักงาน และให้        
คำาปรึกษาในเรื่องการบริหารความเสี่ยง

• พิจารณาและอนุ มัติหลักเกณฑ์ วิ ธีการบริหาร           
ความเสี่ยง

• ติดตามการพฒันาแนวทางการบรหิารความเส่ียง และ
การจัดทำาระบบบริหารความเส่ียงท่ีเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ขององค์กร

• ตดิตามกระบวนการบง่ชีแ้ละประเมนิความเส่ียงสำาคญั
ขององค์กรให้มีความเหมาะสมและปรับเปลี่ยน         
ตามสถานการณ์

• พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
• รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความคืบหน้าใน       

การบริหารจัดการด้านความเสี่ยง
• ส่ือสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบ       

เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ
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• ผลักดันให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเรื่องการบริหารความเส่ียงเพื่อให้พนักงาน      
ทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียง และการควบคุม       
ความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

• แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ หรือคณะทำางานย่อย     
เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ

• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 ประกอบด้วย
 นายนายวสันต์ เทียนหอม ประธานคณะกรรมการ
 นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขานุการ

 โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• กำาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ในการสรรหาและ           

กลั่นกรองบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำารงตำาแหน่ง
ต่างๆ ดังนี้
- กรรมการบริษัท
-  กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีพ้นจากตำาแหน่ง

ตามข้อบังคับ
-  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ท่ีได้       

รับมอบหมายอำานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท

- ผูบ้รหิารท่ีมอีำานาจในการจดัการตามอำานาจหนา้ท่ี
ของคณะกรรมการบริษัท

• เสนอหลักเกณฑ์ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานรวมท้ังกำาหนด
อัตราค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้
เง่ือนไขของสัญญาจ้าง และนำาเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณา

• พิจารณาและกำาหนดค่าตอบแทนประจำาปีของ
กรรมการบริษัท รวมท้ังหลักเกณฑ์หรือวิธีการใน       
การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวท่ีเป็นธรรมและสมเหตุ 
สมผล นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ          
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• พิจารณาให้เง่ือนไขต่างๆ เมื่อบริษัทมีการเสนอขาย
หลักทรัพย์ใหม่ (หรือใบสำาคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น) 
ให้แก่กรรมการและพนักงาน

• พิจารณา และ/หรือดำาเนินการเรื่องอื่นใดตามท่ี         
คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

5) คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการทีด่แีละความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม

 ประกอบด้วย
 นางสาวศิริพร เอี่ยมรุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการ
 นายมนัส สุขสวัสดิ์ กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  เลขานุการ
 สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 โดยมีอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• พิจารณากำาหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ์

เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม รวมถึง    
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท และ          
นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

• กำากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้
เปน็ไปตามนโยบายและแผนงานตามหลกัธรรมาภบิาล 
การกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีความรบัผดิชอบตอ่สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ให้บรรลผุลสำาเรจ็อยา่งมปีระสิทธิภาพ

•				 เสนอแนะข้อกำาหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดำาเนิน 
ธุรกิจของบริษัท และจรรยาบรรณของคณะกรรมการ
บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน
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• ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน           
มส่ีวนรว่มในการกำากบัดแูลกิจการท่ีด ีดำาเนนิกิจกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

• พิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการดำาเนินงานและ           
คณะทำางานชุดย่อยเพื่อทำาหน้า ท่ีสนับสนุนงาน             
ด้านธรรมาภิบาล การกำากับดูแลกิจการท่ีดี ความ          
รับผิดชอบต่อ สังคมและ ส่ิงแวดล้อม ได้ตาม                   
ความเหมาะสม

• สนับสนุนและสร้างโอกาสหรือช่องทางให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสีย ที่จะสามารถสะท้อนกลับข้อมูลข้อเท็จจริงหรือ
ข้อสังเกตต่างๆ ให้แก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงแก้ไข การกำากับดูแลกิจการที่ดี

• พิจารณา และ/หรือ ดำาเนินการเรื่องอื่นใดตามท่ี        
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการเกี่ยวกับการบริหารงาน

จำานวน 5 ชุด คือ
1) คณะกรรมการพนักงาน
 ประกอบด้วย
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานกุาร

 โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
• กำากับ ดูแล นโยบายในด้านการบริหารจัดการด้าน

ทรพัยากร ไดแ้ก ่การสรรหา วางแผนและกำาหนดอตัรา
กำาลงัพนกังานในองคก์ร การพัฒนาบคุลากร สวสัดกิาร
พนักงาน วางแผนและกำาหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การพ้นสภาพการจ้าง

• พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับ
- การกำาหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาอนุมัติการ

เล่ือนตำาแหน่ง แต่งตั้ง การโยกย้ายพนักงาน 
ตั้งแต่พนักงานระดับชั้น 8 ลงมา

- การแตง่ตัง้และถอดถอนพนกังานท่ีบรษัิทฯ มอบ
หมายให้เป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในเครือและ
ในบริษัทลูกหนี้ 

- การแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินยัพนกังาน 
และ/หรอื คณะกรรมการพจิารณาโทษตามแตล่ะ
กรณี

- การพิจารณาโทษพนักงานท่ีทำาความผิดวินัย 
ตั้งแต่พนักงานระดับชั้น 8 ลงมา

•	 พิจารณาเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร เกี่ยวกับ
- การกำาหนดหลกัสูตรฝกึอบรมและพัฒนาบคุลากร

ให้มีประสิทธิภาพ
- กำากับ ดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและ

ข้อบังคับของบริษัทฯ
- เสรมิสรา้งความสามคัค ีจรยิธรรม และคณุธรรม

ในการปฏิบัติงาน
• รับคำาร้องทุกข์ พิจารณาและวินิจฉัยคำาร้องทุกข์และ

พิจารณาการอุทธรณ์คำาตัดสินของคณะกรรมการ
พิจารณาโทษ และ/หรือ ผู้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการ 
กระทำาความผิดของพนักงาน

• กำาหนดระเบยีบ คำาส่ัง หรอืทบทวนแกไ้ขระเบยีบคำาส่ัง
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวมท้ังมอบอำานาจหน้าท่ีแก่
คณะอนุกรรมการ

• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ฝ่ายจัดการมอบหมาย
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2)	 คณะกรรมการพัฒนาสินทรัพย์
 ประกอบด้วย
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์สำานักงานใหญ่
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายสนับสนุนธุรกิจ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ 1
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ 2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายสนับสนุนธุรกิจ 2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานกุาร
 สายสนับสนุนธุรกิจ 1
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สังเกตการณ์

 โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
• กำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการแก้ไขและติดตาม

หนี้
• อนมุตัหิรอืปฏเิสธคำาขอเกีย่วกบัการปรบัโครงสรา้งหนี ้

รวมท้ังกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ

• พจิารณากล่ันกรองและให้ข้อคดิเห็นเกีย่วกบัการแกไ้ข
หนีใ้นรายท่ีเกินอำานาจ เพือ่เสนอคณะกรรมการบรหิาร 
และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

• กำาหนดระเบียบ คำาส่ัง หรือทบทวนแก้ไขระเบียบ         
คำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมท้ังมอบหมายอำานาจ
หน้าที่แก่คณะอนุกรรมการ

3)  คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
 ประกอบด้วย
 กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ประธานคณะกรรมการ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์สำานักงานใหญ่
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์ 1
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์ 2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 2
 ผู้อำานวยการฝ่ายประเมินราคา กรรมการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการและเลขานกุาร
 สายสนับสนุนธุรกิจ 1
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สังเกตการณ์
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โดยให้มีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
• กำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอำานาจอนุมัติในด้าน

การพฒันา การจำาหนา่ย และ/หรอื การให้เชา่ทรพัยสิ์น 
เสนอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการ
บรษิทั พจิารณาอนมุตั ิและให้มกีารทบทวนตามความ
จำาเป็นและเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละครั้ง

• กำาหนดนโยบายและแนวทางการดำาเนินงาน การพฒันา 
การจำาหน่าย หรือการให้เช่าทรัพย์สิน เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายที่กำาหนด

• พจิารณาอนมุตัโิครงการ แผนงาน และคา่ใชจ้า่ยในการ
จำาหน่าย การพัฒนา และ/หรือ การให้เช่าทรัพย์สิน 
รวมท้ังการว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำาเนินการตาม
ขอบเขตอำานาจ

• กำาหนดราคาประกาศขายและอัตราค่าเช่าของ
ทรพัยส์นิ รวมทั้งกำาหนดเงื่อนไขในการจำาหน่าย และ/
หรือ การให้เช่าทรัพย์สินเป็นการท่ัวไป และ/หรือ 
แต่ละคราวตามแต่กรณี

• กำาหนดหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอนการปฏิบตั ิและผูด้ำาเนนิการ
จำาหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีประมูล

• พิจารณากำาหนดราคาซื้อหรือเช่าทรัพย์สินเฉพาะ          
ท่ีจำาเป็น และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและการ
จำาหน่ายทรัพย์สิน

• พิจารณาจำาหน่าย และ/หรือ ให้เช่าทรัพย์สิน
• พิจารณายอมรับเนื้อท่ีดินคงเหลือจากการรังวัดสอบ

เขตท่ีดนิและรายงานให้คณะกรรมการบรหิารรบัทราบ
• พจิารณาอนมุตัฟิอ้งขับไล่และดำาเนนิคดกีบัผูบ้กุรกุและ

ละเมิดทรัพย์สินรอการขายของบริษัท
• พิจารณาอนุมัติการประนีประนอมยอมความในคดี

ฟ้องขับไล่ผู้บุกรุก/ละเมิดทรัพย์สินรอการขายของ 
บริษัทฯ และการยุติคดีเพื่อปฏิบัติตามคำาพิพากษา      
ของศาล

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมท้ังมอบหมายอำานาจ
หน้าที่แก่คณะอนุกรรมการ

             

4) คณะกรรมการประเมินราคา 1
 ประกอบด้วย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 สายสนับสนุนธุรกิจ 2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่     กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์ 1
 ผู้อำานวยการฝ่ายประเมินราคา กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายคดี 1 กรรมการ
 ผู้อำานวยการ     กรรมการ
 ฝ่ายจำาหน่ายทรัพย์ 6
 ผู้อำานวยการฝ่ายปฏิบัติการ      กรรมการ
 สินทรัพย์และหลักประกัน
 ผู้อำานวยการ      กรรมการ
 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 5 
 ผู้จัดการกลุ่มประเมินราคา 1      เลขานุการ

5) คณะกรรมการประเมินราคา 2
 ประกอบด้วย
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 สายสนับสนุนธุรกิจ  2
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
 สายจำาหน่ายทรัพย์ 2
 ผู้อำานวยการฝ่ายประเมินราคา กรรมการ
 ผู้อำานวยการฝ่ายคดี 2 กรรมการ
 ผู้อำานวยการ กรรมการ
 ฝ่ายจำาหน่ายทรัพย์ 4
 ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีลูกหนี ้ กรรมการ
 และทรัพย์สินรอการขาย    
 ผู้อำานวยการ กรรมการ
 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 2
 ผู้จัดการกลุ่มประเมินราคา 2 เลขานุการ

การกำากับดูแลกิจการที่ดี 073บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



ให้คณะกรรมการประเมินราคา 1 และ 2 มีอำานาจหน้าที่       
ดังต่อไปนี้

• ให้ความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลง หรือกำาหนดราคา
ประเมินทรัพย์ สินท้ังท่ีเป็นหลักประกัน/ไม่ เป็น            
หลักประกัน หรือทรัพย์สินของบริษัท/บริษัทในเครือ
หรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รายท่ีวงเงินอนุมัติการปรับโครงสร้างหน้ี
อยู่ในขอบเขตอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการพัฒนา
สินทรพัยข้ึ์นไป หรอืท่ีนำาเสนอโดยฝ่ายพฒันาสินทรพัย ์
ฝ่ายจัดการทรัพย์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายจำาหน่ายทรัพย์ 
หรือฝ่ายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• พิจารณากลั่นกรอง กำาหนดหรือให้ความเห็นเพื่อหา 
ขอ้ยตุ ิกรณมีขีอ้ขดัแยง้ในราคาประเมนิทรพัยสิ์นใดๆ 

• พิจารณาผลการปฏิบัติงานด้านการสำารวจตรวจสอบ
และประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อเสนอหรือนำาเสนอ      
ให้กำาหนดนโยบายหรือออกระเบียบคำาส่ังใดๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการประเมินราคา/ตีราคาทรัพย์สิน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

• แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมท้ังมอบหมายอำานาจ
หน้าที่แก่คณะอนุกรรมการ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญช	ี(audit	fee)	และค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

ปี 2561 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของ BAM โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,100,000 บาท  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบการเงินสำาหรับงวดสามเดือน
 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561   เป็นเงิน  350,000.00 บาท

2. งบการเงินสำาหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561   เป็นเงิน  700,000.00 บาท

3. งบการเงินสำาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561   เป็นเงิน  350,000.00 บาท

4. งบการเงินสำาหรับปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561   เป็นเงิน  700,000.00 บาท

 รวมค่าธรรมเนียมปฏิบัติงานสอบบัญชี   เป็นเงิน 2,100,000.00 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

การกำากับดูแลกิจการที่ดี074 รายงานประจำาปี 2561



INTERNAL CONTROL
RISK MANAGEMENT
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท และการจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ       
ที่จะดำาเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จำากัด (มหาชน) แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 4 ท่าน ซึ่งเป็น        
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้าน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ                
ท่ีจะสามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ          
งบการเงินได้ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ      
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมมีการ
หารอืรว่มกบัฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีใน
เรือ่งท่ีเกีย่วขอ้ง และรายงานผลการดำาเนนิงานตอ่คณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส ประจำางวด
ครึ่งปี และประจำาปี โดยสอบทานงบการเงินก่อนและหลัง
การสอบทานหรือการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ความเห็น
ของผู้สอบบัญชีต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชี
และประมาณการท่ีสำาคัญ การเปิดเผยข้อมูลประกอบ         
งบการเงิน การปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินท่ีสำาคัญ เพื่อให้
มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำาขึ้นอย่าง      
ถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ และเป็นไปตามหลักการบัญชี      
ที่รับรองทั่วไป รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 
2561 และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มี                  

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเก่ียวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายจัดการเพื่อหารือถึงประเด็นท่ีเป็นสาระสำาคัญในการ      
จัดทำารายงานทางการเงิน ระบบการควบคมุภายใน รวมถงึ
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำาไปสู่     
การปรับปรุงแก้ไข

2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี และระบบ
การบริหารความเส่ียง รวมถึงการสอบทานการดำาเนินงาน
ของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้อง
กับการดำาเนินงานของบริษัท โดยสอบทานรายงาน             
การควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน        
แผ่นดิน รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการและ
กระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ รวมถึงการติดตาม       
ความคบืหนา้ในการปรบัปรงุแกไ้ขการดำาเนนิงาน ตลอดจน
ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อให้มีการควบคุมภายใน 
ท่ีรัดกุมและป้องกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจ       
เกิดข้ึน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน 
ระบบการกำากับดูแลท่ีดี และระบบการบริหารความเส่ียง
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุนการ        
ดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สำาคัญสรุปได้ ดังนี้



2.1 การให้ความสำาคญัในการแกไ้ขปญัหาและการจดัการ
ประเด็นข้อสังเกตจากการตรวจสอบ โดยได้ประชุม
ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อพิจารณามาตรการป้องกัน
และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและ          
ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

2.2 การให้ความสำาคัญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการเสนอแนะให้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศมาชว่ยสนบัสนนุการปฏบิตังิาน
ให้กับงานพัฒนาสินทรัพย์ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ ให้เพิม่งบประมาณป ี2562 
ในการจัดหาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล      
ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

2.3  การพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและคำานึงถึงประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท รวมท้ังการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการ
ปฏบิตังิานท่ีสอดคล้องกบัหลักเกณฑ ์วิธีปฏิบตั ิและ
นโยบายการทำารายการระหว่างกัน

2.4 การพิจารณาแผนงานการกำากับการปฏิบัติงาน
ประจำาป ีการสอบทานการรายงานผลการกำากบัการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
โดยฝ่ายกฎหมายเป็นประจำาทุกไตรมาส ซึ่งมีการ
ปฏบิตังิานส่วนใหญ่เปน็ไปตามกฎเกณฑท่ี์เกีย่วข้อง 
รวมถึงให้ข้อเสนอแนะให้ทดสอบการกำากับการ
ปฏิบัติงานในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์บริษัท        
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย      
เพ่ือสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อม      
ของบริษัทก่อนนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด              
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2.5 การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของบริษัท      
โดยการติดตามรายงานความคืบหน้าการบริหาร
ความเส่ียงองค์กรเป็นรายไตรมาส และแผนการ
ดำาเนินงานด้านการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมิน
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมปัจจัย
เส่ียงท่ีสำาคัญ มีแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ี 
เพียงพอ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 2.6 การพิจารณา “รายงานผลการปฏิบัติงานตาม           
ข้อเสนอแนะท่ีสำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำาปี 2560” ในประเด็นการบริหารจัดการ       
ด้านการพัฒนาสินทรัพย์ โดยได้พิจารณามาตรการ
ป้องกันและวางระบบควบคุมและติดตามของ         
ฝ่ายจัดการ

 
3. การกำากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบ         

การตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรของ     
ฝ่ายตรวจสอบภายใน พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ประจำาปี แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณ
ประจำาปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นให้ครอบคลุม
ถึงความเส่ียงท่ีสำาคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Risk-Based Approach) และช่วยสนับสนุนเกี่ยวกับ
งานตรวจสอบ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติคู่มือการปฏิบัติงาน 
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ปรับปรุงโครงสร้างและอัตรา
กำาลังฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยให้แยกงานตรวจสอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลุ่มงานเฉพาะ ให้มีแผนงาน       
การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในโดยบุคคล
ภายนอก รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร มุ่งเน้นให้พนักงานมีใบรับรองวุฒิบัตร           
งานตรวจสอบภายในด้านต่างๆ เพื่อให้งานตรวจสอบ
ภายในเปน็ไปตามมาตรฐานสากลและมปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน
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4. การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ         
ตรวจสอบ โดยมกีารพจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้มีความเหมาะสมและเปน็ปจัจบุนั การประเมนิ
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ท้ังในรูปคณะ
กรรมการและรายบุคคล เพื่อให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงาน      
ของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ      
ตรวจสอบ

5. การให้ความสำาคัญในส่วนของการเตรียมความพร้อม
สำาหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยสอบทานและให้ความเห็นชอบในเรื่อง       
ต่อไปนี้
 5.1 การพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ       

การควบคุมท่ัวไปและการควบคุมระบบงานของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รายงานผลการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ระดับ
กระบวนการของบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจ
ติดตามประเด็นข้อสังเกตคงเหลือของผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอก โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน  

 5.2 การเสนอแนะให้มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์เมือ่บรษิทัเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ         
มคีวามเปน็อสิระ เท่ียงธรรม และโปรง่ใส ตามหลักธรรมาภิบาล 
ภายใต้ข้อกำาหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้               
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ       
มีความเห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูล        
ในรายงานทางการเงินท่ีเหมาะสมและเชื่อถือได้ มีระบบ            
การควบคุมภายใน การกำากับดูแล และการบริหารความเส่ียง     
ท่ีดีพอสมควร และโดยท่ัวไปมีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นและ       
ข้อเสนอแนะท่ีสำาคัญบางประการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการ         
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารความเส่ียง ซึ่งเป็น        
องค์ประกอบหลักของการกำากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งเน้น        
การบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์
การบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อให้ธุรกิจเติบโตและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำาเนินการบริหารความเส่ียง
ครอบคลุมความเส่ียงท่ีสำาคัญ ท้ังความเส่ียงด้านกลยุทธ์         
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านการเงิน ความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ  

บริษัทฯ เป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพชั้นนำา 
ซึ่งให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเส่ียงและควบคุม             
ความเส่ียงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำาหนด
โครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงไว้        
อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเส่ียงด้านต่างๆ ตาม
กรอบข้อกำาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงแนวทาง
ของ Committee of Sponsoring Organizations of  
the Treadway Commission (COSO) ซึ่งเป็นกรอบ
โครงสร้างการบริหารความเส่ียงตามหลักสากล โดยมีหลักการ
สำาคัญ คือ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียง               
เข้ากับแผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อช่วย
บูรณาการการบริหารและจัดการความเส่ียงครอบคลุม                   
ท่ัวท้ังองค์กร โดยบริษัทฯ ได้จัดทำาแผนผังความเส่ียงองค์กร 
(Risk Map) เพื่อระบุปัจจัยเส่ียง (Risk Factor) ท่ีสำาคัญ      
และมีผลกระทบต่อบริษัททั้งทางลบและทางบวก นอกจากนี้ยัง
มีการกำาหนดดัชนีชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicators : 
KRIs) ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite)              
ระดับความเส่ียงท่ียอมให้เบี่ยงเบนได้ (Risk Tolerance)                          
ท่ีครอบคลมุทุกปจัจยัเส่ียงสำาคญัขององคก์ร โดยมีการวิเคราะห์
และทบทวนเป็นประจำาทุกปี พร้อมท้ังติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีบรษิทัฯ กำาหนด  อกีท้ังยงัสามารถระบถุงึสาเหตขุองความเส่ียง
ท่ีแท้จริง เพื่อหามาตรการและแนวทางการป้องกันความเส่ียง  
ทำาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย         
ซึง่จะนำาไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิม่ให้กบับรษัิทฯ ผูถ้อืหุ้น ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
(Risk Management Committee : RMC) ซึง่ประกอบดว้ย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เชี่ ยวชาญท่ีมีความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อทำาหน้าท่ีในการกำาหนดนโยบายการบริหาร
ความเส่ียงตามหลักการของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
แนวทางการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ (Enterprise 
Risk Management : ERM) ตามองค์ประกอบหลักของ 
COSO ERM และทำาการทบทวนความเหมาะสม เสนอแนะ 
แนวนโยบายตามกรอบการบริหารความเส่ียง รวมท้ังกำาหนด
โครงสร้างในการกำากับดูแลความเส่ียงด้านต่างๆ เพื่อให้          
ความเส่ียงแต่ละด้านมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และมีกระบวนการพิจารณาตัดสินใจที่โปร่งใส 
ท้ังนี้ บริษัทฯ มีหน่วยงานบริหารความเส่ียงท่ีทำาหน้าท่ีในการ
กำากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล พัฒนาเครื่องมือในการบริหาร
ความเส่ียง พร้อมท้ังรายงานผลการบริหารความเส่ียงของ
องค์กรต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการ      
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ

บริษัทฯ มีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงเป็นไป                   
ตามมาตรฐานท่ีกำาหนด ซึ่งประกอบด้วยการระบุความเส่ียง       
การประเมนิความเส่ียง การจัดการความเส่ียง การกำากบัตดิตาม
และการรายงาน โดยมุ่งเนน้ให้มกีารเฝา้ระวงั เตรยีมการปอ้งกนั 
หรือรับมือกับเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น อันจะ          

ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง 
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ส่งผลกระทบต่อความสำาเร็จในการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยให้การบริหารความเส่ียงเป็น        
ส่วนสำาคัญในการสร้างโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
อย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน บริษัทให้ความสำาคัญในการเผยแพร่
และสร้างการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงให้กับ
บุคลากรของบริษัททุกระดับอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังให้         
การบรหิารความเส่ียงเปน็ส่วนหนึง่ของการดำาเนนิงานตามปกต ิ

สำาหรับในปี 2561 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการมุ่งเน้นเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงตามแผนแม่บทด้าน       
การบริหารความเส่ียง เพื่อให้รองรับตามมาตรฐานการบริหาร
ความเส่ียงตามแนวทาง COSO ERM เพื่อให้มั่นใจใน
ประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ โดยมีการ  
ดำาเนินการที่สำาคัญๆ สามารถสรุปได้ ดังนี้
• การทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบด้านต่างๆ 

ได้แก่ ด้านการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเป้าหมาย
ทางการเงินของบรษัิท ดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์เพือ่ให้
สอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลด้าน Compliance 
ของบริษัท เพ่ือให้ Risk Owner สามารถประเมินความเส่ียง 
ได้อย่างเหมาะสม

• การเชื่อมโยงการบริหารความเส่ียงกับแผนกลยุทธ์ของ
บริษัท โดยกำาหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงองค์กรตาม
แผนกลยุทธ์ของบริษัทเป็นประจำาทุกปี เพื่อกำาหนดปัจจัย
เส่ียงสำาคัญขององค์กรท่ีบริษัทต้องให้ความสำาคัญเพื่อให้
บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ได้   

• การทบทวนดัชนีชี้ วัดความเส่ียง (KRIs) ให้สามารถ                   
ชีว้ดัความเส่ียงในลกัษณะ Leading Indicator โดยบรษัิท      
ได้กำาหนดดัชนีชี้ วัดความเส่ียงท้ังในระดับองค์กรและ          
เฝ้าระวัง ครอบคลุมธุรกรรมท่ีสำาคัญๆ ของบริษัท และมี
การรายงานสถานะความเส่ียงตามดัชนีชี้วัดความเส่ียง        
เป็นรายเดือนและรายไตรมาสให้ฝ่ายจัดการ และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำาเสมอ

• ดำาเนินการเพื่อประสานงานกับหน่วยงานกลุ่มกำากับและ
ป้องกันการฟอกเงิน สังกัดฝ่ายกฎหมาย ซึ่งเป็นกลุ่มงาน      
ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อดูแลการปฏิบัติงานตามกฎหมาย         
ฟอกเงิน (ปปง.) ของบริษัทฯ โดยการกำาหนดวิธีการ        
รายงานข้อมูลความเส่ียง ความเสียหาย อันเนื่องจาก         
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน (ปปง.) รวมท้ัง            
การกำาหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง เพื่อติดตามการจัดทำาและ
การส่งรายงานธุรกรรมต่อ ปปง. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัท      
ได้มีการปฏิบัติงานตามกฎหมายฟอกเงิน (ปปง.) อย่าง      
ครบถ้วน

• วิเคราะห์การจดัเกบ็ขอ้มลูความเสียหาย (Loss Data) ของ 
บริษัทฯ ตั้งแต่ท่ีเริ่มมีการให้รายงานข้อมูลความเสียหาย
ผ่านระบบบริหารความเสี่ยง (RMS) (ปี 2558-ถึงปัจจุบัน) 
เพื่อพิจารณาแนวโน้มเหตุการณ์ความเสียหายประเภท
ตา่งๆ เพือ่กำาหนดเปน็แนวทางในการปอ้งกนัความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

• บริษัทฯ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเส่ียงด้าน         
สภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมี       
สภาพคล่องเพียงพอต่อการดำาเนินงาน โดยผ่านการวิเคราะห์ 
ส่วนตา่งของสภาพคลอ่ง (Liquidity Gap Analysis) และ
อตัราส่วนดา้นสภาพคลอ่งท่ีสำาคญั เพือ่ให้เปน็ไปตามเกณฑ์
การประเมินผลของหน่วยงานที่กำากับดูแล

• พัฒนาการทดสอบภาวะวิกฤตด้านสภาพคล่อง (Stress 
Testing) ร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงิน ในการกำาหนด
ปัจจัยเส่ียงสำาคัญ หรือสมมติฐานท่ีสำาคัญ ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อข้อมูลแสดงสถานะทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ม่ันใจ
ได้ว่าผลกระทบด้านสภาพคล่องท่ีเกิดขึ้น อยู่ในระดับท่ี
องค์กรยอมรับได้

• จัดเก็บข้อมูลความเส่ียงเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาฐาน
ข้อมูลความเสี่ยง (Risk Database) อย่างต่อเนื่อง และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์กรในอนาคต
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 นอกจากนี้ กรณีมีความไม่แน่นอนทางการเมืองท่ีเกิดขึ้น 
หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และ/หรือมีภัยพิบัติ อันอาจส่งผล 
กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ บริษัทจึง         
ให้ความสำาคัญกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management : BCM)  โดย
เฉพาะฐานข้อมูลของบริษัท จึงกำาหนดให้มีการพัฒนา       
เพิ่มเติมระบบการกู้คืนระบบสารสนเทศ โดยการ Sync 
ข้อมูลสำาคัญจากศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของสำานักงานใหญ่ 
ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำารองของบริษัทแบบอัตโนมัติ 
พร้อมท้ังมีการทดสอบการกู้คืนระบบสารสนเทศ และ
ทดสอบการดำาเนินการตามแผนรองรับการดำาเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง (BCP) เพื่อให้ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องสามารถ
ม่ันใจได้ว่าบริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง      
หากมีเหตุการณ์วิกฤตเกิดขึ้น

• การพัฒนารูปแบบรายงานสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  
(Early Warning Report) โดยการนำาข้อมูลความเสี่ยง
และข้อมูล Transactional Data มาใช้ในการพัฒนารูป
แบบรายงานความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ เพือ่ให้
ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลความเส่ียงในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

• ปรบัปรงุกระบวนการข้ันตอนการปฏบิตังิานท่ีสำาคญั เพือ่ให้
กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) ของ 
บริษัทฯ มีความรัดกุมยิ่งขึ้น โดยมีการทบทวนกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และดำาเนินการจัดอบรม ซักซ้อมให้แก่พนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมงานที่สำาคัญ โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน
จากสำานักงานสาขาท่ัวประเทศสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง

• มุ่งเน้นให้ความสำาคัญกับความเส่ียงทางด้านไซเบอร์          
(Cyber Risk) ที่บริษัทฯ อาจได้รับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากบริษัทฯ มีการให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลมากขึ้นในอนาคต

• ศึกษาและจัดทำากรอบแนวทางในการบริหารความเส่ียง      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน

ความเส่ียง ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อระบบงาน 
(Application) ข้อมูล (Information) โครงสร้าง                
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure)        
งานด้านปฏิบัติการ (Operation) รวมถึงบุคลากรและ
กระบวนการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People 
and Process) ภายใต้กรอบหลักการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่สำาคัญ 3 ประการ คือ 
- การรักษาความปลอดภัยและความลับของระบบงาน

และข้อมูล (Security) 
- ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล         

(Integrity)
- ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้

บริการ (Availability) 

Security
การรกัษาความปลอดภัยและความลับ
ของระบบงานและข้อมูล

Integrity
ความถูกต้องเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูล
  

Availability
ความพร้อมใช้
ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรอบแนวทางในการบริหารความเสี่ยง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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CONNECTED
TRANSACTIONS 
รายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งในการกำากับดูแลให้การบริหาร
จัดการของบรษิทัมคีวามโปรง่ใส ปอ้งกนัการถา่ยเทผลประโยชน ์
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  
จึงไดก้ำาหนดนโยบายและข้ันตอนการปฏิบตังิานเกีย่วกบัแนวทาง

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำา
รายการระหว่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลและการอนุมัติเข้าทำารายการระหว่างกันหรือ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทาง        
ผลประโยชน์ และเพื่อให้มีการจัดการด้วยความโปร่งใสและ
ยุติธรรม หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น



บริษัทจึงกำาหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี             
19 มิถุนายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำารายการ
ระหว่างกัน และบริษัทได้กำาหนดข้ันตอนการปฏิบัติงาน            
ตามนโยบายการทำารายการระหว่างกัน เ พ่ือให้การทำา                  
รายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี      
ความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใสและเพื่อเป็นการรักษา               
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้ 
• การเข้าทำารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน       

ของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์            
และตลาดหลักทรพัย ์ระเบยีบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุน ท่ีเกี่ยวข้องกับการทำารายการระหว่างกันหรือ
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำาหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ของบริษัทด้วย

• ในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรม       
ดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าใน
ลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไป         
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำานาจต่อรองทางการค้า            
ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ               
ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง และบริษัทจะต้อง
จัดทำารายงานสรุปการทำาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อรายงาน        
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งต่อไป

• ในกรณีท่ีกฎหมายกำาหนดให้บริษัทต้องได้รับอนุมัติ             
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
ก่อนการเข้าทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันในเรื่องใด บริษัท          
จะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะถูกนำาเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรอืผูถ้อืหุ้นแลว้แตก่รณ ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่การเขา้ทำารายการ
ตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

• กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี       
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเปน็ผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัความจำาเปน็ในการ
เข้ าทำ ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของ                      
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็น               
ไปตามลักษณะการดำาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ 
มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคา
ตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญ       
ในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัท        
จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็น       
ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำา  
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท         
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดย
กรรมการหรือผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่าง
กันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบ หรือสอบทาน
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
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DESCRIPTION OF 
OPERATING RESULTS
AND FINANCIAL STATUS  

ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีมีการฟื้นตัวได้ดีมากข้ึน ส่งผล
ทำาให้การดำาเนนิงานของบรษิทัในป ี2561 สามารถสรา้งผลกำาไร
สุทธิได้เป็นจำานวน 5,202 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2560                                                                               
ซึ่งมีกำาไรสุทธิอยู่ท่ี 4,501 ล้านบาท ทำาให้กำาไรในปี 2561      
ปรับเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2560 เป็นจำานวน 701 ล้านบาท  
คดิเปน็รอ้ยละ 15.57 โดยผลกำาไรท่ี BAM สามารถทำาไดน้ัน้มาจาก 
การวางกลยุทธ์ในการหารายได้ท้ังส่วนท่ีเป็นธุรกรรมหลักและ
การบริหารเงินท่ีเหมาะสมเพื่อให้มีรายได้ท่ีสอดคล้องกับการ
เตบิโตของเศรษฐกิจ ซึง่จากการดำาเนนิการดงักล่าวทำาให้ BAM 
สามารถมีรายได้จากดอกเบี้ยคิดเป็นจำานวน 1,976 ล้านบาท    
ในขณะท่ีรายไดท่ี้มใิชด่อกเบีย้จะมีจำานวนอยูท่ี่ 7,775 ล้านบาท 
โดยรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ยหลักๆ จะประกอบไปด้วยกำาไรจาก
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ จำานวน 4,438 ล้านบาท และ 
กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 3,106 ล้านบาท ในขณะ
ที่ค่าใช้จ่ายทางด้านดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1,769 ล้านบาท เนื่องจาก 

คำาอธิบายผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน 

BAM มีการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและการออก 
หุ้นกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องในการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง โดย BAM ได้ดำาเนินกลยุทธ์การลงทุนในปริมาณ
ท่ีเหมาะสมและทำาการบริหารจัดการสินทรัพย์ท่ีมีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำาเนินงานยังเป็นไปตามแผนงาน 
ที่วางไว้

ในขณะเดียวกัน BAM มีฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่งจากการ
ขยายฐานทางธุรกิจ ท้ังนีห้ากพจิารณาฐานะทางการเงินจะเห็นวา่
สินทรพัยร์วมจะมมีลูคา่สูงถงึ 107,653 ลา้นบาท ปรบัตวัเพ่ิมขึน้ 
7,720 ล้านบาท จากปี 2560 อันเป็นการแสดงถึงความมั่นคง
และเข้มแข็งของบริษัท อีกทั้งการดำาเนินงานของ BAM ที่สร้าง
ผลกำาไรอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมูลค่าเพิ่ม 
ขึ้นอยู่ที่ 41,849 ล้านบาท หรือสูงขึ้นเป็นจำานวน 790 ล้านบาท  
จากปี 2560 



(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2561
(ล้านบาท)

ปี 2560
(ล้านบาท)

ปี 2559
(ล้านบาท)

 เพิ่ม / (ลด) ร้อยละ

ปี 2561  2560

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม 107,653 99,933 93,637 7.73 6.72

หนี้สินรวม 65,804 58,874 53,114 11.77 10.84

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 41,849 41,059 40,523 1.92 1.32

งบกำาไรขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย 1,976 2,028 1,402 (2.56) 44.65

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 7,775 5,598 7,361 38.89 (23.95)

รายได้รวม 9,751 7,626 8,763 27.87 (12.98)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,769 1,622 1,244 9.06 30.39

ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย 2,656 2,262 2,326 17.42 (2.75)

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น 124 (759) 289 (116.34) (362.63)

ค่าใช้จ่ายรวม 4,549 3,125 3,859 45.57 (19.02)

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ 5,202 4,501 4,904 15.57 (8.22)

คำาอธิบายผลการดำาเนินงานและฐานะทางการเงิน 085บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



FINANCIAL
STATEMENTS  



รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ   ผู้ถือหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
สำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงินของบรษิทับรหิารสินทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จำากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำาคัญ

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด 
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
สำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบ
ของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากบริษัทตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชพีบญัชท่ีีกำาหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีในส่วนท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และ
สำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดนิและ
ข้อกำาหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 
ข้อมูลอื่น
ผู้บรหิารเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอืน่ ข้อมูลอืน่ประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยู่ในรายงานประจำาปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงิน และรายงาน
ของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานประจำาปีนั้น ซึ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจำาปีให้สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให ้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มคีวามขดัแย้งท่ีมสีาระสำาคญักบังบการเงินหรอืกบัความรู้ท่ีได้รบัจากการตรวจสอบของสำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ หรอืปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่ 

งบการเงิน 087บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



เมื่อสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจำาปี หากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแล

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเปน็เพื่อให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัทำางบการเงิน ผู้บรหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของบรษัิทในการดำาเนนิงานต่อเนือ่ง เปิดเผยเรือ่งท่ีเกีย่วกบั
การดำาเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจ
ที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำาเนินงาน หรือไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลมีหน้าที่ในการกำากับดูแลกระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคัญหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบญัชซีึง่รวมความเห็นของสำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิอยู่ด้วย ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลคอืความเชือ่ม่ันในระดบั
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏิบตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดนิและมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสำาคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด
และถอืว่ามสีาระสำาคัญเมือ่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่า รายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีล
ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหลา่นั้น และได้หลักฐานการสอบ
บญัชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมลู
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตาม 
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทำาความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเกีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร  

 

งบการเงิน 088 รายงานประจำาปี 2561



• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมี
นัยสำาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความ 
ไม่แน่นอนท่ีมสีาระสำาคญั สำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชขีองสำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบัจนถงึวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชขีองสำานกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง

• ประเมินการนำาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกำากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีสำาคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยสำาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

      (นางจิตรา เมฆาพงศ์พันธุ์)
      ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 5 

      (นางผกามาศ มังกรพันธุ์)
      นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำานาญการพิเศษ 

สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
27 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงิน 089บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



หน่วย : บาท

สินทรัพย์ หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
 31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุงใหม่)
1 มกราคม 2560

(ปรับปรุงใหม่)

เงินสด 9.1  3,614,465.35  4,295,559.06  3,258,387.90 

เงินฝากสถาบันการเงิน 9.2  1,031,795,622.76  1,158,514,506.39  1,607,506,020.56 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ 9.3  93,936,348.17  139,570,448.52  146,237,607.76 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 9.4  81,718,994,565.32  79,829,168,399.10  77,975,099,636.93 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,285,055,237.31) (6,943,387,782.74) (8,088,169,972.66)

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - 
สุทธิ 

 75,433,939,328.01 72,885,780,616.36  69,886,929,664.27 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 9.5  1,452,841,008.05  1,164,799,882.95  2,398,940,806.13 

หัก กำาไรขั้นต้นลูกหนี้ผ่อนชำาระรอตัด
บัญชี 

(742,325,888.85) (523,846,811.07) (836,929,885.49)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้
ขายผ่อนชำาระ 

(2,217,646.95)  -  - 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ  708,297,472.25  640,953,071.88  1,562,010,920.64 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ 9.6  20,595,824,841.33  17,735,184,920.42  15,082,187,925.21 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 9.7  7,115,446,818.61  4,981,488,520.00  3,026,041,211.99 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 9.8  1,251,541,982.94  1,332,052,679.94  1,377,126,735.71 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 9.9  13,282,153.12  10,649,735.36  11,899,195.05 

สินทรัพย์อื่น 9.10  1,405,323,024.20  1,044,922,678.03  933,503,653.92 

รวมสินทรัพย์ 107,653,002,056.74 99,933,412,735.96  93,636,701,323.01 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงิน 090 รายงานประจำาปี 2561



หน่วย : บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561
 31 ธันวาคม 2560

(ปรับปรุงใหม่)
1 มกราคม 2560

(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สิน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9.12 57,709,277,417.46 56,868,466,463.52 50,329,105,549.25

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 9.13 245,358,785.37 277,207,547.77 140,084,840.91

ประมาณการหนี้สิน 9.14 769,519,346.07 751,760,263.07 726,187,489.00

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 9.15 5,342,009,258.02 - -

หนี้สินอื่น 9.16 1,737,822,585.99 976,607,739.21 1,918,640,342.51

รวมหนี้สิน 65,803,987,392.91 58,874,042,013.57 53,114,018,221.67

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 3,245,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 16,225,000,000.00 16,225,000,000.00 16,225,000,000.00

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 

หุ้นสามัญ 2,735,000,000 หุ้น 
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท 13,675,000,000.00 13,675,000,000.00 13,675,000,000.00

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 9.3.4 (58,017,385.72) (46,251,730.29) (43,770,024.35)

กำาไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สำารองตามกฎหมาย 1,622,500,000.00 1,622,500,000.00 1,622,500,000.00

ยังไม่ได้จัดสรร 26,609,532,049.55 25,808,122,452.68 25,268,953,125.69

รวมส่วนของเจ้าของ 41,849,014,663.83 41,059,370,722.39 40,522,683,101.34

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 107,653,002,056.74 99,933,412,735.96 93,636,701,323.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายสมพร มูลศรีแก้ว)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงิน 091บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



หน่วย : บาท

2561 2560

รายได้ดอกเบี้ย

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 1,856,823,858.57 1,877,516,017.11

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 3,731,139.11 12,634,084.51

เงินฝากสถาบันการเงิน 10,329,670.76 23,320,016.40

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 89,185,927.33 104,659,313.84

อื่นๆ 15,524,188.93 9,913,471.23

รวมรายได้ดอกเบี้ย 1,975,594,784.70 2,028,042,903.09

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 281,495,503.32 361,071,176.41

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 439,767,850.53 511,165,386.11

ดอกเบี้ยหุ้นกู้ 1,048,145,295.26 749,752,022.25

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,769,408,649.11 1,621,988,584.77

รายได้ดอกเบี้ย - สุทธิ 206,186,135.59 406,054,318.32

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ (30,309,029.21) (2,561,187.30)

กำาไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 4,438,345,474.09 3,509,149,933.13

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 3,105,514,954.01 1,740,885,894.31

กำาไรจากการขายผ่อนชำาระ 115,214,389.16 184,439,896.58

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 

รายได้จากเงินปันผล 36,966,721.10 47,504,953.11

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 109,822,569.16 118,376,864.98

รวมรายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ 146,789,290.26 165,881,818.09

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน 7,981,741,213.90 6,003,850,673.13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

งบการเงิน 092 รายงานประจำาปี 2561



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน  1,836,937,034.72  1,450,709,163.55 

ค่าตอบแทนกรรมการ  10,840,161.29  12,199,500.00 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์  221,905,835.41  224,973,637.15 

ค่าภาษีอากร  517,748,999.91  561,294,998.29 

(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (20,496,671.01) (69,343,176.68)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย 89,129,763.60 82,183,995.91

ค่าใช้จ่ายอื่น 278,569,151.90  257,733,716.82 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น  2,934,634,275.82  2,519,751,835.04 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (162,194,456.12) (1,024,927,821.08)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,209,301,394.20 4,509,026,659.17

ภาษีเงินได้ 9.21  7,276,797.33 8,209,832.18

กำาไรสุทธิ 5,202,024,596.87 4,500,816,826.99

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในกำาไร
หรือขาดทุน

กำาไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (11,765,655.43) (2,481,705.94)

รวมกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น (11,765,655.43) (2,481,705.94)

กำาไรเบ็ดเสร็จรวม  5,190,258,941.44  4,498,335,121.05 

กำาไรต่อหุ้น

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 9.22 1.90 1.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายบรรยง  วิเศษมงคลชัย)
ประธานคณะกรรมการบริหาร

(นายสมพร มูลศรีแก้ว)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

งบการเงิน 093บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)
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หน่วย : บาท

2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 5,209,301,394.20 4,509,026,659.17
รายการปรับกระทบกำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ 
(จ่าย) จากกิจกรรมดำาเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 141,307,415.26 148,400,831.20
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 73,738,244.72 47,261,996.61
รายได้ค้างรับลดลง 113,404.58 378,387.83
รายได้รับล่วงหน้าลดลง (3,897,667.07) (3,931,396.40)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 360,750,314.02 30,575,993.10
ขาดทุนจากการตัดจำาหน่ายสินทรัพย์จากบัญชี 602.00 1,619,175.49
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 66,095,383.00 71,144,194.07
กำาไรจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ถาวร (13,374,665.27) (44,999.00)
กำาไรจากการยึดคืนสินทรัพย์ขายผ่อนชำาระ (2,570,319.97) (59,881,385.22)
กำาไรจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (6,297,431.71) (553,116.00)
หนี้สงสัยจะสูญลดลง (162,194,456.12) (1,024,927,821.08)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 2,217,646.95 -
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย (20,496,671.01) (69,343,176.68)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 36,606,460.92 3,114,303.30

5,681,299,654.50 3,652,839,646.39
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (206,186,135.59) (406,054,318.32)
รายได้เงินปันผลสุทธิ (36,966,721.10) (47,504,953.11)
เงินสดรับดอกเบี้ย 1,971,936,078.41 2,015,862,108.35
เงินสดรับเงินปันผล 43,600,528.80 40,871,145.41
เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน (7,088,271,954.65) (4,734,288,764.75)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย (1,801,257,411.51) (1,484,865,877.91)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (8,797,804.95) (10,054,607.99)

กำาไร(ขาดทุน)จากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน

(1,444,643,766.09) (973,195,621.93)

สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น)  ลดลง
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 5,037,033,664.00 4,987,597,693.01
ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 251,193,005.49 834,170,865.96
ทรัพย์สินรอการขาย 1,513,872,245.60 898,557,518.50
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (2,129,465,905.29) (1,785,469,053.23)
สินทรัพย์อื่น (379,248,304.72) (179,328,710.68)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ 5,342,009,258.02 -
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (48,336,300.00) (45,571,420.00)
หนี้สินอื่น (34,214,981.20) 79,937,601.90

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 8,176,628,878.21 3,816,698,873.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงิน 095บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (78,584,530.67) (99,366,410.75)

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (5,656,632,024.52) (10,503,155,865.49)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,046,875.00) (1,719,159.92)

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคำาประกันลดลง
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 

40,000.00
13,374,766.27 45,000.00

เงินสดรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 5,655,314,902.52 10,515,789,950.00

เงินสดรับจากการจำาหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย 8,607,676.82 553,116.00

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (60,966,084.58) (87,853,370.16)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร 16,450,000,000.00 30,943,308,342.12

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ 8,000,000,000.00 22,600,000,000.00

เงินสดรับจากการไถ่ถอนตั๋วแลกเงิน 97,064,796.50 -

เงินสดจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมและตราสารหนี้ (21,779,023,757.05) (45,324,654,333.48)

เงินสดจ่ายชำาระหุ้นกู้ (6,600,000,000.00) (8,400,000,000.00)

เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้ (10,416,377.60) (19,232,775.26)

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในอาวัลตั๋วเงินจ่าย - (14,120,289.63)

เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น (4,400,615,000.00) (3,961,647,500.00)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (8,242,990,338.15) (4,176,346,556.61)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (127,287,544.52) (447,501,053.24)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 1,158,859,799.72 1,606,360,852.96

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 9.26.1 1,031,572,255.20 1,158,859,799.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

หมายเหตุ เรื่อง
1 ความเป็นมา
2 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
3 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
5 การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ
6 ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
7 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
8 เครื่องมือทางการเงิน
9 ข้อมูลเพิ่มเติม

9.1 เงินสด
9.2 เงินฝากสถาบันการเงิน
9.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
9.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
9.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ
9.6 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
9.7 เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ
9.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
9.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
9.10 สินทรัพย์อื่น
9.11 สินทรัพย์จัดชั้น/คุณภาพสินทรัพย์
9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
9.13 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
9.14 ประมาณการหนี้สิน
9.15 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
9.16 หนี้สินอื่น
9.17 ทุนเรือนหุ้น
9.18 สำารองตามกฎหมาย
9.19 การจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล
9.20 การบริหารจัดการทุน
9.21 ภาษีเงินได้
9.22 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.24 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร
9.25 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงาน
9.26 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดที่สำาคัญ
9.27 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
9.28 การค้ำาประกัน
9.29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
9.30 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
9.31 การจัดประเภทรายการใหม่
9.32 การอนุมัติให้ออกงบการเงิน

งบการเงิน 097บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



1. ความเป็นมา
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (“บสก.” หรือ “บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของ
กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2541 โดยบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน)) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้น
อัตราร้อยละ 96.53

เมือ่วนัท่ี 7 มกราคม 2542 บสก. ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจำากดั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ โดยมบีรษิทั กรงุเทพฯ 
พาณชิย์การ จำากดั (มหาชน) เป็นผู้ถอืหุ้นอตัราร้อยละ 99.99 และเมือ่วนัท่ี 28 มกราคม 2542 ได้จดทะเบยีนเป็นบรษิทับรหิาร
สินทรพัย์ ตามพระราชกำาหนดบรษิทับรหิารสินทรพัย์ พ.ศ. 2541 โดยมวีตัถปุระสงค์การจดัตัง้เพือ่บรหิารสินทรพัย์ด้อยคณุภาพ
ของ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน)

เม่ือวันท่ี 29 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำาเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ 
เป็นตวัแทนเรยีกเกบ็และรบัชำาระหนีต้ามพระราชกำาหนดบรรษัทบรหิารสินทรพัย์ไทย พ.ศ. 2544 และรบัฝากดแูลบรหิารจดัการ
เก็บรักษาสินทรัพย์ เอกสารการโอนสินทรัพย์หรือเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 
เม่ือวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2546 เจ้าพนกังานพทัิกษ์ทรพัย์มหีมายแจ้งคำาส่ังท่ี 1338/2546 มผีลทำาให้บรษิทักรงุเทพฯ พาณชิย์การ 
จำากัด (มหาชน) จะต้องนำาหุ้นทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด จำานวน 546,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้น
ละ 25 บาท ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีเป็นเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน ทำาให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จำากัด 

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยใช้ชื่อว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จำากัด (มหาชน) โดยมีสำานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และทรัพย์สินรอการขาย (NPA) เพื่อนำามาบริหารหรือจำาหน่ายจ่าย
โอนต่อไป

2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน
งบการเงินนีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชท่ีีกฎหมายกำาหนดตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีบญัช ี พ.ศ. 2547 โดยได้ถอืปฏิบตัิ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแสดงรายการตามข้อกำาหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ท่ี สนส. 
22/2558 เรื่อง การจัดทำาและการประกาศงบการเงินของบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

งบการเงิน 098 รายงานประจำาปี 2561



2. เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน (ต่อ)
งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษจดัทำาข้ึนจากงบการเงินท่ีเป็นฉบบัภาษาไทย ในกรณท่ีีมเีนือ้หาความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตคีวาม
ในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้นำามาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการบญัชแีละการตคีวาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2561 ฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของ 
บริษัทฯ มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำาและคำาศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี                 
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำานวนหลายฉบับ ซึ่งมี                         
ผลบงัคบัใช้สำาหรบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง           
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงจากฉบับปี 2560 ดังนี้

มาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่  1 (ปรับปรุง 2561) เรื่องการนำาเสนองบการเงิน

ฉบับที่  2 (ปรับปรุง 2561) เรื่องสินค้าคงเหลือ

ฉบับที่  7 (ปรับปรุง 2561) เรื่องงบกระแสเงินสด

ฉบับที่  8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่  10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ฉบับที่  12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้

ฉบับที่  16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า

งบการเงิน 099บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



มาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ฉบับที่  19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่  20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ฉบับที่  21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ฉบับที่  23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม 

ฉบับที่  24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

ฉบับที่  26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

ฉบับที่  27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

ฉบับที่  28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ฉบับที่  29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่  33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง กำาไรต่อหุ้น

ฉบับที่  34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 

ฉบับที่  36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่  37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

ฉบับที่  38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ฉบับที่  40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่  41 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การสำารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานดำาเนินงาน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

งบการเงิน 100 รายงานประจำาปี 2561



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาท่ีทำากับลูกค้า

การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดำาเนินงาน

ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าท่ีทำาขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  

 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุง
 สภาพแวดล้อม

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) 
 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ

ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ข้อจำากัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำาหนดเงินทุนขั้นตำ่าและ 
 ปฏสัิมพนัธ์ของรายการเหล่านี ้สำาหรบัมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19  
 (ปรบัปรงุ 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
 มาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ต่อ)
ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำาหรับเหมืองผิวดิน

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินที่นำาส่งรัฐ

ฉบับที่ 22 เรื่อง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนรับหรือจ่ายล่วงหน้า

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบของการนำามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสำาคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่นำามาถือปฏิบัติ

มาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

ฉบับที่ 19 เรื่อง การชำาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ อยู่ระหว่างประเมนิผลกระทบท่ีอาจมต่ีองบการเงินในปีท่ีเริม่นำามาตรฐานฉบบัดงักล่าวท่ีมผีลบงัคบัใช้
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต (ต่อ)
มาตรฐานฉบับที่มีผลบังคับใช้ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562
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4. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4.1 การรับรู้รายได้  

ก) รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
บรษิทัฯ รบัรู้รายได้ดอกเบีย้จากลกูหนีด้้อยคณุภาพท่ีรบัซือ้หรอืรบัโอนมาจากสถาบนัการเงินอืน่เม่ือได้รบัชำาระเงินจากลกู
หนี ้โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

ในกรณีลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ได้มีการทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 
บรษิทัฯ จะรบัรู้รายได้ดอกเบีย้เม่ือได้รบัชำาระเงินจากลกูหนีต้ามวธีิอตัราผลตอบแทนรายตวั โดยคำานวณหาอตัราผล
ตอบแทนรายตวัจากประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รบัชำาระจากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยอ้างองิจากสัญญาปรบัปรงุ
โครงสร้างหนีห้รือสัญญาประนอมหนี้ ในกรณีที่สัญญากำาหนดให้มีการตีโอนทรัพย์ชำาระหนี้ บริษัทฯ จะใช้ประมาณ
การมูลค่าทรัพย์สินท่ีจะนำามาตโีอนทรพัย์หักหนีม้าเป็นประมาณการกระแสเงินสดรบั เพือ่ใช้ในการคำานวณหาอตัราผล
ตอบแทนรายตวั อย่างไรก็ตาม หากสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีกำาหนดให้มีการนำาทรัพย์หลักประกันขายทอดตลาด 
บริษัทฯ จะไม่นำาประมาณการเงินรับดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการเงินสดรับ เนื่องจากมีความไม่แน่นอน
ในมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับชำาระ

ณ วันรับชำาระเงินจากลูกหนี้ บริษัทฯ จะรับรู้รายได้ดอกเบี้ย โดยคำานวณตามระยะเวลาค้างชำาระตั้งแต่วันที่ทำาสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้ หรือวันที่รับชำาระเงินล่าสุด จนถึงวันที่ได้รับชำาระเงิน โดยใช้อัตราผลตอบแทน
ที่คำานวณได้ข้างต้น โดยจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับในจำานวนที่ไม่สูงกว่าจำานวนเงินที่ได้รับชำาระจากลูกหนี้ เงินรับส่วน
ที่เหลือหลังจากการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย จะบันทึกหักต้นทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

ในกรณีลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ไม่มีการทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรือประนอมหนี้
เงินท่ีได้รบัชำาระหนีจ้ากลูกหนีไ้ม่ว่ากรณใีดๆ (เงินสดรบัชำาระหนีจ้ากลูกหนี ้ หรอืรบัชำาระจากเงินรบัจากการขายทอด
ตลาดหลักประกัน) จะนำาไปลดเงินต้นทั้งจำานวน ผลต่างของเงินที่ได้รับมามากกว่าต้นทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อ
ลูกหนี้จะแสดงเป็นกำาไรจากการรับชำาระหนี้จากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะรับรู้รายการดังนี้
• กรณีรับชำาระเงินสดจากลูกหนี้จะบันทึกรับรู้รายการ ณ วันรับชำาระเงิน
• กรณีนำาทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้ไปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี บริษัทฯ จะบันทึกหักหนี้ในวันที่ผู้ซื้อได้

ชำาระค่าซื้อทรัพย์แก่กรมบังคับคดีครบถ้วนและจะบันทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดกรมบังคับคดีเป็นลูกหนี้
ในบัญชี

 กรณีบริษัทฯ ได้รับโอนทรัพย์สินของลูกหนี้มาจากการขายทอดตลาดหลักประกันของลูกหนี้หรือจากการตีโอนทรัพย์
ชำาระหนี้ บริษัทฯ จะบันทึกทรัพย์สินที่ตีโอนมาตามราคาเคาะซื้อหรือราคาท่ีตกลงกับลูกหนี้ และจะบันทึกหักต้นทุน
เงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้ และในกรณท่ีีมูลค่าทรพัย์สินท่ีตโีอนมาสูงกว่ายอดเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีค้งค้าง 
จะแสดงส่วนต่างเป็นส่วนปรบัมลูค่าทรพัย์สินรอการขาย เพ่ือให้มลูค่าทรพัย์สินท่ีบนัทึกในงบการเงินไม่เกินกว่าต้นทุน
ของเงนิให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ โดยบริษัทฯ จะบันทึกรับรู้รายการในวันที่รับโอนทรัพย์สิน

ข)  รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงิน บันทึกเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
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ง) รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

จ) กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย
ก)  ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบีย้จ่ายถอืเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณท่ีีดอกเบีย้ได้คดิรวมอยู่ในตัว๋เงินจ่ายแล้ว ดอกเบีย้นัน้จะบนัทึก
เป็นดอกเบีย้จ่ายรอตดับญัช ีและจะตดัจำาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้วยวธีิอตัราผลตอบแทนรายตวัตลอดอายขุองตัว๋เงินนัน้

ข) ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนในตราสารหนีทุ้กชนดิและตราสารทุนในความต้องการของตลาด ท่ีจัดประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในส่วนของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นใน 
งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และโอนไปยงัองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของในงบแสดงการเปลีย่นแปลง 
ส่วนของเจ้าของ และจะรบัรู้ในส่วนของกำาไรหรอืขาดทุนเมือ่ได้จำาหน่ายเงินลงทุนนัน้ออกไป

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตำ่ากว่ามูลค่า
ตราสารหนีต้ามอตัราผลตอบแทนรายตวั ซึง่จำานวนท่ีตดัจำาหน่าย/รบัรู้นีจ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบั

เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด โดยบรษัิทฯ ไม่มอีำานาจในการควบคมุท้ังโดยทางตรงและทางอ้อม
ถอืเป็นเงินลงทุนท่ัวไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน (ถ้าม)ี

มลูค่ายตุธิรรมของหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดคำานวณจากราคาเสนอซือ้ครัง้สุดท้าย ณ ส้ินวนัทำาการสุดท้ายของปี 
ส่วนมลูค่ายตุธิรรมของตราสารหนีค้ำานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรอืตลาดอืน่ 
หรอือตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับาลปรบัด้วยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมแล้วแต่กรณี

บริษัทฯ จะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่จะถือจน
ครบกำาหนด และเงินลงทุนทั่วไปในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกในส่วน
ของกำาไรหรอืขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ ในกรณท่ีีมกีารจำาหน่ายเงินลงทุนเพยีงบางส่วน ราคา
ตามบัญชีต่อหน่วยที่ใช้ในการคำานวณต้นทุนสำาหรับเงินลงทุนที่จำาหน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก
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กรณีเป็นเงินลงทุนที่ได้มาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หรือตีโอนทรัพย์ชำาระหนี้ บริษัทฯ จะบันทึกต้นทุนของเงินลงทุน
ด้วยมูลค่าที่ตกลงกันแต่ไม่เกินกว่ายอดเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงค้างตามบัญชี ในกรณีที่บริษัทฯ ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 20 หรือร้อยละ 50 แต่บริษัทฯ ไม่มีอิทธิพลหรืออำานาจควบคุมในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงจัดประเภทเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกล่าวเป็นเงินลงทุนทั่วไป และไม่แสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย

4.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพท่ีรับซื้อหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ละรายจะถูกบันทึกด้วยราคาทุนท่ีรับซื้อหรือรับโอน
บวกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการรบัซือ้หรอืรบัโอนลกูหนีด้้อยคณุภาพ และจะจดัประเภทเป็นเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนี้
ทั้งจำานวน เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้แสดงสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) หนี้สงสัยจะสูญรับรู้ในส่วนของ
กำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 
บริษัทฯ ตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้ โดยนำาหลกัเกณฑ์การจัดชัน้และการกนัเงินสำารอง
ของสถาบนัการเงินตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 มาปรับใช้ให้
สอดคล้องกับธุรกรรมของบริษัทฯ โดยหลักเกณฑ์ในการจัดชั้นหนี้ส่วนใหญ่อ้างอิงจากระยะเวลาค้างชำาระเป็นสำาคัญ และ
ปรับปรุงเพิ่มด้วยจำานวนเงินเพิ่มเติมที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินฐานะของลูกหนี้
จากประสบการณ์ในการพิจารณาความเสี่ยงและมูลค่าหลักประกันประกอบ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึก
บัญชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปีซึ่งหลักเกณฑ์ในการจัดชั้น เป็นดังนี้

หนี้จัดชั้น ระยะเวลาค้างชำาระ เกณฑ์การกันสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ชั้นที่ 1 ปกติ
ชั้นที่ 2 กล่าวถึงเป็นพิเศษ

0 - 30 วัน
31 - 90 วัน

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยมูลค่าที่สูงสุดระหว่าง
1) ร้อยละ 100 ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการซื้อ 

ลกูหนีท่ี้สูงกว่ามลูค่าอย่างใดอย่างหนึง่ท่ีตำา่สุด ระหว่าง 90%  
ของมูลค่าหลักประกันหรือมูลค่าจำานอง หรือภาระหนี้เกณฑ์
สิทธิ หรือ

2)  ส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ท่ีสูงกว่า
กระแสเงินสดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีคาดว่าจะได้
รับในอนาคตคิดลดมูลค่าปัจจุบัน โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา (MLR) เป็นอัตราคิดลด   

ชั้นที่ 3 ตำ่ากว่ามาตรฐาน 91 - 180 วัน ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยมูลค่าที่สูงสุดระหว่างร้อยละ 100  
ของส่วนต่างระหว่างเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ท่ีสูงกว่า
มูลค่าอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีตำ่าสุดระหว่างมูลค่าปัจจุบันของ 
กระแสเงินสด ที่คาดว่าจะได้รับจากการจำาหน่ายหลักประกัน 
(คิดลดตามระยะเวลาและสถานะของลกูหนี)้ หรอืมลูจำานอง หรอื
ภาระหนีเ้กณฑ์สิทธิ

ชั้นที่ 4 สงสัย 181 วัน - 12 เดือน

ชั้นที่ 5 สงสัยจะสูญ เกิน 12 เดือน

งบการเงิน 105บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



4.5 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ต่อ)
สำาหรบัลกูหนีด้้อยคณุภาพท่ีซือ้มาใหม่จะจดัชัน้หนีเ้ป็นชัน้หนีส้งสัยจะสูญ (ชัน้ท่ี 5) ท้ังหมด เนือ่งจากลกูหนีท่ี้ซือ้มาเป็นหนี้ 
ด้อยคณุภาพจากสถาบนัการเงินเดมิ และบรษัิทฯ ยงัไม่ได้มกีารดำาเนนิการใดๆ กบัลกูหนี ้และหากต่อมาได้มกีารทำาสัญญา
ปรบัปรงุโครงสร้างหนีก้บัลกูหนี ้ บรษัิทฯ จะปรบัการจดัชัน้ของลูกหนีใ้หม่โดยลูกหนีท่ี้ถกูจัดชัน้เป็นสงสัยจะสูญ (ชัน้ท่ี 5) 
หรอืสงสัย (ชัน้ท่ี 4) ให้จดัชัน้เป็นตำา่กว่ามาตรฐาน (ชัน้ท่ี 3)และหากลกูหนีส้ามารถปฏบิตัติามสัญญาปรบัปรงุโครงสร้างหนีใ้หม่ 
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 เดอืน หรอื 3 งวดการชำาระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า จะจัดชัน้เป็นลกูหนีจั้ดชัน้ปกต ิ(ชัน้ท่ี 1)

4.6  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ในกรณีที่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่บริษัทฯ ยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการชำาระหนี้ บริษัทฯ คำานวณมูลค่ายุติธรรม
ของลูกหนี้หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยคำานวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตคิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา (MLR) ผลต่างระหว่างมูลคา่ยุติธรรมของหนี้ท่ีคำานวณได้ท่ีตำ่ากว่ายอดหนี้คงค้างตาม 
บัญชีเดิม จะบันทึกเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และถือเป็นค่าใช้จ่ายท้ังจำานวนในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไร
ขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในปีที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีและจะทบทวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกล่าวโดย
ใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตามระยะเวลาท่ีเหลืออยู่ และปรับปรุงกับบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ

ในกรณท่ีีเป็นการปรบัปรงุโครงสร้างหนีท่ี้มีปัญหา โดยการรบัโอนสินทรพัย์หรอืส่วนได้เสียบรษิทัฯ บนัทึกสินทรพัย์หรอืส่วน
ได้เสียท่ีรบัโอนมาเป็นต้นทุนของสินทรพัย์ด้วยราคาท่ีตกลงกนั แต่ไม่เกินเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีค้งเหลือตามบญัชี

ขาดทุนจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการยินยอมลดเงินต้นคงค้างตามบัญชีจะรับรู้เป็นขาดทุนในส่วนของกำาไรหรือ
ขาดทุนเมื่อมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4.7 ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ ประกอบด้วย ทรัพย์สินท่ีได้จากการรับซื้อ/รับโอนจากบริษัทบริหารสินทรัพย์และ
สถาบันการเงิน ทรัพย์สินที่ได้รับจากการโอนทรัพย์ของลูกหนี้เพื่อชำาระหนี้ และทรัพย์สินที่ได้รับจากการประมูลทรัพย์
ของลูกหนี้เพื่อชำาระหนี้

ทรพัย์สินรอการขายท่ีได้จากการรบัซือ้/รบัโอนจากบรษัิทบรหิารสินทรพัย์และสถาบนัการเงิน แสดงด้วยราคารบัโอน (ต้นทุนท่ี
รับซื้อ) รวมค่าใช้จ่ายในการโอนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น  

สำาหรับทรัพย์สินรอการขายที่ประมูลซื้อจากสถาบันการเงินโดยการจ่ายชำาระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินไม่มีดอกเบี้ย บริษัทฯ 
บนัทึกต้นทุนของทรพัย์สินรอการขายท่ีได้มาด้วยราคาทุนท่ีเทียบเท่าราคาเงินสดไม่รวมดอกเบีย้ โดยผลต่างระหว่างราคา
เทียบเท่าเงินสดและจำานวนเงินท่ีต้องจา่ยชำาระแสดงเปน็ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและทยอยตัดเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ
ของตั๋วสัญญาใช้เงิน

ทรัพย์สินรอการขายท่ีได้รับจากการโอนทรัพย์ของลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายท่ีได้รับจากการประมูลทรัพย์ของลูกหนี้
เพื่อชำาระหนี้แสดงตามราคาทุน (ตามราคาท่ีรับโอนทรัพย์ของลูกหนี้หรือราคาท่ีประมูลซื้อ หรือราคาท่ีจ่ายซื้อ แต่ไม่เกิน
กว่าราคาตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่คงค้าง ณ วันที่ได้ทรัพย์สินมา) รวมค่าใช้จ่ายในการโอนเพื่อให้
ได้มาซึง่ทรพัย์สินนัน้ หรอืมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืแล้วแต่ราคาใดจะตำา่กว่า ซึง่มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนือ้างองิตามราคา
ประเมินล่าสุด หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

งบการเงิน 106 รายงานประจำาปี 2561



4.7 ทรัพย์สินรอการขาย (ต่อ)
กำาไรหรอืขาดทุนจากการจำาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จะรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและงบกำาไร 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการจำาหน่าย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบ
กำาไรขาดทุนและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อเกิดรายการ

4.8 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ
ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระเกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายโดยการให้ผ่อนชำาระ โดยบริษัทฯ จะบันทึกส่วนต่างระหว่าง 
ราคาขายและต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายเป็นกำาไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำาระรอตัดบัญชี และจะเริ่มรับรู้เป็นกำาไร
จากการขายผ่อนชำาระเมื่อยอดรวมของเงินสดรับชำาระจากลูกหนี้สูงกว่าต้นทุนของทรัพย์สินรอการขาย ทั้งนี้ กำาไรที่รับรู้
จะไม่เกินกว่ายอดรวมของเงินสดที่ได้รับชำาระ ซึ่งสูงกว่าต้นทุนของทรัพย์สินรอการขาย

บรษิทัฯ ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลกูหนีข้ายผ่อนชำาระด้วยผลต่างระหว่างมลูหนีต้ามบญัชกีบัราคาท่ีคาดว่าจะขายทรพัย์สิน
ที่นำาไปให้ผ่อนชำาระได้ โดยอ้างอิงจากราคาประเมินล่าสุดหลังหักส่วนลดและประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย

4.9 เงินรอรับคืนจากการขายทอดตลาด
เกิดจากการนำาหลักประกันของลูกหนี้ไปประมูลขายที่กรมบังคับคดี  แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีบุคคลภายนอกเป็นผู้ประมูลซื้อ

กรณีท่ีมกีารนำาทรพัย์หลกัประกนัของลูกหนีไ้ปขายทอดตลาดและมบีคุคลภายนอกประมลูซือ้ บรษัิทฯ จะบนัทึกรายการ
ดงักล่าวเป็นเงินรอรบัคนืจากการขายทอดตลาด ในวนัท่ีผู้ซือ้ได้ชำาระเงินค่าซือ้ทรพัย์ให้แก่กรมบงัคบัคดคีรบถ้วน และ
เฉพาะกรณทีรพัย์หลกัประกนันัน้ได้จดจำานองลำาดบัท่ี 1 กบับรษัิทฯ เท่านัน้ โดยบรษัิทฯ จะบนัทึกประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนนิการท่ีจะถกูเรยีกเกบ็จากกรมบงัคบัคด ี ในอตัราร้อยละ 7 ของราคาประมลู ประมาณการค่าใช้จ่าย 
ขายทอดตลาดแสดงเป็นรายการหักจากเงินรอรบัจากการขายทอดตลาด

2. กรณีบริษัทฯ เป็นผู้ประมูลซื้อแบบบุคคลภายนอก
กรณท่ีีบรษัิทฯ เป็นผู้ประมลูซือ้ทรพัย์หลักประกนัของลกูหนีแ้ละชำาระเงินให้กบักรมบงัคบัคดเีตม็จำานวนไปแล้ว บรษิทัฯ 
จะบันทึกรับรู้เป็นเงินรอรับจากการขายทอดตลาดด้วยราคาท่ีประมูลซื้อหักดว้ยค่าธรรมเนียมในการซื้อในอัตรา 
ร้อยละ 3.5 ของราคาประมลู

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคา
คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภท ดังนี้

 วิธีคำานวณค่าเสื่อมราคา อัตราร้อยละ

อาคาร เส้นตรง 5

ส่วนปรับปรุงอาคาร เส้นตรงแบบรายวัน 10 - 15

อุปกรณ์ เส้นตรง 20

รถยนต์ เส้นตรง 20

คอมพิวเตอร์ เส้นตรง 33.33
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4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา (ต่อ)
อุปกรณ์ ประกอบด้วย เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำานักงาน 
วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ จะมีการทบทวนอย่างน้อยทุกสิ้นรอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการคำานวณผลการดำาเนินงาน บริษัทฯ ไม่คิดค่าเส่ือมราคาสำาหรับท่ีดินและงานระหว่างทำา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะถูกตัดออกจากบัญชีเมื่อจำาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากการใช้หรือการจำาหน่าย ผลกำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ (ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่
ได้รบัจากการจำาหน่ายสินทรพัย์กบัมลูค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้) จะรบัรู้ในส่วนของกำาไรหรอืขาดทุนในงบกำาไรขาดทุน
และกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจำาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าตัดจำาหน่าย
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

บรษิทัฯ ตดัจำาหน่ายสินทรพัย์ไม่มตีวัตนท่ีมอีายกุารให้ประโยชน์จำากดัอย่างมรีะบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรพัย์
นัน้ และจะประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสินทรพัย์นัน้อาจเกิดการด้อยค่า บรษิทัฯ จะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจำาหน่ายและวิธีการตัดจำาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำาหน่าย
และค่าเผือ่การด้อยค่ารบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรอืขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และไม่มีการตัดจำาหน่ายงาน
ระหว่างทำา

4.12  การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯ จะประเมนิว่ามข้ีอบ่งชีซ้ึง่แสดงว่าสินทรพัย์ของบรษิทัฯ ด้อยค่าลงหรอืไม่และหากมี
ข้อบ่งชีข้องการด้อยค่า บรษิทัฯ จะประเมนิการด้อยค่าของสินทรพัย์และรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือ่มลูค่าท่ีคาดว่าจะ
ได้รบัคนืของสินทรพัย์มมีลูค่าตำา่กว่ามูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัย์นัน้ ท้ังนี ้ มลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของสินทรพัย์ หมายถงึ 
มลูค่ายตุธิรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สินทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า 

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับ
รู้ในปีก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีรับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้กำาหนดมูลค่าท่ีคาดว่า
จะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก
การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็น หากบริษัทฯ ไม่เคยรับรู้ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปีก่อนๆ บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
โดยรับรู้ในส่วนของกำาไรหรือขาดทุนทันที
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4.13 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บคุคลหรอืกิจการท่ีเกีย่วข้องกนักบับรษัิทฯ หมายถงึ บคุคลหรอืกิจการท่ีมอีำานาจควบคมุบรษิทัฯ หรอืถกูบรษัิทฯ ควบคมุ
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยู่ภายใต้การควบคมุเดยีวกนักบับรษัิทฯ

นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลหรือกิจการ ซึ่งมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม ซึ่งทำาให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำาคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำานาจ
ในการควบคุมการดำาเนินงานของบริษัทฯ

4.14 ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542 กำาหนด
ให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จาก
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บรษิทัฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพี ซึง่ประกอบด้วยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบรษิทัฯ 
จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ 
จ่ายสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 
บรษิทัฯ มภีาระสำาหรบัเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือ่ออกจากงานตามประกาศกรรมการแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
เรือ่ง มาตรฐานข้ันตำา่ของสภาพการจ้างในรฐัวสิาหกิจ และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืน่ๆ ซึง่บรษิทัฯ ถอืว่าเงิน
ชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสำาหรบัพนกังาน นอกจากนัน้บรษิทัฯ จดัให้มีโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอืน่ ของพนกังาน ได้แก่ วันลาท่ีสามารถยกไปได้เกินกว่า 1 ปี

บริษัทฯ คำานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และโครงการผลประโยชน์ระยะยาว 
อืน่ของพนกังาน โดยใช้วธีิคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย่วชาญ
อิสระได้ทำาการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ผลกำาไรหรอืขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains and losses) สำาหรบั
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนกังานจะรบัรู้ทันทีในกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และผลกำาไรหรอืขาดทุนสำาหรบั
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำาไรหรือขาดทุน
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4.16 การประมาณการหนี้สิน
บริษัทฯ รับรู้ประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินเมื่อบริษัทฯ มีภาระหนี้สินอันเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ 
ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่บริษัทฯ จะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในการจ่ายชำาระภาระหนี้สิน 
ดังกล่าว และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ประมาณการหนี้สินท่ีรับรู้ในงบแสดง 
ฐานะการเงิน ได้แก่ ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน ค่าความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการถูกฟ้องร้องตามกฎหมายและประมาณการหนี้สินอื่น

บริษัทฯ บันทึกประมาณการหนี้สินเป็นค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นและเป็นประมาณการหนี้สินในงบแสดงฐานะ 
การเงิน บริษัทฯ จะทบทวนประมาณการหนี้สินอย่างสมำ่าเสมอ และบันทึกการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินโดยการ
เพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่น

4.17 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ 
สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือ
เป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำาไรหรือขาดทุน
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม  
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาท่ีจะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น
โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ 
ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเกีย่วข้องกำาหนดให้ต้องวดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณท่ีีไม่มีตลาดท่ีมสีภาพคล่องสำาหรบัสินทรพัย์
หรอืหนีสิ้นท่ีมีลกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดท่ีมสีภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ท่ี
เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด 

ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน แบ่งออกเป็น 
3 ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2  ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3  ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำาเป็นในการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำาหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำา

5. การใช้ดุลพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ 
ในการจัดทำางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลพินิจและการประมาณการใน
เรื่องท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำานวนเงินท่ีแสดงในงบ
การเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจำานวนที่ประมาณการ
ไว้ การใช้ดุลพินิจและการประมาณการที่สำาคัญมีดังนี้
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5.1 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
บริษัทฯ ใช้อัตราผลตอบแทนรายตัวในการคำานวณรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สำาหรับลูกหนี้ที่ได้มีการ
ทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ในการคำานวณหาอัตราผลตอบแทนรายตัว ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ เช่น ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชำาระจากลูกหนี้แต่ละรายโดยอ้างอิงจากสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หรือประนอมหนี้ ต้นทุนของลูกหนี้ที่บริษัทฯ จ่ายซื้อ ความสามารถของลูกหนี้ในการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้หรือการประนอมหนี้ ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะได้รับชำาระหนี้ และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม เป็นต้น ในการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับด้วยสาเหตุต่างๆ เช่น ลูกหนี้ไม่สามารถจ่ายชำาระหนี้ได้ตามสัญญา ลูกหนี้ขอทำ
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ หรือ บริษัทฯ ยกเลิกสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ จะมีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ในระหว่างปี

5.2  การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าบริษัทฯ ได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่
ดีที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน 

5.3  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ 
ธปท. ประกอบกบัดลุพนิจิในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้เม่ือลูกหนีม้ปัีญหาในการจ่ายชำาระคนืหนีเ้งินต้น
และดอกเบี้ย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้รายตัว ความน่าจะเป็นของการผิดนัดชำาระหนี้ มูลค่าของหลักประกัน
และสภาวะเศรษฐกิจ

5.4  มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมลูค่ายตุธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงินท่ีไม่มกีารซือ้ขายในตลาด และไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซือ้ขายคล่อง 
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำาลองการ
ประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรท่ีใช้ในแบบจำาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคำานึงถึงความเส่ียง 
ทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว  
การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรท่ีใช้ในการคำานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม และการเปิดเผย
ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

5.5 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไป เมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การ
ที่จะสรปุว่าเงินลงทุนดังกล่าวมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าหรือไม่นั้นจำาเป็นต้องใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

5.6  ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
บรษิทัฯ พจิารณาค่าเผือ่การด้อยค่าของทรพัย์สินรอการขาย เมือ่พบว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รบัคนืของทรพัย์สินรอการขายมี
มูลค่าลดลงตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณา
จากราคาประเมินล่าสุดของทรัพย์สิน ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน 
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5.7  การคำานวณค่าเสื่อมราคา
ในการคำานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจำาเป็นต้องทำาการประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมลูค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่า หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นในการนี้ฝ่ายบริหารจำาเป็นต้อง
ใช้ดุลพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.8 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยซึ่งต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงาน เป็นต้น

5.9 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้อง
บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารจำาเป็นต้องใช้ดุลพินิจในการประเมิน
ผลของคดีดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่ฝ่ายบริหารเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริษัทฯจะไม่บันทึกประมาณการหนี้สิน
จากกรณีดังกล่าว

5.10 สัญญาเช่า 
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำาเนนิงานหรอืสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุพนิจิ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯ ได้โอนหรอืรบัโอนความเส่ียงและผลประโยชน์
ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

6. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด
ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้พิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีไว้เผื่อขาย พบว่ามีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
บางรายการมีข้อบ่งชีข้องการด้อยค่าเกิดขึน้ในอดตีจนถงึปัจจบุนั โดยมมีลูค่ายตุธิรรมตำา่กว่าราคาทุนตดิต่อกนัเป็นเวลานาน
และมีจำานวนที่เป็นสาระสำาคัญ บริษัทฯ จึงได้ทบทวนบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีไว้เผื่อขาย        
ย้อนหลงัตัง้แต่วนัท่ีท่ีมข้ีอบ่งชีเ้กิดขึน้ โดยบรษิทัฯ จะรบัรู้รายการย้อนหลังตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินมผีลบงัคบัใช้ 
ท้ังนี ้หากบรษิทัฯ ได้บนัทึกค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรพัย์เผือ่ขายตัง้แต่งวดท่ีมข้ีอบ่งชีเ้กิดขึน้ บรษิทัฯ จะต้อง
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในงบกำาไรขาดทุน บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงงบการเงินที่นำามาแสดงเป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง โดยปรับปรุงกำาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขายท่ีเคยบันทึกในกำาไร (ขาดทุน) 
เบด็เสรจ็อืน่ ไปบันทึกในกำาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำานวนเงินของการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด มีดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท 

ก่อนปรับปรุง
31 ธันวาคม 2560

รายการปรับปรุง 
31 ธันวาคม 2560 

ปรับปรุงใหม่
31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (200.64) 154.39 (46.25)

กำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 25,962.51 (154.39) 25,808.12

    หน่วย : ล้านบาท 

ก่อนปรับปรุง 
1 มกราคม 2560

รายการปรับปรุง 
1 มกราคม 2560 

ปรับปรุงใหม่
  1 มกราคม 2560 

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ (198.16) 154.39 (43.77)

กำาไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร 25,423.34 (154.39) 25,268.95 

7. กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วย  
จำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

8. เครื่องมือทางการเงิน
เครือ่งมอืทางการเงินท่ีสำาคญัของบรษิทัฯ ตามท่ีนยิามอยู่ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผย
ข้อมูลสำาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่อจาก 
การซือ้ลกูหนี ้ลกูหนีข้ายผ่อนชำาระ เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกู้ยมื บรษิทัฯ มคีวามเส่ียงท่ีเกีย่วข้อง
กบัเครือ่งมือทางการเงินดงักล่าว และมนีโยบายการบรหิารความเส่ียงดงันี้

8.1 การบริหารความเสี่ยง 
บรษิทัฯ ได้ดำาเนนิการบรหิารความเส่ียงครอบคลมุความเส่ียงท่ีสำาคญั โดยแบ่งความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ความเส่ียง
ด้านกลยทุธ์ ความเส่ียงด้านปฏบิตักิาร ความเส่ียงด้านการเงินและความเส่ียงด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ เพ่ือให้สามารถกำาหนด
แนวทางหรอืเครือ่งมอืบรหิารจดัการความเส่ียงได้อย่างมปีระสิทธิภาพสรปุได้ดงันี้

8.1.1  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการกำาหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมหรือเกิดจากการปรับแผนกลยุทธ์ท่ีไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์/แผนดำาเนนิงานท่ีบรษิทัฯ กำาหนด 

ตลอดจนกระทบต่อรายได้ ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแข่งขันและความดำารงอยู่ของบริษัทฯ
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8.1.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการกำากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองค์กรและการควบคุมภายใน 
ท่ีไม่เพียงพอ โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงานหรือเหตุการณภ์ายนอกอันส่งผล 
กระทบต่อรายได้และฐานะการเงินของบริษัทฯ

8.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ก) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีบรษัิทฯ ไม่สามารถชำาระหนีสิ้นและภาระผกูพันเมือ่ถงึกำาหนด เนือ่งจากไม่สามารถเปล่ียน
สินทรพัย์เป็นเงินสดได้ทันเวลาท่ีครบกำาหนดชำาระหนี ้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้เพยีงพอหรอืสามารถหาเงินมา
ชำาระได้แต่ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าระดบัท่ียอมรบัได้ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้และฐานะการเงินของบรษิทัฯ

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บรษิทัฯ มกีารกำาหนดนโยบายการบรหิารสภาพคล่อง การควบคมุเพดาน/ระดบัความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ให้อยู่ใน
ระดบัท่ียอมรบัได้ และกำาหนดเครือ่งมอืท่ีใช้ในการตดิตามและควบคมุสถานะความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยผู้บรหิาร
และคณะกรรมการท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ คณะทำางานเพือ่การบรหิารจัดการสินทรพัย์และหนีสิ้น คณะกรรมการบรหิาร
ความเส่ียง โดยมเีครือ่งมอืท่ีใช้ในการบรหิารด้านสภาพคล่อง ได้แก่ ประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่าย เพือ่
ประเมนิฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ การวเิคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีสำาคญั และการทดสอบภาวะ
วกิฤตของฐานะสภาพคล่องทางการเงินของบรษิทัฯ

นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้วางแนวทางในการจดัทำาแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิด้านสภาพคล่อง (Contingency Funding Plan)  
ท้ังในภาวะปกตแิละภาวะฉกุเฉนิ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีจะทำาให้ได้รบักระแสเงินสดอย่าง
เพยีงพอและทันเวลา ภายใต้ต้นทุนทางการเงินท่ีเหมาะสม ในกรณเีกิดวกิฤตทางด้านสภาพคล่อง

วันที่ครบกำาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังนี้
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เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ต่อ)

 หน่วย : ล้านบาท

2561

รายการ
เมื่อ

ทวงถาม
น้อยกว่า

1 ปี
มากกว่า

1	ป	ี-	10	ปี
ไม่มี

กำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสด  3.61  -            -            -            3.61 
เงินฝากสถาบันการเงิน  731.56  300.24  -            -            1,031.80 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์  -            -            -            482.76  482.76 
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ *  76,631.00  1,599.45  3,488.54  -            81,718.99 
ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ  41.54  691.11  720.19  -            1,452.84 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  -            -            -            7,115.45  7,115.45 
หนี้สินทางการเงิน 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  -            19,045.33  38,663.95  -            57,709.28 

หน่วย : ล้านบาท

2560

รายการ
เมื่อ

ทวงถาม
น้อยกว่า

1 ปี
มากกว่า

1	ป	ี-	10	ปี
ไม่มี

กำาหนด รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินสด  4.30  -            -            -            4.30 
เงินฝากสถาบันการเงิน  1,158.31  0.20  -            -            1,158.51 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์  -            -            -            504.65  504.65 
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ *  76,332.12  1,384.88  2,112.17  -            79,829.17 
ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ  241.64  456.82  466.34  -            1,164.80 
เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  -            -            -            4,981.49  4,981.49 
หนี้สินทางการเงิน 
ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 1,200.00 18,734.44 36,934.03  -            56,868.47 

* เงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้ ท่ีไม่ได้ปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ละท่ีปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ล้วแต่อยู่ในชัน้ท่ี 3 ตำา่กว่ามาตรฐาน 
ชัน้ที ่4 สงสัย และชัน้ท่ี 5 สงสัยจะสูญ จดัไว้เป็นประเภทเม่ือทวงถาม สำาหรบัเงินให้สินเชือ่ฯ ท่ีมีการปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ล้ว 
อยู่ในชัน้ท่ี 1 ปกต ิ และชัน้ท่ี 2 กล่าวถงึเป็นพิเศษแสดงจำานวนเงินท่ีถงึกำาหนดชำาระโดยอ้างองิจากสัญญาปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ 
อย่างไรกต็ามเนือ่งจากเงินรบัตามสัญญาเป็นจำานวนท่ีบรษัิทฯ จะได้รบัชำาระตามสิทธิเรยีกร้องท่ีมกีบัลกูหนี ้ซึง่จะสูงกว่าหรอืเท่ากบั
ยอดเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนี ้บรษิทัฯ จงึแสดงยอดเงินท่ีจะได้รบัชำาระไม่เกินราคาทุนของลกูหนี้ 
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ข) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
สำาหรบัธุรกิจบรษัิทบรหิารสินทรพัย์ (AMC) ท่ีรายได้ไม่ได้เกิดจากการปล่อยสินเชือ่ให้แก่ลูกค้า แต่มรีายได้จากการ 
นำาสินทรพัย์ด้อยคณุภาพ (NPL/NPA) มาบรหิารจดัการและจำาหน่ายออกไป ดงันัน้ ธุรกิจจะมคีวามเส่ียงจากคณุภาพ
ของสินทรพัย์ (Asset Quality Risk) เป็นหลกั  

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพของสินทรัพย์
• การกำาหนดราคาซือ้สินทรพัย์ด้อยคณุภาพ (NPL/NPA) ด้วยการพจิารณาจากปัจจยัท่ีสำาคญัท่ีเกีย่วข้องกบัสินทรพัย์

ด้อยคุณภาพ ได้แก่ ประวัติ/สถานะลูกหนี้ ภาระหนี้สิน คุณภาพหลักประกัน คุณภาพของทรัพย์สินรอการขาย 
รวมถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ภาวะการแข่งขัน ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น เพื่อประมาณการรายได้จากผล
เรียกเก็บหนี้และการจำาหน่ายทรัพย์

• การบริหารจัดการลูกหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ท่ีอาจไม่สามารถผอ่นชำาระหนี้ได้ตามสัญญาหรือชำาระ
ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้นั้น บริษัทฯ มีการพิจารณา/ทบทวนถึงความสามารถในการชำาระหนี้ของลูกหนี้โดยมี
ระบบ Aging เพื่อเตือนล่วงหน้าก่อนลูกหนี้จะผิดนัดชำาระหนี้ สำาหรับกรณีลูกหนี้ผิดนัดชำาระหนี้จะดำาเนินการ
ตามกระบวนการทางกฎหมายท่ีกำาหนด เพือ่ลดความเส่ียงสำาหรบัลกูหนีท่ี้ไม่สามารถดำาเนนิการตามสัญญาปรบัปรงุ
โครงสร้างหนีไ้ด้

ความเสี่ยงสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น
มูลค่าสูงสุดของความเส่ียงด้านการให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ และลูกหนี้              
ขายผ่อนชำาระหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการด้อยค่าฯตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ค) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมา
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะทางการลงทุนของบริษัท 
นอกจากนี้ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ความเสี่ยงด้านตลาด จึงรวมถึงความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของหลักประกันของลูกหนี้ 
1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 คอืความเส่ียงท่ีมลูค่าของเครือ่งมอืทางการเงินท้ังด้านสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงิน จะเปลีย่นแปลงไปตามทิศทาง

การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาด ดงันี้

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจำาแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 
2560 มีดังนี้ 
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1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2561

รายการ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด - -  3.61  3.61 

เงินฝากสถาบันการเงิน  669.71  300.24  61.85  1,031.80 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  -           -           482.76  482.76 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  7,531.32  74,187.67  -           81,718.99 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ  1,258.67  194.17  -           1,452.84 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  -           -           7,115.45  7,115.45 

หนี้สินทางการเงิน 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  16,675.70  37,604.35  3,429.23  57,709.28 

หน่วย : ล้านบาท

2560

รายการ

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด
อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ ไม่มีดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินสด  -           -           4.30  4.30 

เงินฝากสถาบันการเงิน  915.73  0.20  242.58  1,158.51 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์  -           -           504.65  504.65 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  4,668.49  75,160.68  -           79,829.17 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ  971.80  193.00  -           1,164.80 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด  -           -           4,981.49  4,981.49 

หนี้สินทางการเงิน 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  16,250.13  37,772.64  2,845.70  56,868.47 
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1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี มีวันที่กำาหนดอัตราใหม่หรือวันครบกำาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) 
นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2561

รายการ

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย 
ร้อยละเมื่อทวงถาม

0	-	3	 
เดือน

3	-	12	
เดือน 1	-	5	ปี เกิน 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินฝากสถาบันการเงิน  - 300.24 - - -  300.24 0.85 - 1.30

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้  *

74,187.67 - - - - 74,187.67 -

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - - - 194.17 - 194.17 6.00 - 7.20

หนี้สินทางการเงิน 

ตราสารหน้ีที่ออก 
และเงินกู้ยืม

- 4,620.69 5,091.46 14,041.12 13,851.08 37,604.35 2.03-4.30

หน่วย : ล้านบาท
2560

รายการ

ระยะเวลาการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกำาหนด

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย 
ร้อยละเมื่อทวงถาม

0	-	3	 
เดือน

3	-	12	
เดือน 1	-	5	ปี เกิน 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงิน 

เงินฝากสถาบันการเงิน  - 0.20 - - - 0.20 0.85

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้  *

75,160.68 - - - - 75,160.68 -

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - - - - 193.00 193.00 6.00

หนี้สินทางการเงิน 

ตราสารหน้ีที่ออก 
และเงินกู้ยืม

- 773.71 8,751.08 12,271.09 15,976.76 37,772.64 1.00 - 3.92

* บรษิทัฯ ไม่มกีารรบัรู้รายได้ดอกเบีย้จากเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีท่ี้ยงัไม่ได้ปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้ โดยเงินท่ีได้รบัชำาระหนี้
จากลูกหนี้จะนำาไปลดเงินต้นทั้งจำานวน ผลต่างของเงินที่ได้รับมามากกว่าต้นทุนของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ จะแสดง
เป็นกำาไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
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1) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ต่อ)
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คำานวณ 
โดยถวัเฉลีย่จากยอดคงเหลอืในระหว่างงวดของสินทรพัย์และหนีสิ้นทางการเงิน และอตัราเฉลีย่ของรายได้และค่าใช้จ่าย 
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย รายได้/ค่าใช้จ่าย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ) ต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

เงินสด 5.06 - -

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,564.76 10.33 0.66

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 431.64 10.39 2.41

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 74,753.55 6,295.17 8.42

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 659.77 204.40 30.98

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 59,050.41 1,769.41 3.00

หน่วย : ล้านบาท

2560

ยอดคงเหลือ
ถัวเฉลี่ย รายได้/ค่าใช้จ่าย

อัตราเฉลี่ย
(ร้อยละ) ต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้

เงินสด 5.62 - -

เงินฝากสถาบันการเงิน 2,327.25 23.32 1.00

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 1,233.01 57.58 4.67

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 70,571.39 5,386.67 7.63

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 1,026.16 289.10 28.17

หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 55,873.88 1,621.99 2.90
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2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนหรือหุ้นทุน ที่มีผลให้มูลค่าของ
ตราสารทุนเปลีย่นแปลงไป ซึง่อาจทำาให้เกิดความผนัผวนต่อรายได้หรอืมลูค่าของสินทรพัย์ทางการเงินของบรษิทั
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อย่างไรกด็ ีเงินลงทุนในหลกัทรพัย์ของบรษัิทฯ ส่วนใหญ่เป็นหลกัทรพัย์หรอืหุ้นท่ีได้มาจากการตโีอนชำาระหนี ้หรอื 
หลักทรัพย์ที่ให้ลูกหนี้ใช้สิทธิซื้อคืน มิได้เป็นหลักทรัพย์เพื่อการค้า (Trading Portfolio) แม้ว่าราคาหลักทรัพย์
จะผันผวนไปตามราคาตลาดแต่ละขณะ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายถือครองหลักทรัพย์เพื่อการเก็งกำาไร แต่เป็นการ
ทยอยจำาหน่ายหลกัทรพัย์ออกไป โดยมกีารกำาหนดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขการจำาหน่ายหลกัทรพัย์อย่างเหมาะสมใน
แต่ละขณะ และมีการติดตามเพื่อการรับรู้มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในแต่ละสิ้นงวดบัญชี

3) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักประกัน
คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักประกันของลูกหนี้ซึ่งเป็นความเสี่ยงจากการท่ีมูลค่า
ของสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดที่มีผลกระทบต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง บริษัทฯ มีการทบทวน
ราคาประเมินตามท่ี ธปท. กำาหนด โดยจะทบทวนราคาประเมินของหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
ทุก 3 ปี หรอืตามสถานการณ์ท่ีมีการเปลีย่นแปลงไปอย่างมนียัสำาคญั และมกีารตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้
สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้อย่างเพียงพอและสามารถรองรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการเส่ือมค่า/ด้อยค่า
ของหลักประกันสำาหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

8.1.4  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)   
ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คำาสั่ง และแนวทาง
ปฏิบัติท่ีบังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอาจทำาใหเ้กิดความเสียหายทางการเงิน/การถูกฟ้องร้องทางคดี  
หรือทำาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ
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9. ข้อมูลเพิ่มเติม
9.1 เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด  3.61 4.30 

รวม  3.61  4.30 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีเปิดเผยในงบกระแสเงินสด เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด 3.61 4.30

เงินฝากระหว่างทาง 9.89 3.37

เงินฝากธนาคารภายในประเทศ

เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 1,021.61 1,154.77

เงินฝากประจำา 0.20 0.20

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,035.31 1,162.64

หัก เงินฝากที่ติดภาระค้ำาประกัน (3.74) (3.78)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,031.57 1,158.86

9.2 เงินฝากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินฝากระหว่างทาง  9.89  3.37 

เงินฝากธนาคารในประเทศ

      เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์  1,021.61  1,154.77 

      เงินฝากประจำา  0.20  0.20 

      ดอกเบี้ยค้างรับ  0.10  0.17 

      รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ  1,021.91  1,155.14 

รวม  1,031.80  1,158.51 
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9.2 เงินฝากสถาบันการเงิน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2561

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย์  718.06  300.20  1,018.26 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  3.55  -        3.55 

รวมเงินฝาก  721.61  300.20  1,021.81 

ดอกเบี้ยค้างรับ  0.06  0.04  0.10 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ  721.67  300.24  1,021.91 

หน่วย : ล้านบาท

2560

เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

ในประเทศ

ธนาคารพาณิชย์  1,147.53  0.20  1,147.73 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  7.24  -        7.24 

รวมเงินฝาก  1,154.77  0.20  1,154.97 

ดอกเบี้ยค้างรับ  0.17  -        0.17 

รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ  1,154.94  0.20  1,155.14 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำา มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.125 ถึง 1.30 ต่อป ี 
(31 ธันวาคม 2560 : ร้อยละ 0.125 ถึง 1.00 ต่อปี) นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินฝากออมทรัพย์จำานวน 
3.74 ล้านบาท คำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (31 ธันวาคม 2560 : 3.78 ล้านบาท)
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9.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุทธิ
9.3.1 จำาแนกตามประเภทของเงินลงทุน

หน่วย : ล้านบาท
2561 2560

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำาหน่าย มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์เผื่อขาย

ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ  342.58  87.00  339.84  107.91 

ใบสำาคัญแสดงสิทธิ    -  1.15    -  1.23 

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (30.06)        -  (30.06)        -

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่า  (58.02)        -  (46.25)        -

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  (166.35)        -  (154.39)        -

รวม  88.15  88.15  109.14  109.14 

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำาหนด

ตราสารหน้ีภาคเอกชน  49.70  49.70 

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (49.70)  (49.70)

รวม - -

เงินลงทุนทั่วไป

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  715.37  715.37 

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์  (545.13)  (520.49)

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  (164.45)  (164.45)

รวม  5.79  30.43 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ'  93.94  139.57 
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9.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ – สุทธิ (ต่อ)
9.3.2 จำาแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหน้ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในตราสารหน้ีจำาแนกตามระยะเวลาครบกำาหนดชำาระ ได้ดังนี้

 หน่วย : ล้านบาท
2561 และ 2560

เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1	-	5	ปี เกิน 5 ปี รวม

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกำาหนด

ตราสารหน้ีภาคเอกชน 49.70 - - - 49.70

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (49.70) - - - (49.70)

รวมตราสารหน้ี - - - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในตราสารหน้ีดังกล่าวเป็นรายการรับโอนหุ้นกู้บริษัทแมเนเจอร์  
มีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) จากบริษัทกรุงเทพ พาณิชย์การ จำากัด (มหาชน) ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำาสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดในปี 2545 ต่อมาในปี 2551 ปรากฏข้อมูลว่า บริษัทแมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) มีสถานะล้มละลาย 
โดยเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิเป็นศูนย์ตั้งแต่วันแรกที่ได้มา

9.3.3 เงินลงทุนในหลกัทรพัย์ท่ีบรษิทัฯ ถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่
ออกจำาหน่ายแล้ว แต่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม จำาแนกตามประเภทธุรกิจ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

การเกษตรและเหมืองแร่  13.13  13.13 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์  63.19  63.19 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง  10.02  10.02 

การสาธารณูปโภคและบริการ  159.42  159.42 

ตัวกลางทางการเงิน  12.23  12.23 

รวม  257.99  257.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศซึ่งจัดประเภทเป็น 
เงินลงทุนทั่วไปจำานวน 715.37 ล้านบาท และ 715.37 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รวมเงินลงทุนในหุ้นสามัญ ในบริษัท 
โรจน์ทิพย์ จำากัด ซึ่งมีราคาทุน 0.95 ล้านบาท (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.94) บริษัทฯ ไม่มีอำานาจในการควบคุมทั้ง 
โดยทางตรงและทางอ้อม จึงจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป และเนื่องจากบริษัทโรจน์ทิพย์ จำากัด มีเงินลงทุนในกิจการ
ต่างๆ อีก 20 แห่ง จึงทำาให้บริษัทฯ มีเงินลงทุนทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการทั้งทางตรงและทางอ้อม รวม 21 แห่ง อย่างไร
ก็ตาม บริษัทโรจน์ทิพย์ จำากัด และบริษัทในกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำาเนินการชำาระบัญชี บริษัทฯ จึงตั้งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนทั้งจำานวน
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9.3.4 ส่วนเกินทุน (ตำา่กว่าทุน) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ส่วนเกินทุน (ตำ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนและรายการ
เคลื่อนไหวของส่วนเกินทุน (ตำ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน 27.92 29.86 

รวมส่วนเกินทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 27.92 29.86 

ส่วนตำ่ากว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

เงินลงทุนเผื่อขาย - ตราสารทุน (85.94) (76.11)

รวมส่วนตำ่ากว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (85.94) (76.11)

รวมส่วนตำ่ากว่าทุน จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน-สุทธิ (58.02) (46.25)

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน (ตำ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ส่วนเกินทุน (ตำ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือต้นปี (46.25) (43.77)

กำาไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าเงินลงทุนระหว่างปี (11.77) (2.48)

ยอดคงเหลือปลายปี (58.02) (46.25)

9.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 81,718.99 79,829.17

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,285.05) (6,943.39)

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ 75,433.94 72,885.78
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9.4 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ (ต่อ)
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ยกมาต้นปี  79,913.98  78,080.21 

บวก รับซื้อเพิ่ม  10,971.26  10,252.63 

หัก รายการรับชำาระหนี้และปรับปรุงสุทธิ  (9,081.44)  (8,418.86)

คงเหลือเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ก่อนปรับมูลค่า  81,803.80  79,913.98 

หัก ค่าปรับมูลค่าเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  (84.81)  (84.81)

คงเหลือเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  81,718.99  79,829.17 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (6,285.05)  (6,943.39)

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ  75,433.94  72,885.78 

ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้รับซื้อสิทธิเรียกร้องเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จากสถาบันการเงินต่างๆรวม 10,971.26 
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 10,252.63 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ – สุทธิ จำานวน 75,433.94 ล้านบาท 
และ 72,885.78 ล้านบาท ตามลำาดับ ในขณะที่บริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ตามสัญญาคิดเป็นมูลค่า 454,965.71 
ล้านบาท และ 442,052.55 ล้านบาท ตามลำาดับ
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9.4.1 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้มีรายละเอียด  ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดยกมาต้นปี  6,943.39  8,088.17 

ตัดหนี้สูญ  (496.15)  (119.85)

ตั้งเพิ่มในงวดนี้ / โอนกลับรายการค่าเผื่อฯ  (162.19)  (1,024.93)

รวม  6,285.05  6,943.39 

รายการกระทบยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยแบ่งตามชั้นหนี้ ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

อัตราร้อยละขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

ยอดต้นปี 173.23 14.09 68.25 6.05 6,681.77 6,943.39

ตัดหนี้สูญ - - - - (496.15) (496.15)

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี 11.12 26.80 72.51 (5.50) (267.12) (162.19)

ยอดปลายปี 184.35 40.89 140.76 0.55 5,918.50 6,285.05

หน่วย : ล้านบาท

2560

อัตราร้อยละขั้นต่ำาตามเกณฑ์ ธปท.

ปกติ
กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน

สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

ยอดต้นปี 156.26 29.96 15.55 0.65 7,885.75 8,088.17

ตัดหนี้สูญ - - - - (119.85) (119.85)

เพ่ิม (ลด) ระหว่างปี 16.97 (15.87) 52.70 5.40 (1,084.13) (1,024.93)

ยอดปลายปี 173.23 14.09 68.25 6.05 6,681.77 6,943.39
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9.4.2  จำาแนกตามสกลุเงินและถิน่ท่ีอยู่ของลกูหนี้

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลูกหนีท้ั้งจำานวนเป็นเงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีท่ี้ซือ้มา
จากสถาบนัการเงินอืน่ ซึง่ลกูหนีท้ั้งหมดเป็นลกูหนีท่ี้เป็นสกลุเงินบาทและมีถิน่ท่ีอยู่ในประเทศและต่างประเทศ ดงันี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

เงินบาท 81,694.66  24.33 81,718.99 79,804.84  24.33 79,829.17 

รวม 81,694.66  24.33 81,718.99 79,804.84  24.33 79,829.17 

9.4.3  จำาแนกตามประเภทลกูหนีแ้ละการจดัชัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้แยกตามประเภทและการจัดชั้น ได้ดังนี้ 

   หน่วย : ล้านบาท

2561

ปกติ
กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

นิติบุคคล 1,062.39 372.38 1,209.40 1.39 31,593.75 34,239.31 

บุคคลธรรมดา 2,915.29 737.93 1,215.25 15.98 42,595.23 47,479.68 

รวม 3,977.68 1,110.31 2,424.65 17.37 74,188.98 81,718.99 

หน่วย : ล้านบาท

2560

ปกติ
กล่าวถึง 
เป็นพิเศษ

ต่ำากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ รวม

นิติบุคคล      741.18      345.65      332.24        35.24  32,746.06   34,200.37 

บุคคลธรรมดา  1,989.03      421.19      747.83        50.52  42,420.23  45,628.80 

รวม    2,730.21      766.84    1,080.07        85.76  75,166.29   79,829.17 
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9.4.4 การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของเงินให้สิน
เชื่อจากการซื้อลูกหนี้ในรูปแบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2561

จำานวน 
รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีก่อน
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีหลัง
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

ชนิดของ
สินทรัพย์

ที่จะรับโอน
ตามสัญญา

มูลค่าของ
สินทรัพย์ที่จะ

ได้รับโอน 
ตามสัญญา

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชำาระหน้ี      5,495  11,831.00  11,831.00  ที่ดินเปล่า 73.20

การโอนสินทรัพย์และ/หรือการ เครื่องจักร  1.83

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชำาระหน้ี          86      325.91      325.91 กรรมสิทธ์ิห้องชุด 13.71

ที่ดินพร้อม 

สิ่งปลูกสร้าง

298.40

รวม      5,581  12,156.91  12,156.91      387.14 

หน่วย : ล้านบาท

รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2560

จำานวน 
รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีก่อน
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีหลัง
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

ชนิดของ
สินทรัพย์

ที่จะรับโอน
ตามสัญญา

มูลค่าของ
สินทรัพย์ที่จะ

ได้รับโอน 
ตามสัญญา

การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชำาระหน้ี      3,130    5,300.96    5,300.96  ที่ดินเปล่า 113.98

การโอนสินทรัพย์และ/หรือการ อาคารและสิ่ง 43.21

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ 90      205.37      205.37 ปลูกสร้าง

ที่ดินพร้อม 213.37

สิ่งปลูกสร้าง

รวม     3,220    5,506.33    5,506.33      370.56 
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9.4.4 การปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้(ต่อ)

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่รับโอนที่ได้มีการทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มีระยะเวลาของสัญญาโดยนับจากอายุหนี้คงเหลือ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ระยะเวลา

2561 2560

จำานวน 
รายลูกหน ี้

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชีหลัง
การปรับปรุง
โครงสร้างหน ี้

จำานวน 
รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ
ตามบัญชีหลัง
การปรับปรุง
โครงสร้างหน ี้

 - ผิดนัดชำาระแล้ว

 ภายหลังทำาสัญญา/ยกเลิก  1,178  6,275.57 446 986.72

- ครบกำาหนดชำาระ

 น้อยกว่า 5 ปี  3,440  4,927.01  2,582  4,288.80 

 5 - 10 ปี  829  805.68  192  230.81 

 มากกว่า 10 ปี  134  148.65         -         -

รวม  5,581  12,156.91  3,220  5,506.33 

ลูกหนี้ที่ทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถจำาแนกตามระยะ
เวลาการผ่อนชำาระตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ช่วงระยะเวลาการผ่อนชำาระตาม
สัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2561 2560

จำานวน 
รายลูกหน ี้

ภาระหนี้
หลังปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

จำานวน 
รายลูกหนี้

ภาระหนี้
หลังปรับปรุง
โครงสร้างหนี้

ไม่เกิน 5 ปี  3,445  9,484.10  2,643  4,683.16 

5 - 10 ปี  1,773  2,275.57  532  769.16 

เกินกว่า 10 ปี  363  397.24 45  54.01 

รวม  5,581  12,156.91  3,220  5,506.33 

งบการเงิน 130 รายงานประจำาปี 2561



9.4.4 การปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้(ต่อ)

ข้อมูลสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่มี 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 1,856.82 1,877.52

กำาไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 1,711.95 1,690.55

เงินสดที่รับชำาระจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 6,385.77 6,981.30

ทรัพย์สินที่รับโอนจากลูกหนี้เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ 349.34 329.22

ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายจากการตีโอน 110.38 182.30

บริษัท ฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนีหลังการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 

ลูกหนี้ทั้งหมด

2561 2560

จำานวนลูกหนี้ (ราย)  86,710  84,156 

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงค้าง (ล้านบาท)  81,718.99  79,829.17 

ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2561 2560

จำานวนลูกหนี้ (ราย)  5,672  3,379 

ยอดคงเหลือของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้คงค้าง (ล้านบาท)  7,531.32  4,668.49 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงให้ลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ จากการซื้อ 
ลูกหนี้กู้ยืมเพิ่มเติมภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

งบการเงิน 131บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



9.4.5 จำาแนกตามประเภทการจดัชัน้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้จัดชั้นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างอิงตามเกณฑ์ในประกาศของ ธปท. ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

เงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อ 

ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อฯ
หลังหักหลัก

ประกัน

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ  * 3,977.68    179.88 100.00 184.35

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  * 1,110.31      40.54 100.00  40.89 

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 2,424.65    140.76 100.00 140.76

จัดชั้นสงสัย    17.37        0.55 100.00    0.55 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,188.98 5,918.50 100.00 5,918.50

รวม 81,718.99 6,280.23 6,285.05

หน่วย : ล้านบาท

2560

เงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อ 

ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อฯ
หลังหักหลัก

ประกัน

อัตราที่ใช้ในการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

จัดชั้นปกติ  * 2,730.21    167.14 100.00 173.23

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  *  766.84      13.92 100.00  14.09 

จัดชั้นต่ำากว่ามาตรฐาน 1,080.07      68.25 100.00  68.25 

จัดชั้นสงสัย    85.76        6.05 100.00    6.05 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 75,166.29 6,681.77 100.00 6,681.77

รวม 79,829.17 6,937.13 6,943.39

* การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ได้มกีารคำานวณตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กล่าวไว้ในหมายเหตขุ้อ 4.5 ซึง่ได้พิจารณากระแสเงินสด
จากการปรบัปรงุโครงสร้างหนีท่ี้คาดว่าจะได้รบัในอนาคตคดิลดมลูค่าปัจจุบนั
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9.4.6  เงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมลูค่าหลกัประกนั

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดคงค้างของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้และมูลค่าหลักประกัน ซึ่งคำานวณ
อ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุดหลังหักส่วนลดตามเกณฑ์ ธปท. ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

ยอดหนี้ 
ตามสัญญาเดิม 

(ภาระหนี้เกณฑ์สิทธิ)

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้  

(ภาระหน้ีเกณฑ์ทุน)

มูลค่าหลักประกัน 
ก่อนหักส่วนลด 

ตามเกณฑ์ ธปท.*

มูลค่าหลักประกัน 
หลังหักส่วนลด 

ตามเกณฑ์ ธปท.**

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

 - ค้างตั้งแต่ 0 - 1 เดือน 6,197.53 3,977.68 12,977.11 11,680.47

 - ค้างมากกว่า 1 - 3 เดือน 2,127.53 1,110.31 3,641.25 3,277.21

 - ค้างมากกว่า 3 - 6 เดือน 4,229.15 2,424.65 6,424.98 4,056.08

 - ค้างมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 61.71 18.68 85.48 51.41

รวม 12,615.92 7,531.32 23,128.82 19,065.17

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้

ไม่ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 442,349.79 74,187.67 169,065.50 117,311.58

รวม 442,349.79 74,187.67 169,065.50 117,311.58

รวมทั้งสิ้น 454,965.71 81,718.99 192,194.32 136,376.75

* คำานวณโดยใช้ราคาประเมนิตามมตขิองคณะกรรมการพจิารณาราคาประเมนิล่าสุด (ถงึแม้มกีารประเมนิราคาเกินกว่า 3 ปี) 
และหากหลักประกันถูกนำาไปขายทอดตลาดและมีผู้ประมูลซื้อทรัพย์แล้วจะใช้ราคาเคาะขายหักประมาณการค่าใช้จ่ายแทน  
ซึ่งมูลค่าหลักประกัน อ้างอิงราคาประเมินก่อนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑ์สิทธิที่บริษัทฯ มีกับลูกหนี้และก่อนพิจารณา
มูลจำานอง

**  คำานวณโดยนำามูลค่าหลกัประกนัหักด้วยส่วนลดตามเกณฑ์ ธปท. และไม่ใช้มลูค่าหลกัประกนักรณกีารประเมินราคาเกินกว่า 
3 ปี นับจากวันอนุมัติราคาประเมิน
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9.4.6  เงินให้สินเชือ่จากการซือ้ลกูหนีค้งค้างตามเกณฑ์สิทธิและมลูค่าหลกัประกนั (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560

ยอดหนี้ 
ตามสัญญาเดิม  

(ภาระหนี้เกณฑ์สิทธิ)

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซื้อลูกหนี้ 

(ภาระหนี้เกณฑ์ทุน)

มูลค่าหลักประกัน 
ก่อนหักส่วนลด 

ตามเกณฑ์ ธปท.*

มูลค่าหลักประกัน 
หลังหักส่วนลด 

ตามเกณฑ์ ธปท.**

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี

ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี

 - ค้างต้ังแต่ 0  -  1 เดือน 4,165.66 2,730.21 9,120.62 8,195.36

 - ค้างมากกว่า 1  -  3 เดือน 1,115.53 766.84 2,232.56 2,008.59

 - ค้างมากกว่า 3  -  6 เดือน 4,154.15 1,080.07 4,039.32 2,540.91

 - ค้างมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป 251.00 91.37 250.39 156.74

   รวม 9,686.34 4,668.49 15,642.89 12,901.60

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหน้ี

ไม่ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 432,366.21 75,160.68 176,344.83 121,033.61

   รวม 432,366.21 75,160.68 176,344.83 121,033.61

รวมท้ังส้ิน 442,052.55 79,829.17 191,987.72 133,935.21

9.5  ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดยกมาต้นปี 1,164.80 2,398.94

บวก รายการเพิ่มระหว่างปี 670.03 103.09

หัก รับชำาระระหว่างปี (366.41) (1,018.61)

หัก ยกเลิกการขาย (15.58) (318.62)

ยอดคงเหลือปลายปี 1,452.84 1,164.80

หัก กำาไรขั้นต้นลูกหนี้ผ่อนชำาระรอตัดบัญชี (742.33) (523.85)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ (2.21) -

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ 708.30 640.95
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9.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ แบ่งตามระยะเวลาคงค้าง ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

อายุหนี้คงค้าง

ไม่ค้างชำาระ 797.30 817.18

ค้าง 1 - 30 วัน 413.24 49.92

ค้าง 31 - 90 วัน 200.76 56.06

ค้าง 91 - 180 วัน 30.48 21.24

ค้าง 181 วัน - 12 เดือน 4.66 218.96

ค้างเกิน 12 เดือนขึ้นไป 6.40 1.44

รวม 1,452.84 1,164.80

9.5.1 การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ ได้มีการทำาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ขาย
ผ่อนชำาระในรูปแบบต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2561

จำานวน 
รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีก่อนการ

ปรับปรุงโครงสร้างหน ี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีหลังการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ 54 581.67 581.67

รวม 54 581.67 581.67

หน่วย : ล้านบาท

รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

2560

จำานวน 
รายลูกหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีก่อนการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ยอดคงเหลือ 
ตามบัญชีหลังการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำาระหนี้ 51 1,285.67 1,285.67

รวม 51 1,285.67 1,285.67
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9.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ (ต่อ)
9.5.1 การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

จำานวน
รายลูกหน้ี

ยอดคงเหลือ  
ตามบัญชีหลังการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
จำานวน

รายลูกหน้ี

ยอดคงเหลือ  
ตามบัญชีหลังการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้

- ปิดบัญชี 14 1.46 13 658.83

- ครบกำาหนดชำาระ

น้อยกว่า 5 ปี 33 578.28 33 623.57

5 - 10 ปี 7 1.93 5 3.27

รวม 54 581.67 51 1,285.67

ระยะเวลาการผ่อนตามสัญญาปรับโครงสร้างหน้ี

น้อยกว่า 5 ปี 47 579.74 43 1,281.54

5 - 10 ปี 7 1.93 8 4.13

รวม 54 581.67 51 1,285.67

ข้อมลูสำาหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ท่ีเกีย่วข้องกบัลูกหนีข้ายผ่อนชำาระท่ีมกีารปรบัปรงุโครงสร้างหนี้  
มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

รายได้ดอกเบี้ยลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ  64.03  79.80 

กำาไรจากการขายผ่อนชำาระ  14.28  151.19

เงินสดที่รับชำาระจากลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ 200.26 1,009.92
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9.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ (ต่อ)
บริษัทฯ มีลูกหนี้ขายผ่อนชำาระภายหลังการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีที่เหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 

ลูกหนี้ทั้งหมด

2561 2560

จำานวนลูกหนี้ (ราย)  1,734  1,398 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ขายผ่อนชำาระคงค้าง (ล้านบาท)  1,452.84  1,164.80 

ลูกหนี้ที่มีการปรับปรุง

2561 2560

จำานวนลูกหนี้ (ราย)  76  74 

ยอดคงเหลือของลูกหนี้ขายผ่อนชำาระคงค้าง (ล้านบาท)  849.57  654.52 

9.6 ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ 
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับจากการรับชำาระหนี้จากลูกหนี้และจาก
การรับซื้อจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ และสถาบันการเงินต่างๆ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท
2561

ประมูลจาก
สถาบันการเงิน

โอนทรัพย์ชำาระหนี้/
ประมูลทรัพย์จากลูกหนี้

  สาขาที่ไม่
ได้ใช้งาน

รวม

9.6.1 อสังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี 5,391.46 17,475.17 - 22,866.63

เพิ่มขึ้น 1,117.06 5,914.09 25.57 7,056.72

ลดลง (851.75) (2,395.18) - (3,246.93)
ยอดปลายปี 5,656.77 20,994.08 25.57 26,676.42

9.6.2 สังหาริมทรัพย์
ยอดต้นปี 3.97 290.39 - 294.36

เพิ่มขึ้น - 53.15 - 53.15
ยอดปลายปี  3.97  343.54  -    347.51 
รวมยอดปลายปี  5,660.74  21,337.62  25.57  27,023.93 
หัก ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สิน

รอการขาย
 (5,905.55)

หัก ค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน
รอการขาย

    (522.56)

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ  20,595.82 
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9.6 ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2560

ประมูลจากสถาบัน
การเงิน

โอนทรัพย์ชำาระหนี้/ 
ประมูลทรัพย์จากลูกหนี้ รวม

9.6.1 อสังหาริมทรัพย์

ยอดต้นปี 5,601.98 13,621.28 19,223.26

เพิ่มขึ้น 269.64 5,101.14 5,370.78

ลดลง (480.16) (1,247.25) (1,727.41)

ยอดปลายปี 5,391.46 17,475.17 22,866.63

9.6.2 สังหาริมทรัพย์

ยอดต้นปี 3.97 133.39 137.36

เพิ่มขึ้น - 157.00 157.00

ยอดปลายปี 3.97 290.39 294.36

รวมยอดปลายปี 5,395.43 17,765.56 23,160.99

หัก ค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (4,882.75)

หัก ค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย (543.06)

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ 17,735.18

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทรพัย์สินรอการขายประเภทอสังหารมิทรพัย์และสังหารมิทรพัย์ มีราคาประเมนิ 48,024.43 ล้านบาท
และ 458.21 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 : 43,668.23 ล้านบาทและ 412.81 ล้านบาท ตามลำาดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ จำานวน 213.09 ล้านบาท บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการใช้สิทธิ
ซื้อคืน (31 ธันวาคม 2560 : 189.63 ล้านบาท) 

ทรพัย์สินรอการขายส่วนท่ีประเมนิราคาโดยผู้ประเมนิภายนอกและส่วนท่ีประเมนิราคาโดยผู้ประเมนิภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายนอก 23,911.56 20,003.54

ส่วนที่ประเมินราคาโดยผู้ประเมินภายใน 3,112.37 3,157.45

                  รวม 27,023.93 23,160.99
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9.7 เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

บุคคลภายนอกเป็นผู้ซื้อ  5,463.42  4,215.25 

หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายขายทอดตลาด  (390.67)  (298.93)

บุคคลภายนอกเป็นผู้ซื้อ - สุทธิ  5,072.75  3,916.32 

บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อ  2,042.70  1,065.17 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ  7,115.45  4,981.49 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินรอรับจากการขายทอดตลาดแบ่งตามระยะเวลาคงค้าง ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท
2561

บุคคลภายนอก
เป็นผู้ซื้อ* บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อ รวม 

ระยะเวลาคงค้าง

   ภายใน 1 ปี 1,550.51 1,161.14 2,711.65

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 2,073.94 814.30 2,888.24

   มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 758.92 66.18 825.10

   มากกว่า 5 ปี 1,080.05 1.08 1,081.13

รวม 5,463.42 2,042.70 7,506.12

หน่วย : ล้านบาท
2560

บุคคลภายนอก
เป็นผู้ซื้อ* บริษัทฯ เป็นผู้ซื้อ รวม 

ระยะเวลาคงค้าง

   ภายใน 1 ปี 1,567.00 641.11 2,208.11

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1,124.17 422.99 1,547.16

   มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 876.62 - 876.62

   มากกว่า 5 ปี 647.46 1.07 648.53

รวม 4,215.25 1,065.17 5,280.42

* บริษัทฯ จะบันทึกเงินรอรับจากการขายทอดตลาดในวันที่ผู้ซื้อได้ชำาระเงินแก่กรมบังคับคดีครบถ้วน
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9.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2561

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตาม 
บัญชีสุทธิ

ยอด 
ต้นปี

เพิ่มขึ้น / 
รับโอน

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด 
ปลายป ี

ยอด 
ต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา จำาหน่าย

ยอด 
ปลายปี

1. ที่ดิน 780.03 20.79 22.62 778.20 - - - - 778.20

2. อาคาร 434.07 4.35 6.50 431.92 227.55 21.57 3.55 245.57 186.35

3. ส่วนปรับปรุง 
    อาคาร

415.28 44.14 9.45 449.97 248.30 49.94 9.45 288.79 161.18

4. อุปกรณ์ 619.17 33.42 41.20 611.39 461.37 65.83 41.20 486.00 125.39

5. งานระหว่างทำา 20.72 20.68 40.98 0.42 - - - - 0.42

รวม 2,269.27 123.38 120.75 2,271.90 937.22 137.34 54.20 1,020.36 1,251.54

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2560

ราคาทุน ค่าเสื่อมราคาสะสม

ราคาตาม 
บัญชีสุทธิ

ยอด 
ต้นปี

เพิ่มขึ้น / 
รับโอน

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด 
ปลายปี

ยอด 
ต้นปี

ค่าเสื่อม
ราคา จำาหน่าย

ยอด 
ปลายปี

1. ที่ดิน  780.03  -      -      780.03  -      -      -      -      780.03 

2. อาคาร  434.07  -      -      434.07  205.84  21.71  -      227.55  206.52 

3. ส่วนปรับปรุง 
    อาคาร

 400.83  17.15  2.70  415.28  201.07  48.31  1.08  248.30  166.98 

4. อุปกรณ์  563.10  64.16  8.09  619.17  395.12  74.34  8.09  461.37  157.80 

5. งานระหว่างทำา  1.13  36.24  16.65  20.72  -      -      -      -      20.72 

รวม  2,179.16  117.55  27.44 2,269.27  802.03  144.36  9.17  937.22 1,332.05 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำานวนหนึ่งที่ตัดค่าเสื่อม
ราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมเป็นจำานวน 395.91 ล้านบาท และ 359.14 
ล้านบาท ตามลำาดับ 
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9.9  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2561

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ราคาตาม 
บัญชีสุทธิ

ยอด 
ต้นปี

เพิ่มขึ้น / 
รับโอน

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด
ปลายป ี

ยอด 
ต้นปี

ค่าตัด
จำาหน่าย

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด 
ปลายปี

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  69.02  5.45  -         74.47  58.37  3.97  -         62.34  12.13 

2. งานระหว่างทำา          -  1.84  0.69  1.15          -  -         -         -         1.15 

รวม  69.02  7.29  0.69  75.62  58.37  3.97  -         62.34  13.28 

หน่วย : ล้านบาท

รายการ

2560

ราคาทุน ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

ราคาตาม 
บัญชีสุทธิ

ยอด 
ต้นปี

เพิ่มขึ้น / 
รับโอน

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด
ปลายปี

ยอด 
ต้นปี

ค่าตัด
จำาหน่าย

จำาหน่าย / 
โอนออก

ยอด 
ปลายปี

1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์  66.01  3.01  -         69.02  54.33  4.04  -         58.37  10.65 

2. งานระหว่างทำา  0.22  0.25  0.47       -          -  -         -         -         -   

รวม  66.23  3.26  0.47  69.02  54.33  4.04  -         58.37  10.65 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจำานวนหนึ่งที่คิดค่าตัดจำาหน่ายเต็มจำานวนแล้วแต่
ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนก่อนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสมเป็นจำานวน 50.77 ล้านบาท และ 49.36 ล้านบาท ตามลำาดับ
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9.10 สินทรัพย์อื่น
สินทรัพย์อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายจ่ายรอการตัดบัญชี 57.11 57.54

รายได้ค้างรับดอกเบี้ยค้างรับและเงินปันผลค้างรับ 36.20 42.95

เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำาเนินคดี 18.91 36.71

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และ

       ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนและอื่นๆ 1,217.28 825.16

ลูกหนี้สวัสดิการพนักงาน 58.43 68.50

อื่นๆ 17.39 14.06

       รวม 1,405.32 1,044.92
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9.11 สินทรัพย์จัดชั้น/คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์จัดชั้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินให้สินเชื่อ
จากการซื้อลูกหนี้ ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระและทรัพย์สินรอการขาย  โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.กำาหนด ซึ่งรวมถึง
การวิเคราะห์ลูกหนี้แต่ละประเภท และการประเมินฐานะของลูกหนี้แต่ละราย สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซือ้ลูกหนี้

ลูกหนี้ขาย 
ผ่อนชำาระ

ทรัพย์สิน 
รอการขาย รวม

การจัดชั้นสินทรัพย์

ปกติ - 3,977.68 1,210.54 - 5,188.22

กล่าวถึงเป็นพิเศษ - 1,110.31 200.76 - 1,311.07

ต่ำากว่ามาตรฐาน - 2,424.65 30.48 - 2,455.13

สงสัย - 17.37 4.66 - 22.03

สงสัยจะสูญ 416.74 74,188.98 6.40 522.56 75,134.68

รวม 416.74 81,718.99 1,452.84 522.56 84,111.13

หน่วย : ล้านบาท

2560

เงินลงทุนในหลัก
ทรัพย์

เงินให้สินเชื่อ 
จากการซือ้ลูกหนี้

ลูกหนี้ขาย 
ผ่อนชำาระ

ทรัพย์สิน 
รอการขาย รวม

การจัดชั้นสินทรัพย์

ปกติ - 2,730.21 867.10 - 3,597.31

กล่าวถึงเป็นพิเศษ - 766.84 56.06 - 822.90

ต่ำากว่ามาตรฐาน - 1,080.07 21.24 - 1,101.31

สงสัย - 85.76 218.96 - 304.72

สงสัยจะสูญ 394.95 75,166.29 1.44 543.06 76,105.74

รวม 394.95 79,829.17 1,164.80 543.06 81,931.98
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9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ตั๋วเงินจ่าย เงินกู้ยืมและหุ้นกู้ จำาแนกตามประเภทและระยะเวลา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

 

2561
อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ)
ครบกำาหนด

ไถ่ถอน การชำาระดอกเบี้ย จำานวนเงิน
ตั๋วเงินจ่าย

ระยะสั้น 0 - 2.30 2562 ชำาระดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว 
ครบกำาหนด

 2,281.40 

ระยะยาว 0 - 2.30 2563 - 2569 ชำาระดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว 
ครบกำาหนด

 2,259.39 

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (220.40)
ค่าใช้จ่ายในการอาวัลตั๋วเงินจ่าย  (7.79)

      รวมตั๋วเงินจ่าย  4,312.60 
เงินกู้ยืม

ระยะสั้น 2.70 - 3.55 2562 ชำาระดอกเบี้ยทุก
สิ้นเดือน / เมื่อตั๋ว

ครบกำาหนด / ทุก 3 
เดือน / ทุก 6 เดือน

 9,547.45 

ระยะยาว 2.70 -3.55 2563 - 2566 ชำาระดอกเบี้ยทุก
สิ้นเดือน / เมื่อตั๋ว

ครบกำาหนด / ทุก 3 
เดือน / ทุก 6 เดือน

 11,686.44 

หัก ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี  (1.65)
      รวมเงินกู้ยืม  21,232.24 
รวมตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืม  25,544.84 
หุ้นกู้

ครั้งท่ี 1/2559 คงท่ี 2.71 และ 
3.79

22 ธ.ค.62 และ 66 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 2,100.00 

ครั้งท่ี 1/2560 คงท่ี  2.38, 3.41, 
3.64  และ 3.92 

 23 มิ.ย.63, 65, 67 
และ 70

ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 5,100.00 

ครั้งท่ี 2/2560 คงท่ี 2.03, 2.53, 
3.44, 3.73 และ 

3.91 

 8 มี.ค.62, 8 ก.ย.
64, 66, 68 และ 70

ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 17,000.00 

ครั้งท่ี 1/2561 คงท่ี 2.18, 2.50, 
3.88 และ 4.30 

 21 ธ.ค.62, 21 มิ.ย.
64, 68 และ 71

ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 8,000.00 

 รวม  32,200.00 
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  (35.56)
รวมหุ้นกู้  32,164.44 

รวมทั้งสิ้น  57,709.28 
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9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ) 
หน่วย : ล้านบาท

 

2560
อัตราดอกเบี้ย

(ร้อยละ)
ครบกำาหนด

ไถ่ถอน การชำาระดอกเบี้ย จำานวนเงิน
ตั๋วเงินจ่าย

ระยะสั้น 0 - 2.50 2561 ชำาระดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว 
ครบกำาหนด

 2,534.22 

ระยะยาว 0 - 2.30 2562 - 2569 ชำาระดอกเบี้ยเมื่อตั๋ว 
ครบกำาหนด

 2,163.99 

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี  (138.27)
ค่าใช้จ่ายในการอาวัลตั๋วเงินจ่าย  (24.81)
รวมตั๋วเงินจ่าย  4,535.13 

เงินกู้ยืม
ระยะสั้น 2.00 - 3.50 2561 ชำาระดอกเบี้ยทุก

สิ้นเดือน / เมื่อตั๋ว
ครบกำาหนด / ทุก 3 
เดือน / ทุก 6 เดือน

 10,812.47 

ระยะยาว 2.85 - 3.50 2562 - 2564 ชำาระดอกเบี้ยทุก 
สิ้นเดือน / เมื่อตั๋ว
ครบกำาหนด ทุก 3 
เดือน / ทุก 6 เดือน

 10,761.22 

หัก ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมรอตัดบัญชี  (2.99)
      รวมเงินกู้ยืม  21,570.70 
รวมตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืม  26,105.83 
หุ้นกู้

ครั้งท่ี 1/2558 คงท่ี 2.75  17 ธ.ค. 61 ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 1,800.00 

ครั้งท่ี 1/2559 คงท่ี 2.41, 2.71 
และ 3.79

22 มิ.ย.61, 22 ธ.ค.
62 และ 66

ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 6,400.00 

ครั้งท่ี 1/2560 คงท่ี 2.17, 2.38, 
3.41, 3.64 และ 

3.92 

 23 ธ.ค.61, 23 มิ.ย.
63, 65, 67 และ 70

ชำาระดอกเบี้ยทุก 6 
เดือน

 5,600.00 

ครั้งท่ี 2/2560 คงท่ี 2.03, 2.53,  8 มี.ค.62, 8 ก.ย. ชำาระดอกเบี้ยทุก 6  17,000.00 
3.44, 3.73 และ 

3.91
64, 66, 68 และ 70 เดือน

 รวม  30,800.00 
หัก ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้  (37.36)
รวมหุ้นกู้  30,762.64 

รวมทั้งสิ้น  56,868.47 
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9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)
หุ้นกู้จำานวน 32,200 ล้านบาท ประกอบด้วย
1.  บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 2 ชุด ดังนี้

• หุ้นกู้ชุดที่ 1 จำานวน 3.90 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 3,900 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ซึ่ง  
ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้นี้ครบกำาหนดไถ่ถอนแล้ว

• หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำานวน 1.80 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,800 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ซึ่ง  
ณ ปัจจุบัน หุ้นกู้นี้ครบกำาหนดไถ่ถอนแล้ว

 หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุดนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 17 มิถุนายน และวันที่ 17 
ธันวาคม ของทุกปี เริ่มชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และจะชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบ
กำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561  

2. บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 3 ชุด ดังนี้
•	 หุ้นกู้ชุดที่	1 จำานวน 4.30 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

รวมเป็นมูลค่า 4,300 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน หุ้นกู้นี้ครบกำาหนดไถ่ถอนแล้ว

•	 หุ้นกู้ชุดที่	2 จำานวน 1.00 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 22 ธันวาคม 2562 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 2.71 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 0.74 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	3 จำานวน 1.10 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,100 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 22 ธันวาคม 2566 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.79 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 1.14 ล้านบาท

 หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 22 
ธันวาคม ของทุกปี เริ่มชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 22 มิถุนายน 2560 และจะชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบ
กำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน  
1.88 ล้านบาท 

3. บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 5 ชุด ดังนี้
•	 หุ้นกู้ชุดที่	1 จำานวน 0.50 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

รวมเป็นมูลค่า 500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 ธันวาคม 2561ซึ่ง ณ 
ปัจจุบัน หุ้นกู้นี้ครบกำาหนดไถ่ถอนแล้ว

•	 หุ้นกู้ชุดที่ 2 จำานวน 0.80 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ  
1,000 บาท รวมเป็นมูลค่า 800 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 มิถุนายน 2563 
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.38 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 0.47 ล้านบาท
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9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)
•	 หุ้นกู้ชุดที่	3 จำานวน 1.40 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

รวมเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 5 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 มิถุนายน 2565 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.41 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 1.18 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	4 จำานวน 1.40 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,400 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 มิถุนายน 2567 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.64 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 1.26 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	5 จำานวน 1.50 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 23 มิถุนายน 2570 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.92 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 1.45 ล้านบาท

 หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 23 มิถุนายน และวันที่ 
23 ธันวาคม ของทุกปี เริ่มชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 23 ธันวาคม 2560 และจะชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายใน
วันครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2570 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 
4.36 ล้านบาท 

4. บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 5 ชุด ดังนี้
•	 หุ้นกู้ชุดที่	1 จำานวน 4.00 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 

รวมเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 8 มีนาคม 2562 อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.03 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 25.58 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	2 จำานวน 1.00 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 4 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 8 กันยายน 2564 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 2.53 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 7.97 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	3 จำานวน 3.80 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 3,800 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 6 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 8 กันยายน 2566 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.44 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 41.19 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	4 จำานวน 3.20 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 3,200 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 8 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 8 กันยายน 2568 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.73 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 37.61 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชุดที่	5 จำานวน 5.00 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 8 กันยายน 2570 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.91 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 61.59 ล้านบาท

 หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุดนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 8 มีนาคม และวันที่  
8 กันยายน ของทุกปี เริ่มชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 8 มีนาคม 2561 และจะชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวัน
ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2570 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 
173.94 ล้านบาท
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9.12 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (ต่อ)
5. บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ 4 ชุด ดังนี้

•	 หุ้นกู้ชุดที่	1 จำานวน 2.23 ล้านหน่วย มีมูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 2,230 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 21 ธันวาคม 2562 อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.18 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 1.47 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชดุที ่2 จำานวน 3.00 ล้านหน่วย มมีลูค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 3 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 21 มิถุนายน 2564 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 2.26 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชดุที ่3 จำานวน 0.37 ล้านหน่วย มมีลูค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 370 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 7 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 21 มิถุนายน 2568 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 3.88 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 0.43 ล้านบาท

•	 หุ้นกู้ชดุที ่4 จำานวน 2.40 ล้านหน่วย มมีลูค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นมูลค่า 2,400 ล้านบาท หุ้นกู้มีอายุ 10 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 21 มิถุนายน 2571 อัตราดอกเบี้ย
คงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดอกเบี้ยค้างจ่ายเป็นเงิน 3.11 ล้านบาท

 
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุดนี้ เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทน ชำาระดอกเบี้ยหุ้นกู้ทุก 6 เดือน ในวันที่ 21 มิถุนายน และวันที่ 21 
ธันวาคม ของทุกปี เริ่มชำาระดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และจะชำาระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายในวันครบ
กำาหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เมือ่วนัท่ี 21 มถินุายน 2571 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มดีอกเบีย้ค้างจ่ายเป็นเงิน 7.27 ล้านบาท

9.13 ดอกเบี้ยค้างจ่าย
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  4.14  18.64 

เงินกู้  53.77  73.25 

หุ้นกู้  187.45  185.32 

รวม  245.36  277.21 
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9.14 ประมาณการหนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 744.05 726.29

ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 25.47 25.47

รวม 769.52 751.76

9.14.1 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน แสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 726.29 705.99

ส่วนที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน :

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 44.81 45.16

ต้นทุนดอกเบี้ย 21.28 20.71

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี (48.33) (45.57)

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 744.05 726.29

บรษิทัฯ จดัให้มโีครงการผลประโยชน์ฯ เพือ่จ่ายให้แก่พนกังานหลงัออกจากงานตามข้อตกลงของการจ้างงานการประมาณ
การหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานคำานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้เทคนิคตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ซึ่งได้นำาข้อมูลทางสถิติมาเป็น
ปัจจยัในการประมาณการจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และคำานวณ
คดิลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล ที่มีกำาหนดเวลาสอดคล้องกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของการประมาณการหนี้สิน กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ใน
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สมมติฐานที่สำาคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

งบการเงิน 149บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



9.14.1 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)

หน่วย : ร้อยละต่อปี

2561 2560

อัตราคิดลด 3.07 3.07

อัตราการขึ้นเงินเดือน 8.00 8.00

อัตราเงินเฟ้อ 2.50 2.50

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำานวนพนักงานจำาแนกตามช่วงอายุของพนักงาน

หน่วย : ร้อยละต่อปี

2561 2560

น้อยกว่า 30 ปี                   8.00                  8.00 

ตั้งแต่ 30 ปี ถึงน้อยกว่า 40 ปี                   2.00                  2.00 

ตั้งแต่ 40 ปี ถึงน้อยกว่า 50 ปี                   1.00                  1.00 

ตั้งแต่ 50 ปี ขึ้นไป                -                - 

บรษิทัฯ คาดว่าจะจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำานวนประมาณ 53.79 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2560 : จำานวน 49.28 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักในการจ่ายชำาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ 
ประมาณ 10.9 ปี (31 ธันวาคม 2560 : 10.9 ปี)
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9.14.1 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำาคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

หนี้สินเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

อัตราคิดลด ลดลง 1% 64.86 เพิ่มขึ้น 1%                56.41

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น 1% 74.82 ลดลง 1% 66.09

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลง 20% 5.11 เพิ่มขึ้น 20% 4.92

หน่วย : ล้านบาท

2560

หนี้สินเพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

อัตราคิดลด ลดลง 1% 65.45 เพิ่มขึ้น 1%                56.88

อัตราการขึ้นเงินเดือน เพิ่มขึ้น 1% 67.85 ลดลง 1% 60.18

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน ลดลง 20% 4.37 เพิ่มขึ้น 20% 4.22

อนึ่งความเสี่ยงหรือเหตุการณ์พิเศษที่อาจมีนัยสำาคัญต่อผลการประเมินในอนาคต อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงหรือการ
เคลื่อนไหวของจำานวนพนักงานอย่างเป็นสาระสำาคัญ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางสภาพเศรษฐกิจซึ่งส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำานวณ ซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์พิเศษดังกล่าว บริษัทฯ 
จะมกีารประเมนิภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์พนกังานอกีครัง้ เพือ่รบัรูผ้ลกระทบของเหตกุารณ์พิเศษต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่ง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานเุบกษา  พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่นีก้ำาหนดอตัรา
ค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำาหรับลูกจ้างซึ่งทำางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดท้าย 400 วนั การเปล่ียนแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแก้ไขโครงการสำาหรบัโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2543 ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว
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9.14.1 ประมาณการหนีสิ้นผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสินทวี ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 ตาม 
พระราชบญัญตักิองทุนสำารองเล้ียงชพี พ.ศ.2530 เพ่ือเป็นสวสัดกิารอกีประเภทหนึง่ให้กบัพนกังานโดยมบีรษัิทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนรวมบวัหลวง จำากดั เป็นผู้จดัการกองทุน พนกังานจะสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนตามความสมคัรใจหลังจากได้
รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำาตามข้อบังคับของกองทุนฯ สมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตรา
ร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิกขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิกแต่ละคน และต่อมาบริษัทฯ ได้เข้าร่วมจัดตั้ง
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ เค มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งได้จดทะเบียนแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 โดยมีบริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำากัด เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายให้สมาชิกสามารถเลือกนโยบาย
การลงทุนมากกว่า 1 นโยบายการลงทุนตามความเหมาะสมกับตนเองได้ เพื่อเป็นทางเลือกให้พนักงาน โดยบริษัทฯ 
และพนักงานจะจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนตามอัตราท่ีกำาหนดไว้ ซึ่งพนักงานจะได้รับประโยชน์ดังกล่าวตามข้อบังคับ
ของกองทุน

ซึ่งจำานวนที่บริษัทฯ จ่ายสบทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพดังกล่าวสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำานวน 95.08 
ล้านบาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุน (31 ธันวาคม 2560 : 94.04 ล้านบาท)

9.14.2   ประมาณการหนีสิ้นจากคดฟ้ีองร้อง

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ยอดคงเหลือต้นปี 25.47                  20.20 

เพิ่มประมาณการหนี้สิน           -  5.27 

ยอดคงเหลือปลายปี  25.47  25.47 

9.15 เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับเงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันจากกรมบังคับคดี จำานวน 5,342.01 
ล้านบาท จากการขายหลักประกันของลูกหนี้รายหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ได้ยื่นคำาร้องขอรบัเงินค่าขาย
ทอดตลาดทรพัย์หลักประกนัดงักล่าว เนือ่งจากในการขายทอดตลาดหลักประกนัครัง้นีล้กูหนีแ้ละเจ้าหนีอ้ื่นอีก 2 ราย 
(เจ้าหนี้รายที่ 3 และ เจ้าหนี้รายที่ 150) ได้ร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดต่อศาลล้มละลายกลาง 

อย่างไรกต็ามในการจ่ายเงินค่าขายทอดตลาดทรพัย์หลกัประกนัให้แก่บรษัิทฯ กรมบงัคบัคดมีีเง่ือนไขให้ บรษิทัฯ ทำาเป็น
หนังสือเพื่อยืนยันว่า หากศาลมีคำาสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องคืนเงิน 
ที่ได้รับมาให้กองทรัพย์สินลูกหนี้ (กรมบังคับคดี) ภายในกำาหนด ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำาหนังสือยืนยันตามเงื่อนไขไปยัง 
กรมบังคับคดีแล้ว 
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9.15 เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ (ต่อ)
ต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำาสั่งให้ยกคำาร้องขอเพิกถอนการขายของลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่นอีก 2 ราย แต่อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้
และเจ้าหนี้อื่นอีก 2 ราย สามารถขออนุญาตอุทธรณ์/ฎีกาต่อศาลอุทธรณ์/ฎีกาได้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างติดตามผล 
การพิจารณาของศาล 

ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงเห็นว่ากระบวนการทางศาลยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับเอกสารท่ีจะแสดงให้เห็นว่า
คดีความดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว

9.16  หนี้สินอื่น
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 734.83 380.15

เงินมัดจำาและเงินประกัน  297.68  110.13 

ภาระหนี้ระหว่าง บมจ. กรุงเทพฯ พาณิชย์การและบริษัท  19.16  19.16 

บัญชีพักรับชำาระหนี้และเช็ครอเรียกเก็บ  154.96  96.32 

บัญชีพักรอการตัดชำาระหนี้   145.95  351.58 

เจ้าหนี้สถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกร้อง  364.64           -

อื่นๆ  20.60  19.27 

รวม  1,737.82  976.61 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินมดัจำาและเงินประกนัส่วนหนึง่จำานวน 89.17 ล้านบาท และ 103.41 ล้านบาท ตาม
ลำาดับ เป็นเงินมัดจำาจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้ีสถาบันการเงินที่ขายสิทธิเรียกร้อง จำานวน 364.64 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่วนที่ค้าง
ชำาระค่าซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ตามสัญญาโอนสินทรัพย์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ชำาระเป็นเงินสด ณ วันทำา
สัญญาแล้วจำานวน 5% ของราคาซื้อและส่วนที่เหลือชำาระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินภายใน 45 วัน นับจากวันลงนามสัญญา
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9.17 ทุนเรือนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและมีทุนที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว ดังนี้

2561 2560

จำานวนหุ้น
(ล้านหุ้น)

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

จำานวนหุ้น
(ล้านหุ้น)

จำานวนเงิน
(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน ณ วันต้นปี 3,245 16,225 3,245 16,225

ทุนจดทะเบียน ณ วันปลายปี 3,245 16,225 3,245 16,225 

ทุนออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้ว

ทุนออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้ว ณ วันต้นปี 2,735 13,675 2,735 13,675 

ทุนออกจำาหน่ายและเรียกชำาระแล้ว ณ วันปลายปี 2,735 13,675 2,735 13,675

9.18  สำารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำาไรสุทธิ
ประจำาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสำารองนี้จะมีจำานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำาไป
จ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

9.19  การจัดสรรกำาไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย

(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)

เงินปันผลพิเศษ ที่ประชุมสามัญประจำาปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

1,700.08 0.6216

เงินปันผลสำาหรับปี 2560 ที่ประชุมสามัญประจำาปี 2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

2,700.54 0.9874

4,400.62

เงินปันผลพิเศษ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 
2/2560

วันที ่14 พฤศจิกายน 2560

1,000.19 0.3657

เงินปันผลสำาหรับปี 2559 ที่ประชุมสามัญประจำาปี 2560

วันที่ 29 เมษายน 2560

2,961.46 1.0828

3,961.65
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9.20 การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำาคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.57 : 1 (31 ธันวาคม 2560 : 1.43 : 1)

9.21 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน :

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี  7.28  8.21 

ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  7.28  8.21 

รายการกระทบยอดจำานวนเงินระหว่างภาษีเงินได้กับผลคูณของกำาไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถแสดงได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

กำาไรที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้

กำาไรที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้

รวม

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  5,154.46  54.85  5,209.31 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี -  10.97  10.97 

ผลกระทบทางภาษี

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม  -  0.04  0.04 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  -  (0.04)  (0.04)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้น  -  (3.69)  (3.69)

ภาษีเงินได้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -  7.28  7.28 
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9.21 ภาษีเงินได้ (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2560

กำาไรที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้

กำาไรที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้

รวม

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล  4,444.82  64.21  4,509.03 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล 20%

กำาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี  -           12.84  12.84 

ผลกระทบทางภาษี

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม  -           0.16  0.16 

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น  -           (0.04)  (0.04)

รายได้ที่ได้รับการยกเว้น  -           (4.75)  (4.75)

ภาษีเงินได้ในงบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  -           8.21  8.21 

ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จำานวน 5,154.46 
และ 4,444.82 ล้านบาท ตามลำาดับ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 362) พ.ศ. 2542 กำาหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถือหุ้นโดย
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ
กำาไรสุทธิที่ได้จากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน

9.22 กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำานวณโดยหารกำาไรสำาหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 
ด้วยจำานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกอยู่ในระหว่างปี 

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการคำานวณ ได้ดังนี้

 กำาไรสำาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย                       

ถ่วงน้ำาหนัก
กำาไรต่อหุ้น

2561 2560 2561 2560 2561 2560

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท)

5,202.02 4,500.82 2,735.00 2,735.00 1.90 1.65
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9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำางบการเงิน บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีอำานาจควบคุมทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหาร 
หรือบริษัทฯ อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น 
การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้อง
กันกับบริษัทฯ แต่ละรายการบริษัทฯ คำานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน แสดงได้ดังนี้

รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้นใหญ่

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีซีมิโก้ จำากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำากัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทบาโฮมา จำากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทบิ๊กเอสพีวี จำากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

บริษัทสหธร จำากัด มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ในระหว่างปีบริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสำาคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ บุคคล หรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

เงินฝากสถาบันการเงิน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  16.65  11.94 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2.15  2.15 

สินทรัพย์อื่น - เงินปันผลค้างรับ

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  35.81  42.44 
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9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - ตั๋วเงินจ่ายและเงินกู้ยืม

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  1,098.18  88.00 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม - หุ้นกู้

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  1,077.70  124.90 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  2.23  0.79 

หนี้สินอื่น - เงินประกันการเช่า

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน  0.10  0.10 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560 นโยบายการกำาหนดราคา

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายได้ดอกเบี้ย - เงินฝากสถาบันการเงิน ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.04 0.04

รายได้จากเงินปันผล ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 36.77 47.30

รายได้จากการดำาเนินงานอื่น ๆ - รายได้ค่าเช่า
และสาธารณูปโภค

ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นร่วมกัน 0.52 0.65

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย ตามข้อตกลงระหว่างกัน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน * 2.47 -

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ตามหนังสือชี้ชวนและ
ตามอัตราท่ีตกลงร่วมกันผู้ถือหุ้นร่วมกัน 22.44 4.72

* บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายเหตุ บุคคลใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการและผู้บริหาร
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9.23 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน

รายการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมและเจ้าหนี้สถาบันการเงินจากการซื้อทรัพย์สินรอการขายระหว่าง
บริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

ยอดคงเหลือ
ต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 208.00 1,631.23 195.05 1,644.18

บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) 4.90 527.00 0.20 531.70

บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำากัด (มหาชน) - 30.00 - 30.00

รวม 212.90 2,188.23 195.25 2,205.88

หน่วย : ล้านบาท

2560

ยอดคงเหลือ
ต้นปี เพิ่มขึ้น ลดลง

ยอดคงเหลือ
ปลายปี

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) 107.73 812.98 712.71 208.00

บริษัทกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) - 4.90 - 4.90

รวม 107.73 817.88 712.71 212.90
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9.24 ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร 
สำาหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้ผู้บรหิารสำาคญัตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 24 
(ปรบัปรงุ 2560) เรือ่ง การเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเกีย่วข้องกนั ซึง่ผู้บรหิารสำาคญัประกอบด้วย 
กรรมการ ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวมถึงผู้บริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ 
ระดับผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป มีดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น  101.27  76.96 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  8.30  7.84 

รวม  109.57  84.80 

9.25 ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงาน
บริษัทฯ ดำาเนินกิจการในส่วนงานหลักคือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และดำาเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักใน
ประเทศไทยในการบริหารงาน คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำาเนินงาน โดยบริษัทฯ 
กำาหนดส่วนงานดำาเนินงานตามผลิตภัณฑ์และบริการ ดังนี้
1. รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่างๆ มาบริหารจัดการด้วยแนวทางการเจรจา

ประนอมหนี้เป็นหลัก เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน
2. รับซื้อรับโอนทรัพย์สินรอการขาย (NPA) จากสถาบันการเงินต่างๆ รับโอนทรัพย์ชำาระหนี้จากลูกหนี้ ประมูลซื้อ

ทรัพย์หลักประกันของลูกหนี้จากกรมบังคับคดีมาบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงทรัพย์ให้มีสภาพดี
พร้อมอยู่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำาให้ทรัพย์ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
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9.25.1  ฐานะการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนนิงาน

หน่วย : ล้านบาท

2561

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

(NPL)

ทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ                  -  93.94  93.94 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ  75,433.94                     -  75,433.94 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ                  -  708.30  708.30 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ                  -  20,595.82  20,595.82 

รวม  75,433.94  21,398.06  96,832.00 

เงินสด  3.61 

เงินฝากสถาบันการเงิน  1,031.80 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ  7,115.45 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  1,251.54 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  13.28 

สินทรัพย์อื่น  1,405.32 

รวมสินทรัพย์  107,653.00 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  57,709.28 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  245.36 

ประมาณการหนี้สิน  769.52 

เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้  5,342.01 

หนี้สินอื่น  1,737.82 

รวมหนี้สิน  65,803.99 
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9.25.1  ฐานะการเงินจำาแนกตามส่วนงานดำาเนนิงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560

ธุรกิจบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
(NPL)

ทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) และ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ รวม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ                  -  139.57  139.57 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ  72,885.78                     -  72,885.78 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ                  -  640.95  640.95 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ                  -  17,735.18  17,735.18 

รวม  72,885.78  18,515.70  91,401.48 

เงินสด  4.30 

เงินฝากสถาบันการเงิน  1,158.51 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ  4,981.49 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  1,332.05 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  10.65 

สินทรัพย์อื่น  1,044.92 

รวมสินทรัพย์  99,933.40 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  56,868.47 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  277.21 

 ประมาณการหนี้สิน  751.76 

 หนี้สินอื่น  976.61 

 รวมหนี้สิน  58,874.05 
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9.25.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงาน 

หน่วย : ล้านบาท

2561

ผลการดำาเนินงาน
สินทรัพย์ 

ด้อยคุณภาพ (NPL)

ผลการดำาเนินงาน
ทรัพย์สินรอการขาย 

(NPA) และเงินลงทุน
ในหลักทัพย์ 

ผลการดำาเนินงาน 
อื่นๆ รวม

รายได้ดอกเบี้ย  1,856.82  92.92  25.85  1,975.59 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์  -    (30.31)  -    (30.31)

กำาไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  4,438.35  -    -    4,438.35 

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  -    3,105.51  -    3,105.51 

กำาไรจากการขายผ่อนชำาระ  -    115.21  -    115.21 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ  57.87  73.50  15.42  146.79 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  6,353.04  3,356.83  41.27  9,751.14 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,155.95  613.46  -    1,769.40 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  -    (20.50)  -    (20.50)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น  1,929.15  1,023.77  2.20  2,995.12 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  3,085.10  1,616.73  2.20  4,704.03 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (162.19)  -    -    (162.19)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  3,430.13  1,740.10  39.07  5,209.30 

ภาษีเงินได้  -    -    7.28  7.28 

กำาไรสุทธิ  3,430.13  1,740.10  31.79  5,202.02 
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9.25.2 ผลการดำาเนินงานจำาแนกตามส่วนงานดำาเนินงาน (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560

ผลการดำาเนินงาน
สินทรัพย์

ด้อยคุณภาพ (NPL)

ผลการดำาเนินงาน
ทรัพย์สินรอการขาย  
(NPA) และเงินลงทุน 

ในหลักทรัพย์ 
ผลการดำาเนินงาน 

อื่นๆ รวม

รายได้ดอกเบี้ย  1,877.52  117.29  33.23  2,028.04 

ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์  -    (2.56)  -    (2.56)

กำาไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้  3,509.15  -    -    3,509.15 

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  -    1,740.89  -    1,740.89 

กำาไรจากการขายผอ่นชำาระ  -    184.44  -    184.44 

รายได้จากการดำาเนินงานอื่นๆ  14.48  141.17  10.23  165.88 

รวมรายได้จากการดำาเนินงาน  5,401.15  2,181.23  43.46  7,625.84 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  1,162.52  459.47  -    1,621.99 

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  -    (69.34)  -    (69.34)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอื่น  1,850.57  731.42  7.10  2,589.09 

รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  3,013.09  1,121.55  7.10  4,141.74 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (1,024.93)  -    -    (1,024.93)

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนภาษีเงินได้  3,412.99  1,059.68  36.36  4,509.03 

ภาษีเงินได้  -    -    8.21  8.21 

กำาไรสุทธิ  3,412.99  1,059.68  28.15  4,500.82 

         ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 
บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ (มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 
ของกิจการ) จำานวน 1 ราย เป็นจำานวนเงิน 1,073 ล้านบาท ซึ่งมาจากผลการดำาเนินงานของส่วนงานสินทรัพย์ด้อย
คณุภาพ (NPL)  (ปี 2560 : ไม่มรีายได้จากลกูค้ารายใดท่ีมมูีลค่าเท่ากบัหรอืมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)
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9.26  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและรายการที่ไม่เกี่ยวกับเงินสดที่สำาคัญ
9.26.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เงินสด  3.61  4.30 

เงินฝากระหว่างทาง  9.89  3.37 

เงินฝากกระแสรายวัน ออมทรัพย์และเงินฝากประจำา  1,021.81  1,154.97 

หัก เงินฝากติดภาระค้ำาประกัน  (3.74)  (3.78)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด  1,031.57  1,158.86 

9.26.2 เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกมา  4.85  3.32 

ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  76.02  100.90 

หัก เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (78.58)  (99.37)

เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ยกไป  2.29  4.85 

9.26.3 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกมา  1.28  0.21 

ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  6.60  2.79 

หัก เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (3.05)  (1.72)

เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยกไป  4.83  1.28 
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9.27 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน
9.27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงานและสัญญาบริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าท่ีดิน พื้นที่ในอาคาร เครื่องใช้สำานักงาน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีจำานวนเงินขั้นตำ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำาเนิน
งานที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

จ่ายชำาระ

   ภายใน 1 ปี  5.41  3.22 

   มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี  1.39  2.24 

รวม  6.80  5.46 

9.27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน ซึ่งมีอายุสัญญามากกว่า 1 ปี ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561 2560

จ่ายชำาระ

   ภายใน 1 ปี - 18.19

รวม - 18.19

9.28 การคำ้าประกัน
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บรษิทัฯ มีหนงัสือคำา้ประกนัซึง่ออกโดยธนาคารในนามบรษิทัฯ เหลอือยู่เป็นจำานวน 3.74 ล้านบาท 
(31 ธันวาคม 2560 : 378 ล้านบาท) เพื่อคำ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

9.29 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ถูกฟ้องดำาเนินคดี มีทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องรวม 779.40 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2560 
: 5,626.07 ล้านบาท) สำาหรับคดีที่บริษัทฯ ถูกฟ้องเป็นคดีแพ่ง ที่มีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น
ได้จากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเชื่อว่าเมื่อคดีถึงท่ีสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการดำาเนนิงานของบรษิทัฯ แต่อย่างใด ซึง่ผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ดงักล่าวบรษัิทฯ ยงัมไิด้รบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายของบรษัิทฯ
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9.30 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
9.30.1 ลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ในการนำาเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง มูลค่ายุติธรรม 
กำาหนดลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 

9.30.2 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำาดับชั้นของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

2561

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

     ตราสารทุนในความต้องการของ 
     ตลาดในประเทศ  88.15  88.15  -    -    88.15 

หน่วย : ล้านบาท

2560

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

     ตราสารทุนในความต้องการของ 
     ตลาดในประเทศ  109.14  109.14  -    -    109.14 

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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9.30.2 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนแต่ต้องเปิด
เผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท

2561

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสด 3.61 3.61 - - 3.61

เงินฝากสถาบันการเงิน 1,031.80 1,031.80 - - 1,031.80

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

       ตราสารหน้ีที่ถือจนครบกำาหนด

       เงินลงทุนทั่วไป 5.79 - - 653.07 653.07

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ 75,433.94 - - 116,566.13 116,566.13

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ 708.30 - - 1,632.40 1,632.40

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 7,115.45 - - 7,115.45 7,115.45

หน้ีสินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม 57,709.28 - - 58,064.18 58,064.18
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9.30.2 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

2560

มูลค่าสุทธิ
ตามบัญชี

มูลค่ายุติธรรม

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

เงินสด  4.30  4.30  -        -        4.30 

เงินฝากสถาบันการเงิน  1,158.51  1,158.51  -        -        1,158.51 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ

       ตราสารหน้ีที่ถือจนครบกำาหนด

       เงินลงทุนทั่วไป  30.43  -        -        615.16  615.16 

เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ - สุทธิ  72,885.78  -        -       116,436.21 116,436.21 

ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ - สุทธิ  640.95  -        -        1,384.41  1,384.41 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด - สุทธิ  4,981.49  -        -        4,981.49  4,981.49 

หน้ีสินทางการเงินท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกู้ยืม  56,868.47  -        -        57,385.78  57,385.78 

บริษัทฯ มีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) สินทรัพย์ทางการเงินท่ีจะครบกำาหนดในระยะเวลาอันส้ันหรือสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา

เทียบเคียงกับตลาด ได้แก่ เงินสด เงินฝากสถาบันการเงิน เงินรอรับจากการขายทอดตลาดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์ดังกล่าวประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเนื่องจากจะครบกำาหนดในระยะ
เวลาอันสั้น

(ข) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ได้ทำาการปรับโครงสร้างหนี้แล้วคำานวณ ดังนี้
1. ลูกหนี้ที่จัดชั้นสำารอง ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 คำานวณจากกระแสเงินสดจากแผนการชำาระหนี้คิดลดอัตราดอกเบี้ย 

MLR 
2. ลูกหนี้ที่จัดชั้นสำารอง ชั้นที่ 3 ชั้นที่ 4 และ ชั้นที่ 5 คำานวณจากกระแสเงินสดจากการจำาหน่ายทรัพย์หลักประกัน 

โดยปีที่คาดว่าจะขายได้คำานวณจากสถานะดำาเนินคดีคิดลดอัตราดอกเบี้ย MLR ทั้งนี้จำานวนเงินที่จะได้รับต้อง
ไม่สูงกว่าภาระหนี้เกณฑ์สิทธิ

(ค) มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ทำาการปรับโครงสร้างหนี้ คำานวณมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจากการจำาหน่ายหลักประกนั โดยปีท่ีคาดว่าจะขายได้คำานวณจากสถานะดำาเนนิคดคีดิลดอตัราดอกเบีย้ 
MLR ทั้งนี้จำานวนเงินที่จะได้รับต้องไม่สูงกว่าภาระหนี้เกณฑ์สิทธิ

งบการเงิน 169บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



9.30.2 สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม (ต่อ)
(ง) มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ขายผ่อนชำาระ คำานวณดังนี้

1. ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระที่ค้างชำาระ 0 - 3 เดือน ประมาณการจากกระแสเงินสดจากแผนการชำาระหนี้คิดลดอัตรา
ดอกเบี้ย MLR 

2. ลูกหนี้ขายผ่อนชำาระท่ีค้างชำาระตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ประมาณการจากกระแสเงินสดจากการจำาหน่ายหลัก
ประกนัโดยปีท่ีคาดว่าจะขายได้คำานวณจากประสบการณ์จากการขายได้ในอดตี คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้ MLR

(จ) มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมประเภทตราสารด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิทธิคำานวณมูลค่ายุติธรรม
โดยใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงิน
กู้ยืมประเภทท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาดประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าทางบัญชีท่ีมีอัตราดอกเบี้ย
คงท่ี คำานวณจากมลูค่าปัจจบุนัของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณ
ในตลาดปัจจุบันสำาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

(ฉ) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลักเกณฑ์การคำานวณจะใช้มูลค่าทางบัญชี 
(Book Value : BV) ตามงบการเงินฉบับล่าสุด

9.31  การจัดประเภทรายการใหม่
งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งการจัดประเภทรายการนี้ไม่มี
ผลกระทบกับผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ที่รายงานไว้เดิม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ก่อนจัดประเภท
รายการ

จัดประเภท 
รายการใหม่

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

หลังจัดประเภท 
รายการใหม่

งบกำาไรขาดทุน

กำาไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย  1,768.84  (27.95)  1,740.89 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์  307.16  (82.18)  224.98 

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
รอการขาย  (41.39)  (27.95)  (69.34)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย  -    82.18  82.18 

9.32  การอนุมัติให้ออกงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงิน 170 รายงานประจำาปี 2561





เราเล็งเห็นว่า จุดเริ่มต้นของความมั่นคงของประเทศชาติ มาจากประชากรที่มีคุณภาพ 
ซึ่งประชากรที่มีคุณภาพ ก็เริ่มต้นมาจากรากฐานของชีวิตที่มีความสุข กินดีอยู่ดี 
มีบ้านอยู่อาศัย และมีอาชีพเพื่อการดำารงชีวิต เราจึงพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรม
ที่จะช่วยพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน 

BAM SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน



1.1 ปรัชญาการดำาเนินธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) หรือ 
BAM เชื่อมั่นว่าการดำาเนินธุรกิจท่ีดีต้องคำานึงถึงผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสียทุกกลุม่ โดยมีหลักคดิสู่ความสำาเรจ็ คอื BAM TOUCH 
อันประกอบด้วยวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยม ที่เป็นรูปธรรม 

เหมาะสม ชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ   
องค์กร เพื่อขับเคลื่อนให้การดำาเนินธุรกิจของ BAM มุ่งสู่          
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

BAM TOUCH  เป็นแนวทางที่พึงปฏิบัติสำาหรับผู้บริหาร และ
พนักงานในการดำาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึง
เปน็การสรา้งคณุคา่คนดดีว้ยการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมขององค์กรสำาหรับถือปฏิบัติ  
ทำาให้เกิดผลดี 5 ประการ คือ ดีต่อพนักงาน ดีต่อผู้ถือหุ้น ดีต่อ
ลูกค้า (เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน คู่ค้า) ดีต่อสังคม (ชุมชน สิ่งแวดล้อม) 

และดีต่อประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเดินหน้าสู่          
เป้าหมายแห่งความสำาเร็จ และเป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อน
ให้องค์กรก้าวต่อไปได้อย่างม่ันคงและยั่งยืน อีกท้ังยังเป็น           
การสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ขององค์กรท่ีมีธรรมาภิบาลได้
อย่างชัดเจน

BAM TOUCH
หลักคิด

สู�ความสำเร็จ

BAM
วัฒนธรรมองค�กร

Corporate
Culture

TOUCH
ค�านิยม

Corporate
Values

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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1.2  นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
  สู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน

BAM กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความย่ังยืนเป็น
หลักในการดำาเนินงาน เพ่ือให้ธุรกิจเติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน 
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำาหนดนโยบายความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 ประการ คือ คนดี สินค้าดี สังคมดี 
(Good People Good Product Good Society)

คนดี 
Good People
มุ่งเน้นการเสริมสร้างให้บุคลากรเป็นคนดี
ในการดำ า เ นินชี วิตและการทำ างานบน 
พืน้ฐานของความซือ่สตัยส์จุรติ ไมเ่อาเปรยีบ 
ผู้มีส่วนได้ เสีย สังคมและประเทศชาติ   
โดยยดึถอืแนวปฏิบัตติามนโยบายการตอ่ตา้น 
การทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อเสริมสร้าง 
ให้พนักงานมีศักยภาพและความสามารถ
ในการทำางานตามหน้าที่ ให้มีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

สินค้าดี          
Good Product
BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคและสังคม มุ่งสรรค์สร้าง
นวัตกรรมและบริการให้มีคุณภาพ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่มีการละเมิด
ลิขสิทธิ์ทางปัญญาโดยเด็ดขาด

สังคมดี 
Good Society

 สนับสนุนให้บุคลากร 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อมในทุกด้าน โดยส่งเสริมกิจกรรม
กำากับดูแลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง 

มีประสิทธิภาพ เป็นการช่วยกันดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ รวมถึงการ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อสามารถมีรายได้
และสร้างชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า

คนดี • สินค้าดี • สังคมดี
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1.3  โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการท่ีดแีละความรบัผดิชอบตอ่สังคมเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตัิ
งานของบริษัท ในการกำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทาง

ในการปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อนำาพา
บริษัทสู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน  

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู�จัดการใหญ�

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต�อสังคม

คณะทํางานด�าน
ความรับผิดชอบต�อสังคม

คณะกรรมการสรรหา
และพ�จารณา
ค�าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
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วิสัยทัศน์ (Vision) : 

 มุ่งสูก่ารเปน็บรษิทับรหิารสินทรพัย์
 ที่ดีที่สุดของประเทศ

พันธกิจ (Mission) : 

• มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ  
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

• พัฒนาสินค้าและบริการที่ครอบคลุม
 ความต้องการของลูกค้า
•  มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจ 

ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
•  มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี
•  เสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ 
 ความชำานาญ พร้อมบริการด้วยใจ
• มีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ
 ของประเทศและสังคมไทย
   

จุดมุ่งหมายขององค์กร : 

มุง่หวงัท่ีจะเปน็เครือ่งมอืสำาคญัของภาครฐัในการบรหิารจดัการ
สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ โดยมส่ีวนชว่ยเหลอืลูกหนีท่ี้สุจรติให้กลบั
สู่เครดิตที่ดีอีกครั้ง และร่วมแก้ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระบบ
สถาบันการเงิน รวมทั้งช่วยฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการ
พัฒนาทรัพย์สินรอการขายให้มีศักยภาพได้มาตรฐาน และ        
เป็นที่ต้องการของตลาด

1.4 ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ

BAM ไดก้ำาหนดวิสัยทัศน ์และพนัธกิจขององค์กรท่ีชดัเจน 
มคีวามสอดคลอ้งกบัปจัจยัแวดล้อม และแนวโนม้ธุรกิจใน
ระยะยาว ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคล่ือนองค์กร 
สู่ความยั่งยืน
 

BETTERMENT
การพัฒนาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น
กว่าเดิมอย่างต่อเนื่อง

B

ACHIEVEMENT
การมุ่งมั่น ร่วมมือ
ให้บรรลุผลสำาเร็จ

A
MANAGEMENT
การมีคนและระบบการ
บริหารจัดการภายใน
องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

M

BAM
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หลักคิดสู่ความสำาเร็จ
(BAM TOUCH)

วางใจ
TRUST

จใด�ปเ
OPENNESS

รวมใจ
UNITY

จใา�ขเ
CUSTOMER
FOCUSED

จใ�สใ
HIGH
PERFORMANCE

BAM
TOUCH



Trust : วางใจ   
เป็นท่ีน่าไว้วางใจ หมายถึง การยึดถือความถูกต้องตามหลักมาตรฐานทางวิชาชีพ ปฏิบัติตน 
โดยตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ทำาตามท่ีรับปาก เพื่อสร้างให้เกิดความไว้เน้ือเชื่อใจ
ซึ่งกันและกัน ชี้แจง เปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ โปร่งใส อันจะทำาให้เกิดภาพการทำางาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างพร้อมเพรียงกัน 

Openness : เปิดใจ 
การเปิดใจกว้างสร้างความต่าง หมายถึง การตระหนักว่าความเปล่ียนแปลงคือ         
ความก้าวหน้า จึงเปิดใจรับและช่วยให้ผู้อื่นยอมรับด้วยความยินดี โดยร่วมค้นหา
โอกาสที่แฝงอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนั้น เพื่อสร้างความแตกต่างหรือความแปลกใหม่       
ให้การทำางาน รวมท้ังเปิดใจรับฟังความคิดเห็นท่ีหลากหลายด้วยทัศนคติท่ีเป็นบวก 
เพื่อช่วยขยายมุมมองให้กว้างขึ้น

Unity : รวมใจ   
รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อองค์กร หมายถึง การเชื่อมั่นในพลังท่ีเกิดจากความสามัคคีของ     
ทุกคนในองค์กร จึงให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และร่วมมือร่วมใจที่จะทำางานให้บรรลุเป้าหมาย โดยไม่ยึดติด         
กับงานที่ตนรับผิดชอบเพียงอย่างเดียว แต่ยึดถือประโยชน์องค์กรเป็นที่ตั้ง

Customer Focused : เข้าใจ   
เข้าใจความปรารถนาของลูกค้า หมายถึง การทำาความเข้าใจและคาดคะเนความ
ต้องการของลูกค้าท้ังภายในและภายนอก ร่วมค้นหาและสนองตอบความต้องการ         
เหล่าน้ัน โดยตระหนักว่าสินค้าและบริการท่ีเป่ียมคุณภาพสามารถยกระดับความเป็นอยู่ 
ของลูกค้า รวมทั้งสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจและสังคมไทยได้

High Performance : ใส่ใจ   
ใส่ใจในการสร้างความเป็นมืออาชีพ หมายถึง ความมุ่งม่ันรับผิดชอบและมีวินัย             
ในการปฏิบัติ พัฒนาตนเองให้มีทักษะท่ีหลากหลายด้วยการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ       
สร้างความคิดต่อยอดท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำางานให้ดียิ่งข้ึน กล้าคิดกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ และมุ่งทำางานเชิงรุก เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง

TOUCH
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1.5  รางวัลที่สำาคัญ (พ.ศ. 2559 - 2561)

4 ตุลาคม 2561 
                 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กร 
CSR เป็นเลิศ” ในฐานะองค์กร 
ท่ีทำาประโยชน์ให้กับสังคม จาก
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

27 สิงหาคม 2561
                 
รับรางวัลดี เด่น Thai land        
Energy Awards 2018 ด้าน
บคุลากร ประเภททีมงานดา้นการ
จัดการพลังงานอาคารควบคุม 
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน         
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

 7  มิถุนายน 2561
                 
รับประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ     
ต่อต้านการทุจริต (Thailand’s 
Private Sector Collective 
Action Coalition Against     
Corruption : CAC) เพือ่กำากับดแูล
การดำาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส 

21 สิงหาคม 2560 
                 
รบัรางวลัดเีดน่ Thailand Energy 
Awards 2017 ด้านบุคลากร 
ประเภทผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน
อาคารควบคุม จากกรมพัฒนา
พลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  

6 ธันวาคม 2559
                 
รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2016 ประเภทอาคารควบคุม
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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1.6  กลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนองค์กร
  สู่ความยั่งยืน

การพัฒนาที่ยั่งยืน
วิสัยทัศน์ของบริษัทท่ีมุ่งสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
ท่ีดีท่ีสุดของประเทศ ด้วยการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ พัฒนา 
สินคา้และบรกิารท่ีครอบคลมุความตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือสรา้ง
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาและยกระดับหลักการ         
กำากับดูแลกิจการ เพื่อดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
สุจริต และเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ ความชำานาญ        

พร้อมบริการด้วยใจ โดยมุ่งหวังให้ BAM มีส่วนร่วมในการ 
ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย ภายใต้กลยุทธ์หลักใน               
การขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน 4 ด้าน คือด้านการเงิน         
ด้านกระบวนการทำางานภายในองค์กร ด้านลูกค้า และด้าน 
การเรียนรู้และการพัฒนา

ด�านกระบวนการ
ทํางานภายในองค�กร

(Business Process/
Internal Operations

Perspective)

การพัฒนาโครงสร�าง
พ�้นฐานด�านไอที

การส�งเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

ด�านลูกค�า 
(Customer

Perspective)

นวัตกรรมเพ�่อ
ส�งเสริมความยั�งยืน

ด�านการเรียนรู�
และการพัฒนา

(Learning and Growth
Perspective)

ด�านการเงิน
(Financial

Perspective)

การบริหารจัดการสินทรัพย�
ด�อยคุณภาพ (NPLs)

การบริหารจัดการทรัพย�สิน
   รอการขาย (NPAs)

การเพ��มขนาดสินทรัพย� 
(NPLs/NPAs)

การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล

การเตรียมความพร�อม
เพ�่อเข�าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย�ฯ

กลยุทธ์หลัก
ในการขับเคลื่อน

องค์กร
สู่ความยั่งยืน
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BAM เชื่อว่าหลักคิดสู่ความสำาเร็จ ท่ีเรียกว่า  
BAM TOUCH ซ่ึงมีรากฐานของคำาว่า “ใจ” กำากับไว้ 
อันเป็นแนวคิดท่ีสอดคล้องกับ “คนดี สินค้าดี     
สังคมดี” โดยผ่านการดำาเนินงานด้านต่างๆ               
ซึ่งประกอบด้วย เป็นท่ีน่าไว้วางใจ เปิดใจกว้าง
สร้างความต่าง รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อองค์กร เข้าใจ
ความปรารถนาของลูกค้า และใส่ใจในการสร้าง
ความเป็นมืออาชีพ

BAM มกีารระบแุละจดัลำาดบัความสำาคัญของผูมี้ส่วน
ได้เสีย โดยพิจารณาจากการประกอบธุรกิจหลัก คือ
การบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ (NPLs) และ
ทรัพย์สินรอการขาย (NPAs) โดยใช้แนวทาง                     
การตดัสินใจ ให้สอดคลอ้งกบัวัตถปุระสงคข์องผูม้ส่ีวน
ได้เสีย BAM คำานึงถึงความต้องการ ความสนใจ  
ตลอดจนผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายการดำาเนิน
งานท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงการประสาน
ประโยชน์ให้เกิดขึ้นระหว่างธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสีย
อยา่งแท้จรงิ พบว่าผูม้ส่ีวนไดเ้สียท่ีมส่ีวนเกีย่วข้องกบั
กระบวนการธุรกิจ ประกอบด้วยพนักงาน ผู้ถือหุ้น 
ลกูคา้ เจา้หนี ้คูแ่ขง่ขนั คูค่า้  สังคม ชมุชน ส่ิงแวดลอ้ม  
และประเทศ  

3. การดำาเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

2. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
    และการพัฒนาที่ยั่งยืน

วางใจ
TRUST

จใด�ปเ
OPENNESS

รวมใจ
UNITY

จใา�ขเ
CUSTOMER
FOCUSED

จใ�สใ
HIGH

PERFORMANCE

BAM

ลกูค�า / เจ�าหนี้  
คู�แข�ง / คู�ค�าสงัคม / ชมุชน

สิ�งแวดล�อม

 ประเทศ

 พนักงาน  ผู�ถือหุ�น
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ขอบเขตการรายงาน :  
BAM กับการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพ่ือแสดงถึง 
ผลการดำาเนินงานในรอบปี 2561 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)   
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน อันเกี่ยวโยง 
กบัประเดน็ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยมแีนวทาง
การดำาเนนิงานตามแผนแม่บทการพฒันาท่ียัง่ยนืภายใตน้โยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 ประการ   
"คนดี สินค้าดี สังคมดี” BAM ได้จัดทำาและเผยแพร่ข้อมูลโดย
อ้างอิงการจัดทำารายงานให้มีความสอดคล้องตามดัชนีชี้วัด        
ของ Global Reporting Initiative Version Standard  

4. เกี่ยวกับรายงาน

(GRI Standard 2018) และ UN Sustainability  
Development Goals โดยเนื้อหา และสาระสำาคัญของ 
การรายงานปี 2561 นี้มุ่งเน้นการดำาเนินงานตามทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจ วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์องค์กร หลักการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี และแนวปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมของปรัชญา 
ในการทำางาน รวมถึงการดูแลพนักงาน การพัฒนาพนักงาน 
ให้เป็นคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ และสร้างโอกาส 
ให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงบริบทดังกล่าว
ขา้งต้นกบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนืสากลในดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม

นางกันพ

งัวหดาคมาวค

ีด่ีทยัมานอขุสีม   

ิตับฏิปวนแ

พีชาชิวนางยาส   

กดัจ  • ิ

   ตามแผนงาน

น็หเดิคมาวคนย่ีลปเกลแะลแ นางนินเาํดราก   

�ชใที่รากนวบะรก
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ผู�ถือหุ�น

ความคาดหวัง
• ผลตอบแทนที่เหมาะสม
• หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและ
  สิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ
• จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจําทุกปี
• รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
• เยี่ยมชมการดําเนินธุรกิจของบริษัท
• จัดให้มีการพบปะระหว่างนักลงทุน

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานประจําปี
• Website บริษัท
• ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• Company Visit
• จัดงานนักวิเคราะห์ นักลงทุน พบ BAM 
  เป็นประจําทุกปี

กระบวนการที่ใช�

แนวปฏิบัติ
• พัฒนาการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
• สร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 1 ครั้ง

ความคาดหวัง
• ความพึงพอใจในการบริการ
• ดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส
• ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา ตามข้อตกลง • การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

• นําเสนอการบริการในรูปแบบใหม่ๆ 
• การสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า
• การจัดทําโครงการ CSR 
• Website บริษัท
• E-Mail
• ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

กระบวนการที่ใช�
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สงัคม / ชมุชน

• จัดทําแผนงาน โครงการ / กิจกรรมส่งเสริม   
  สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือชุมชน สังคม
  ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

• ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงชุมชน  
  สังคม สิ่งแวดล้อม
- จัดทําโครงการ / กิจกรรม 
  เพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR)

ความคาดหวัง

• ดําเนินโครงการ / กิจกรรม CSR 
  ให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน 
  ผู้ด้อยโอกาสและให้การสนับสนุนหน่วยงาน มูลนิธิ โรงเรียน ฯลฯ
  ด้านสาธารณประโยชน์ ด้านดนตรี กีฬา ศาสนา 
  ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

กระบวนการที่ใช�

ประเทศ

งัวหดาคมาวค

ิตับิฏปวนแ

กดัจ ธูบกออ • ิ
กดัจ • ิ กนุนสบันส / มรรกจ ิ

  และกิ

ิจกรรม

  กิ

�ชใที่รากนวบะรก
A
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รายงานความยั่งยืนประจำาปี 2561 ได้แสดงผลการดำาเนินงานครอบคลุมทุกกระบวนการทำางานของสำานักงานใหญ่ รวมถึง       
สำานักงานภูมิภาค ดังนี้

การสอบถามข้อมูล : หากมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำาเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) 
เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 02 267 1900    e-mail : webmaster@bam.co.th

5. ขอบเขตการรายงาน 

3 สํานักงาน 
• สํานักงานสุราษฎร�ธานี
• สํานักงานภูเก็ต
• สํานักงานประจวบคีรีขันธ�

ภาคใต�ตอนบน

4 สำนักงาน 
• สำนักงานเชียงใหม่แก้วนวรัฐ  
• สำนักงานเชียงใหม่เจริญเมือง  
• สำนักงานเชียงราย 
• สำนักงานลำปาง

ภาคเหนือตอนบน

4 สํานักงาน 
• สํานักงานสุพรรณบุรี  
• สํานักงานราชบุรี  
• สํานักงานนครปฐม  
• สํานักงานสระบุรี

ภาคกลาง

3 สํานักงาน 
• สํานักงานพ�ษณุโลก  
• สํานักงานแพร�  
• สํานักงานนครสวรรค�

ภาคเหนือตอนล�าง

4 สํานักงาน 
• สํานักงานขอนแก�น  
• สํานักงานอุดรธานี  
• สํานักงานนครราชสีมา  
• สํานักงานอุบลราชธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สํานักงานใหญ�

3 สํานักงาน 
• สํานักงานหาดใหญ�  
• สํานักงานนครศรีธรรมราช 
• สํานักงานยะลา

ภาคใต�ตอนล�าง

3 สํานักงาน 
• สํานักงานชลบุรี  
• สํานักงานระยอง  
• สํานักงานฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันออก
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BAM ได้รวบรวมข้อมูลท่ีสำาคัญเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงท่ีสำาคัญ นำามาทบทวนนโยบายหรือ
ปรับปรุงแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อยังคง
ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาท่ียั่งยืน  
(SD Roadmap) ภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 ประการ “คนดี สินค้าดี สังคมดี” พร้อมท้ัง 
เชือ่มโยงประเดน็ดา้นความยัง่ยนืท่ีสำาคญัขององคก์รกบัมติดิา้น
ความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัท
ไดจ้ำาแนกไวต้ามแนวทางของ Global Reporting Initiative 
Version Standard (GRI Standard 2018) และ UN 
Sustainability Development Goals

•	 การกำาหนดประเด็นสำาคัญในรายงาน					
 บริษัทฯ ยึดหลักการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำาคัญ 

และพิจารณาปัจจัยท่ีตอบสนองต่อมุมมองของผู้มีส่วน 
ได้เสียท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อประเด็นด้านความยั่งยืนของ 
บริษัทฯ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม

•	 การระบุประเด็นสำาคัญ
ภายในองค์กร   : ผู้รับผิดชอบในประเด็นท่ีสำาคัญกับ  

ความยั่งยืน และกลยุทธ์ของบริษัท   
รวมถึงการบริหารความเส่ียงท่ีบริษัท
ต้องจัดให้มีการประเมินท้ังในระยะส้ัน  
ระยะกลางและระยะยาว เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่บริษัทกำาหนดไว้

ภายนอกองค์กร : ผู้รับผิดชอบท่ีมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน         
ได้เสีย เพื่อทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการ
สำารวจความคิดเห็น การประเมินผลใน
ดา้นตา่งๆ หรอืการรวบรวมข้อมลูอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ได้แก่ 
การสานเสวนา  ประชมุสมัมนา เปน็ตน้

6. ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำาคัญ 

•	 การจัดลำาดับความสำาคัญ
 นำาประเด็นท่ีมีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย  

มาวิเคราะห์เทียบเคียงกับความสอดคล้องในประเด็น และ 
ตัวชี้วัดตามแนวทาง GRI Standard 2018 จากการ
พิจารณาความสำาคัญของประเด็นแต่ละประเด็นท่ีมีต่อ
บรษิทัฯ ดว้ยการประเมนิโอกาสและผลกระทบท่ีเกดิขึน้ และ
พจิารณาความสำาคัญของประเดน็ตอ่ผูม้ส่ีวนไดเ้สียจากการ
ประเมินระดับของผลกระทบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.การกำากับดูแลกิจการ                           
2.ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ        
3.การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม   
4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค              
5. พัฒนาชุมชนและสังคม                      
6. วิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน      

1. การพัฒนาคนดี                                  
2. สิทธิมนุษยชน                                   
3. สร้างโอกาสการศึกษา                        
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต
5. พัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น
6. สืบสานประเพณีท้องถิ่น

1. ด้านสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการด้านทรัพยากร
3. การอนุรักษ์พลังงาน

ประเด็นที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ

ด้าน
เศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้าน
สิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาคนดี

การพัฒนาคนเก�ง

BAM มีนโยบายในการดำาเนินธุรกิจ โดยให้ความสำาคัญด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ท้ังในกระบวนการ
ธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของ
ธุรกิจ (CSR-after-Process) มุ่งเนน้การประกอบธุรกิจควบคู่

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สู่ความสำาเร็จที่ยั่งยืน

ไปกบัการรกัษาส่ิงแวดล้อมและการอยูร่ว่มกบัชมุชนอยา่งยัง่ยนื 
ส่งผลให้เกิดการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและ            
สิ่งแวดล้อม ประกอบกับแนวคิด “คนดี สินค้าดี สังคมดี”     

“คนดี” ของ BAM  ประกอบด้วย 
1. เป็นผู้ให้ การปลูกฝังให้พนักงานมีนำ้าใจ รู้จักการให้และแบ่งปันความสุข  เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยความยินดี
2. เป็นผูเ้สยีสละ ส่งเสรมิให้พนกังานเปน็ผูมี้จติสาธารณะ รว่มมอืรว่มใจเสียสละตนเอง  สรา้งคณุคา่และประโยชนต์อ่สังคม
3. การมีจิตสมาธิ สนับสนุนให้พนักงานฝึกปฏิบัติตนให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น มีอารมณ์ที่แน่วแน่ เกิดคุณธรรมและจริยธรรมใน

การพัฒนางานและการบริการที่ดี

การพัฒนาคนดี  
BAM มุ่งเนน้การเสรมิสรา้งและพฒันาบคุลากร
ใหเ้ป็นคนดี ผา่นแนวคิดของการเปน็คนดทีี่เป็น
ท้ังผูใ้ห้ รูจ้กัเสียสละและมีจติท่ีเปน็สมาธิ พรอ้ม
ไปกับการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ
เพ่ือสร้างคนดี คนเก่ง และรักองค์กร เพราะ
บุคลากรเป็นพลังขับเคลื่อนสำาคัญท่ีนำาพา     
บริษัทฯ ให้ไปสู่ความสำาเร็จ โดยส่งเสริมให้
พนักงานเพ่ิมประสิทธิภาพของตนเอง เพ่ือให้ 
เกิดความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานมากขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาทัศนคติ ปลูกฝังลักษณะนิสัย 
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะช่วย           
ส่งเสริมให้ BAM เติบโตและก้าวหน้าได้         
อย่างยั่งยืน

1. คนดี
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“การมีจิตสมาธิ” ผ่านกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

การจัดให้มีการรับฟังการบรรยายธรรม ปฏิบัติธรรมสร้างสมาธิ  
ให้กับพนักงาน เตือนใจให้ระลึกถึงคุณงามความดี มุ่งมั่นตั้งใจ
ปฏิบัติตนให้เป็นคนดี    

BAM จัดกิจกรรมให้ความรู้พนักงานในด้านต่างๆ 
ท้ังท่ีเป็นด้านทักษะการทำางานและองค์ความรู้อื่นๆ 
ด้วยการอบรมสัมมนาพนักงาน เพื่อให้ความรู้       
เกี่ยวกับองค์กร หลักคิดสู่ความสำาเร็จ และจัดทำา
โครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นคนดี โดยจัด
กิจกรรมในรูปแบบของการปลูกฝังให้พนักงานรู้จัก
การให้ รวมไปถึงสร้างจิตสำานึกให้มีการเสียสละ     
เพือ่ส่วนรวม รวมท้ังยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม
ของการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์แก่พนักงาน
และสังคมโดยรวม มีการขอความร่วมมือพนักงาน
ทุกคนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร 

นอกจากคนด ี BAM  ยงัเชือ่มโยงโครงการ “แบมด”ี 
(BAM DEE) ไปสู่ดีต่อพนักงาน ดีต่อผู้ถือหุ้น             
ดีต่อลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน คู่ค้า  ดีต่อสังคม ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และดีต่อประเทศ ดังนี้ 

BAM ประเทศสังคมลูกค�าผู�ถือหุ�นพนักงาน
BAM
DEE
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1. ดีต่อพนักงาน 
• จัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมี

สุขภาพรา่งกายท่ีแข็งแรง สรา้งความ
สามัคคี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ท่ีดี 
รวมท้ังจัดให้มีชมรมต่างๆ อาทิ 
ชมรมกีฬา ชมรมดนตรี ให้พนักงาน
ได้ร่วมกิจกรรมของชมรม เพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

5. ดีต่อประเทศ
• BAM บริหารจัดการทรัพย์ NPLs / 

NPAs โดยจดัทำาโครงการตา่งๆ เพือ่
ช่วยเหลือลูกหน้ีให้ได้ทรัพย์กลับคืนไป 
และช่วยเหลือให้ลูกค้าได้ซื้อทรัพย์
เป็นของตนเองในราคายุติธรรม  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
เสถี ยรภาพทาง เศรษฐ กิจของ
ประเทศโดยรวม

3. ดีต่อลูกค้า (เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน คู่ค้า) 
• จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับลูกค้า 

สร้างความเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมดูแล
สังคม อาทิ การปลูกปะการังเทียมท่ี 
จ.ชลบุรี  และเยี่ยมชมโครงการบ้านสวน
สุขใจของ BAM พรอ้มท้ังฟงัการบรรยาย
ให้ความรู้ของบ้านประหยัดพลังงาน

4. ดีต่อสังคม (ชุมชน สิ่งแวดล้อม) 
• BAM ส่งเสรมิให้พนกังานมจีติอาสา รว่มทำาประโยชน ์ตอ่ชมุชนและสังคม ซึง่จะ

ช่วยให้พนักงานเข้าใจได้ลึกซึ้งถึงความเสียสละ ความร่วมมือ ความสามัคคีเพื่อ
จุดประสงค์เดียวกันคือการพัฒนาชุมชน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
องค์กรกับชุมชน ผู้ ท่ีได้ทำากิจกรรมเพื่อชุมชนเป็นประจำา มีจิตอาสาเพื่อ
สาธารณประโยชน์จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีจิตใจดี และมีมนุษยสัมพันธ์ 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การปลูกป่า รักษาพันธ์ุสัตว์น้ำา การให้ความรู้การคัดแยก 
ประเภทขยะ เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. ดีต่อผู้ถือหุ้น 
• จัดการประชุมผู้ถือหุ้น แจ้งผลการ

ดำาเนนิงาน และเปา้หมายของ BAM  
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ระดับเจ�าหน�าที่

ระดับรองผู�จัดการ - ผู�จัดการ

ระดับผู�อํานวยการฝ�าย

ระดับผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ขึ้นไป

ระดับเจ�าหน�าที่
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ระดับผู�อํานวยการฝ�าย

ระดับผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ขึ้นไป
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ระดับรองผู�จัดการ - ผู�จัดการ

ระดับผู�อํานวยการฝ�าย

ระดับผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ขึ้นไป

ระดับเจ�าหน�าที่

ระดับรองผู�จัดการ - ผู�จัดการ

ระดับผู�อํานวยการฝ�าย

ระดับผู�ช�วยกรรมการผู�จัดการใหญ�ขึ้นไป

การพัฒนาคนเก่ง  
พนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าและเป็นหัวใจสำาคัญที่จะนำาพา
องค์กรไปสู่ความสำาเร็จ จึงมุ่งส่งเสริม ฝึกฝน และพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของพนักงานอย่างท่ัวถึง สร้างความมั่นคงใน
อาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพ รวมถึง
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำาหนดทิศทางในการดำาเนินงาน 
และพัฒนาด้วยการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ใช้ในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
พร้อมกับการสนับสนุนความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีเป้าหมาย
มุ่งมั่นเป็นบริษัทชั้นนำาของคนไทย

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรสำาคัญที่ทำาให้ BAM สามารถแข่งขัน
กบัองคก์รอืน่ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ สามารถดำาเนินงานไดบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย BAM จึง 
มุง่ส่งเสรมิ ฝกึฝน และพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังาน
อย่างทั่วถึง โดยกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรม
ในหลักสูตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน และหลักสูตรท่ัวไป 
ทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอก ดังนี้
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ระดับผู�อํานวยการฝ�าย
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ระดับรองผู�จัดการ - ผู�จัดการ
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นอกเหนือจากการได้รับการฝึกอบรมแล้ว นิยาม “คนเก่ง” 
คอื พนกังานท่ีสามารถถา่ยทอดทักษะ ความรู ้ความสามารถ
ให้แก่พนักงาน ตลอดจนชุมชนและสังคมได้

จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย           
หรือบุคคลภายนอก เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจการบริหาร       
จัดการทรัพย์ NPAs/NPLs    
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1. การกำากับดูแลกิจการ    
 คณะกรรมการมีมติให้ยกระดับหลักการกำากับ

ดูแลกิจการท่ีดี เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของ 
คณะกรรมการบริษัท โดยปรับปรุงจาก  5  หมวด
เดิมเป็น 8 หลักปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับ 
หลักการกำากับดูแลกิจการฉบับปรับปรุงใหม่
ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

การกํากับ
ดูแลกิจการ

1

การต�อต�าน
ทุจริต

ประพฤติมิชอบ

2

การดําเนินธุรกิจ
ด�วยความเป�นธรรม

3

การปฏิบัติต�อ
แรงงานด�วย
ความเป�นธรรม

5
ความรับผิดชอบ
ต�อผู�บริโภค

6

การจัดการ
ทรัพยากร

สิ�งแวดล�อมและ
พลังงาน

8

การเคารพสิทธิ
มนุษยชน

4

การพัฒนา
ชุมชนและ
สังคม

7

การวิจัย
และพัฒนา

9

2. สินค้าดี
 

BAM ยึดหลักคิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และสังคม 
มุง่สร้างสรรค์นวัตกรรมและบริการให้มีคุณภาพ ตอบสนอง 
ตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ โดยไมส่่งผลกระทบตอ่สังคม
และสิ่งแวดล้อม ไม่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา 
ให้บริการระบบสาธารณูปโภคอย่างมีคุณภาพเพียงพอ 
และพัฒนาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำาหนด
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2. การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ในปี 2561 BAM ได้เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และได้รับการ
รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 
ของ “สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั
ไทย (IOD)” โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะนำา
นโยบายและแนวปฏบิตัสู่ิการปฏบิตั ิไดอ้ยา่ง
แท้จริง เพื่อเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

3. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 การดำาเนนิธุรกิจท่ีสะท้อนถงึการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมเสมอภาค 

และเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญา โดยให้ความเท่าเทียมในการ
ซือ้ทรพัยสิ์นรอการขาย (First come First Serve) จะพจิารณา
ตามเง่ือนไขการซื้อหรืออาจจัดประมูลโดยวิธียื่นซองเสนอราคา 
ให้เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติและดุลยพินิจ

 การจัดอบรมกลุ่ม Talent

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน    
 BAM ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญ 

ในการขับเคล่ือนธุรกิจสู่ความสำาเร็จ จึงให้
ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เป็นธรรมท้ังในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน 
การแต่งต้ัง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพ
ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้
พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดี
ของสังคม 
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและข้อ

กำาหนดตามมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง โดยไม่เลือก
ปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานบังคับ ไม่ใช้แรงงาน
เด็ก พนักงานมีเสรีภาพในการสมาคม รวมถงึการจดัให้
มีความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำางานของ
พนักงานโดยรวม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แก่
พนักงานในการลงสมัครเพื่อเป็นตัวแทนในคณะ
กรรมการกิจการสัมพันธ์

6.  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 การมีระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าท้ังก่อนและหลัง          
การดำาเนินธุรกิจ มีการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง          
ครบถ้วน สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมร่วมกับ
หมู่บ้านการ์เด้นโฮม กรุงเทพฯ ในการดูแลพืน้ท่ีส่วนกลาง
ร่วมกับสมาชิกของหมู่บ้านจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ในการสร้างสนามเด็กเล่น

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม	
 BAM กำาหนดกรอบหลักการและแนวทางการ                  

ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
สังคมให้มีความเข้มแข็ง อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข         
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและ         
วิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
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การจัดทำารายงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ในปี 2561 BAM ได้จัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำาปี

9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
 BAM ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการองค์กร โดยเปิดโอกาสให้
พนักงานเสนอแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ เพื่อ
นำาไปสู่นวตักรรมท่ีสรา้งมลูคา่เพิม่ไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

 โครงการบ้านสวนสุขใจ เป็นการสร้างที่อยู่อาศัย
โดยเน้นการประหยัดพลังงาน มีการประยุกต์
ระหว่างการเกษตรอินทรีย์ท่ีเน้นเรื่องสุขภาพ  
เปน็มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และผสมผสานเทคโนโลย ี
Smart Home และ Smart Farm รวมทั้ง 
มีการออกแบบเป็นอารยสถาปัตย์ และใช้พลังงาน 
จากแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาร์เซล

8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
 ครอบคลุม 4 ส่วนสำาคัญ คือ 

(1) การป้องกันมลภาวะ 
(2) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
(3) การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน 
(4) การปกป้องสิ่งแวดล้อม 

 การรณรงค์ประหยัดพลังงาน  จัดกิจกรรม
ต่างๆ ให้ความรู้แก่พนักงานและคน            
ในชุมชน ให้เกิดความร่วมมือ ดูแล รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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สนบัสนนุให้บคุลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ในทุกมติ ิโดยส่งเสรมิกิจกรรมกำากบัดแูลให้เกิดการใช้ทรพัยากร
อย่างมปีระสิทธิภาพ เป็นการช่วยกนัดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมอย่าง
สมำ่าเสมอ รวมถึงการช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาสให้สามารถมี 
รายได้และสร้างชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริม 
การพัฒนาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขภาพ และ 
สภาพแวดล้อมของพนักงานภายในบริษัทและชุมชนบริเวณ 
โดยรอบพื้นที่

BAM สนบัสนนุกิจกรรมท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อสังคมอย่างสมำา่เสมอ 
เพื่อนำาไปสู่สังคมท่ีเข้มแข็งโดยคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เพื่อสามารถสร้างรายได้และสร้าง
ชุมชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน ดังนี้

3. สงัคมด ี
 

การสร�างโอกาส
ทางการศึกษา
แก�เยาวชน

1

การพัฒนา
คุณภาพชัวิต
และสิ�งแวดล�อม

ในชุมชน

3

การพัฒนา
คู�ค�าท�องถิ�น

2

การพัฒนา
คุณภาพชัวิต
แก�ผู�ด�อยโอกาส

4

การสืบสาน
ประเพณี
ท�องถิ�น

5

ร�วมเป�น
เครือข�าย

กับหน�วยงาน
ต�างๆ

6
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1.2   มอบทุนสนบัสนนุดา้นการศกึษาในโอกาสพเิศษ
ต่างๆ  อาทิ มอบทุนในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ
แก่เด็กนักเรียนชาวเขาใน จ.เชียงใหม่ มอบทุน
นักเรียนในชุมชน เป็นต้น

1.3 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องสมุด  
โรงอาหาร สนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์ 
การเรยีนการสอน  คอมพวิเตอร ์ให้กบัโรงเรยีน
ต่างๆ 

1.4    มอบหนังสือสำาหรับห้องสมุดโรงเรียน            
ในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ จำานวน            
144 โรงเรียน อาทิ หนังสือนิทาน 2 ภาษา 
( ไทย-อั งกฤษ)  หนั ง สือ โครงการใน 
พระราชดำาริ เป็นต้น

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน

1.1   โครงการมอบทุนการศึกษาปีท่ี 11 แก่นักเรียน 
ระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศ ปีละ 1,000 ทุน 
ทุนละ 3,000  บาท
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2.	 การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น																										
  จัดการประชุมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์  

โดยเปดิโอกาสให้ผูป้ระกอบธุรกิจรบัเหมากอ่สรา้ง
ได้เข้ามาพบปะ เพื่อรับฟังแนวทางการทำางาน       
ร่วมกับ BAM รวมถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
ผู้ประกอบการ โดยมีนโยบายที่โปร่งใสและปฏิบัติ
ต่อทุกรายเท่าเทียมกัน

3.	 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน														

3.2   กิจกรรมเราดูแลโลก โลกดูแลคุณ บรรยาย 
ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การเล่นน้ำาทะเลอย่าง
ปลอดภัย โดยมอบชุดถังขยะแยกประเภท 4 ชุด 
และเสื้อชูชีพ 100 ตัว ให้กับชมรมผู้ประกอบการ
หน้าหาดเจ้าสำาราญ  จ.เพชรบุรี

3.1   กิจกรรมเติมฝันบ้านใหม่ ให้ชุมชนคนริมคลอง 
Dream comes true Together สนับสนุน
การพฒันาชมุชน เคหสถานบา้นม่ันคงลาดพรา้ว
สามัคคี  มอบงบประมาณในการจัดสร้าง             
ลานอเนกประสงค์ และเครื่องออกกำาลังกาย  
พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กๆ ในชุมชน
จำานวน 50 ทุน
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4.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาส																				

4.2  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับหน่วยงาน 
ศูนย์เยาวชน โรงเรียนต่างๆ 

4.3  บรจิาคอปุกรณก์ฬีา อปุกรณก์ารเรยีน คอมพวิเตอร ์
ให้กับหน่วยงาน หรือ  โรงเรียนที่ขาดแคลน 

4.1  โครงการเติมฝัน ปันน้ำาใจ กับ BAM ปีท่ี 11 มอบเงินบริจาคเพ่ือสนับสนุนบุคคลพิการ คนยากจนสู้ชีวิต                          
เด็กด้อยโอกาส
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5. การสืบสานประเพณีท้องถิ่น

5.1 สนับสนุนกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย         
การแกะสลักเทียนเทศกาลเขา้พรรษา วัดผาสุการาม  
จ.อุบลราชธานี

5.2 สนับสนุนการจัดงานวันวาเลนไทน์ “ฤดูกาลแห่งรัก 
ณ บางรกั” ของสภาวัฒนธรรมบางรกั สำานกังานเขต
บางรัก กรุงเทพฯ

6. รว่มเป็นเครอืข่ายกบัหนว่ยงานตา่งๆ               
  มอบรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์  

ช่วยชีวิต มูลค่า 1,900,000 บาท  
ให้แก่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์เพือ่ใชใ้นการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน

5.3 สนับสนุนการจัดประกวด
ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) 
จ.เลย
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ในปี 2561 BAM มุ่งหวังท่ีจะเป็นเครื่องมือสำาคัญของภาครัฐ 
ในการบรหิารจดัการสินทรพัยด์อ้ยคณุภาพ  โดยมส่ีวนชว่ยเหลอื
ลูกหนี้และแก้ไขปัญหาสถาบันการเงิน ช่วยฟื้นฟู ธุรกิจ 
อสังหารมิทรพัย ์โดยการพฒันาทรพัยสิ์นรอการขายท่ีมศีกัยภาพ
ให้เป็นสินค้าท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ีต้องการของตลาดมากย่ิงข้ึน  
โดยมุ่งมั่นการดำาเนินงานให้เป็นไปในแนวทางการเติบโต 
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม ดว้ยการเชือ่มโยงกิจกรรม

สรุปผลการดำาเนินงาน

ต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียเข้ากับกลยุทธ์องค์กร ให้มีส่วนร่วมใน
การดำาเนินงานภายใต้นโยบายการพัฒนาอย่างย่ังยืน “คนดี  สินค้าดี 
สังคมด”ี  ในทุกมิต ิรวมท้ังปลกูฝงัคา่นยิมองคก์รให้กบัพนกังาน
ภายใต้ BAM TOUCH ให้เป็นส่วนสำาคัญในการเสริมสร้าง
คุณภาพของบุคลากร ในการดำาเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำาปี 2561 ดังนี้

“คนดี”  
BAM มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมบุคลากรของ BAM ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ด้วยการเสริมสร้าง
และพัฒนาบุคลากรให้เป็น “คนดี” ผ่านแนวคิดการเป็นผู้ให้ รู้จักเสียสละ และมีจิตที่เป็นสมาธิ 
โดยมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนาทัศนคติ ปลูกฝังลักษณะนิสัย จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงจะช่วย 
ส่งเสริมให้ BAM เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

“สินค้าดี”  
BAM รับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินมาบริหารจัดการ เพ่ือลด
ปัญหาหน้ีเสียในระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำาหรับลูกหน้ีหรือลูกค้าท่ีได้รับความเดือดรอ้น 
จากภาระหนีสิ้น BAM ช่วยแก้ปัญหาให้ได้รับทรัพย์กลับคืน ได้มีท่ีอยู่อาศัยหรือประกอบธุรกิจ 
ต่อไปเหมอืนเดิม ผ่านการจัดทำาโครงการต่างๆ อาทิ มาตรการประนอมหน้ีท่ีอยู่บนพ้ืนฐาน 
ความสมัครใจ ( Voluntary Basis Restructuring ) โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ 
รายย่อย ( ลูกหนี้บัตรเครดิต ) โครงการโอนทรัพย์ปลดหนี้ โครงการช่วยเหลือลูกหนี้ท่ี
ประสบภัยพิบัติต่างๆ  และโครงการคืนทรัพย์ให้คุณ

ส่วนการบรหิารจดัการและจำาหนา่ยทรพัยสิ์นรอการขาย  มุง่เนน้การจำาหน่ายทรพัยด์ว้ยการออกบธูงานอสังหารมิทรพัย์
ต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย จัดแคมเปญ โปรโมชั่นต่างๆ พิเศษ  และการช่วยเหลือลูกค้าซื้อทรัพย์  
อาทิ โครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำาระกับ BAM สำาหรับผู้ซื้อรายย่อย เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย 
มีที่อยู่อาศัยและเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ โครงการคอนโดราคามหาชน เพื่อผู้มีรายได้น้อย สำาหรับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย
และตอ้งการมท่ีีอยูอ่าศยัเปน็ของตนเองในราคาท่ีประหยดั คณุภาพพรอ้มอยู ่หลากหลายทำาเล จำาหนา่ยในราคาพเิศษ
พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย โครงการบ้านประหยัดพลังงาน ออกแบบบ้านและใช้วัสดุในการปรับปรุงบ้านท่ีคำานึงถึง
การลดใช้พลังงาน ลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และโครงการบ้านปลอดภัยต่อสุขภาพผู้อาศัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  
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“สังคมดี”   
BAM  มคีวามมุ่งม่ันท่ีจะมอบโอกาสท่ีดใีห้กบัสังคม  เพือ่เป็นการตอกยำา้ความชดัเจน
ด้าน CSR จงึมนีโยบายส่งเสรมิ สนบัสนนุ พฒันา  และสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย ครอบคลมุในทุกภมูภิาคท่ัวประเทศอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบแทนชมุชน 
สังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารสินทรัพย์ที่มุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยเน้น 4 ด้านหลกั คอืสนบัสนนุด้านการศกึษา เตมิโอกาสแก่ผู้ท่ีได้รบัความ
เดือดร้อนในสังคม เติมโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนองค์กร หน่วยงาน 
มลูนธิิต่างๆ  ในการจัดทำากิจกรรมด้านสาธารณกศุล  ดนตร ี กฬีา ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 
  

ตลอดระยะเวลาการดำาเนินงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตาม
นโยบาย “คนดี สินค้าดี  สังคมดี” โดยยึดหลัก BAM TOUCH 
เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียให้มีส่วนร่วมกับการดำาเนินงาน       
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
ควบคู่กัน

รายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นโดยอ้างอิงกรอบแนวทางการจัดทำา
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน(GRI Standard) และ UN 
Sustainable Development Goals ซึ่ งบริษัทมี                     
ความตั้งใจท่ีจะพัฒนารายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล       
ซึ่งในปี 2561 บริษัทยังคงมุ่งม่ันในการดำาเนินธุรกิจภายใต้         
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืให้ครอบคลุมกรอบ GRI Standard และ 
UN Sustainable Development Goals  มากที่สุด

BAM กับการพัฒนาที่ยั่งยืน 204 รายงานประจำาปี 2561



ADDRESS OF 
HEAD OFFICE AND BRANCH  
ที่อยู่สำานักงานกรุงเทพฯ และสำานักงานภูมิภาค  

ฝ่าย/สำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักงานกรุงเทพฯ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500

(02) 267-1900 (02) 266-3377

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
และจำาหน่ายทรัพย์ 
ภาคเหนือตอนบน

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำาบลวัดเกต 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

(053) 246-621-2 (053) 246-619

สำานักงานเชียงใหม่ 
(แก้วนวรัฐ)

207/11 ถนนแก้วนวรัฐ ตำาบลวัดเกต 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

(053) 266-472-5 (053) 266-476

สำานักงานเชียงใหม่
(เจริญเมือง)

115 ถนนเจริญเมือง ตำาบลวัดเกต 
อำาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

(053) 244-075-6 (053) 244-077

สำานักงานเชียงราย 246 ถนนธนาลัย ตำาบลเวียง 
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

(053) 711-003

(053) 711-763

(053) 711-773

(053) 711-146

(053) 711-503

สำานักงานลำาปาง 399/7-8 ถนนไฮเวย์-ลำาปาง-งาว 
ตำาบลสวนดอก อำาเภอเมืองลำาปาง  
จังหวัดลำาปาง 52100

(054) 217-127

(054) 217-321 
(054) 228-380

(054) 226-641

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
และจำาหน่ายทรัพย์
ภาคเหนือตอนล่าง

227/27 ถนนบรมไตรโลกนารถ 
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

 (055) 247-333 
 (055) 247-477

(055) 247-476

สำานักงานพิษณุโลก 227/27 ถนนบรมไตรโลกนารถ 
ตำาบลในเมือง อำาเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก 65000

(055) 247-488 
(055) 247-489

(055) 247-487

สำานักงานแพร่ 235 ถนนเจริญเมือง ตำาบลในเวียง 
อำาเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

(054) 511-049  
(054) 511-546   
(054) 621-121

(054) 511-782

สำานักงานนครสวรรค์ 1250/9-10 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน  
ตำาบลนครสวรรค์ตก อำาเภอเมืองนครสวรรค์   
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

(053) 372-107-8 (053) 372-109



ฝ่าย/สำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และ
จำาหน่ายทรัพย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

292 ถนนหน้าเมือง ตำาบลในเมือง  
อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

 (043) 225-226-8 (043) 225-229

สำานักงานขอนแก่น 292 ถนนหน้าเมือง ตำาบลในเมือง  
อำาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

(043) 225-226-8 (043) 226-219

สำานักงานอุดรธานี 165,167 ถนนโพศรี ตำาบลหมากแข้ง  
อำาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

(042) 240-538-40 (042) 221-158

สำานักงานนครราชสีมา 30 ถนนโพธิ์กลาง ตำาบลในเมือง  
อำาเภอเมืองนครราชสีมา   
จังหวัดนครราชสีมา 30000

(044) 244-288   
(044) 244-388  
(044) 255-726

(044) 241-594  
(044) 259-386

สำานักงานอุบลราชธานี 7 ถนนกันทรลักษ์ ตำาบลวารินชำาราบ  
อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

(045) 321-161  
(045) 321-382  
(045) 269-422

(045) 321-062

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และ
จำาหน่ายทรัพย์
ภาคกลาง

330/1-3 หมู่ที่ 5 ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล  
ตำาบลท่าระหัด อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี   
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

(035) 524-183-5 (035) 521-372

สำานักงานสุพรรณบุรี 330/1-3 หมู่ที่ 5 ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล   
ตำาบลท่าระหัด อำาเภอเมืองสุพรรณบุรี   
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

(035) 524-183-5 
(035) 522-993

(035) 524-186

สำานักงานราชบุรี 194/2 ถนนทรงพล ตำาบลบ้านโป่ง 
อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

(032) 211-045  
(032) 211-934   
(032) 301-021

(032) 221-892

สำานักงานนครปฐม 603 ถนนเพชรเกษม ตำาบลห้วยจรเข้  
อำาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

(034) 243-381-3 (034) 243-384

สำานักงานสระบุรี 127 ถนนพหลโยธิน ตำาบลปากเพรียว  
อำาเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

(036) 221-871

(036) 223-989

(036) 223-733

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และ
จำาหน่ายทรัพย์ 
ภาคตะวันออก

83/5-7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลเสม็ด  อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 144-130-2 (038) 144-138

สำานักงานชลบุรี 83/5-7 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท 
ตำาบลเสม็ด  อำาเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี 20000

(038) 144-130-2 (038) 144-135

ที่อยู่สำานักงานกรุงเทพฯ และสำานักงานภูมิภาค  206 รายงานประจำาปี 2561



ฝ่าย/สำานักงาน ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร

สำานักงานระยอง 79 ถนนสุขุมวิท ตำาบลท่าประดู่ 
อำาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
21000

(038) 611-028

(038) 611-591

(038) 612-836

(038) 612-837

สำานักงานฉะเชิงเทรา 108/16-17 ถนนมหาจักรพรรดิ์  
ตำาบลหน้าเมือง อำาเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

(038) 512-900-1 (038) 512-902

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และ
จำาหน่ายทรัพย์ 
ภาคใต้ตอนบน

14-14/1-2 ถนนตลาดใหม่ 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 272-186 
(077) 273-289  
(077) 288-472

(077) 222-286

สำานักงานสุราษฎร์ธานี 14-14/1-2 ถนนตลาดใหม่ 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 284-961-3 
(077) 288-962

(077) 281-287

สำานักงานภูเก็ต 
(ชั่วคราว)

14-14/1-2 ถนนตลาดใหม่ 
ตำาบลตลาด อำาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

(077) 204-861-3 (077) 204-864

สำานักงานประจวบคีรีขันธ์ 41  หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม 
ตำาบลเขาน้อย อำาเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120

(032) 622-039

(032) 621-499

(032) 622-050

(032) 622-051

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และ
จำาหน่ายทรัพย์ 
ภาคใต้ตอนล่าง

257 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่  
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

(074) 262-825-7 (074) 262-577

สำานักงานหาดใหญ่ 257 ถนนเพชรเกษม ตำาบลหาดใหญ่  
อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

(074) 261-501-4 (074) 262-572

สำานักงานนครศรีธรรมราช 101/8 ถนนพัฒนาการคูขวาง 
ตำาบลคลัง อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

(075) 344-770-2 (075) 344-773

สำานักงานยะลา 79,81 ถนนพิพิธภักดี ตำาบลสะเตง 
อำาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

(073) 223-740-2 (073) 223-743

หมายเหตุ : ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำาหน่ายทรัพย์ เปลี่ยนชื่อจากฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคตามโครงสร้างใหม่  
ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกราคม 2562

ที่อยู่สำานักงานกรุงเทพฯ และสำานักงานภูมิภาค 207บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด (มหาชน)



ใช�ทั�ง  TH-ENปกหน�าใน ปกหลังใน

210 mm. 210 mm.

260 m
m

.

14
mm.

BAM มีสำนักงานใหญ�และสำนักงานเครือข�าย
ครอบคลุมทั�วประเทศ

เครือข�ายของ

สำนักงานใหญ� 

สำนักงาน 1
ภาคกลาง 

สำนักงาน 4

ภาคเหนือตอนบน

สำนักงาน 4ภาคเหนือตอนล�าง

สำนักงาน 3

ภาคตะวันออก

สำนักงาน 3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

สำนักงาน 4ภาคใต�ตอนล�าง

สำนักงาน 3
ภาคใต�ตอนบน

สำนักงาน 3

25
สำนักงาน

เครือข�ายของ BAM
มีทั�งหมด



ใช�ทั�ง  TH-ENปกหน�าใน ปกหลังใน

210 mm. 210 mm.
260 m

m
.

14
mm.



บริษัทบริหารสินทรัพ
ย� กรุงเทพ

พ
าณิ

ชย� จํากัด (มหาชน)
รายงานประจำป� 2561

บริษัทบริหารสินทรัพย� กรุงเทพพาณิชย� จํากัด (มหาชน)
99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท� : 02 267 1900 รายงานประจำป� 2561

210 mm. 210 mm.

260 m
m

.

14
mm.




