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วิสัยทัศน์

VISION:BAMisaprincipal
organization in management of
non-per fo rming asset s wi th
efficiency and good corporate
governance

บสก. เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการ 

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
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(Mrs.SwangchitChaiyawat)
Chairman

(นางสว่างจิตต์จัยวัฒน์)
ประธานกรรมการ

 บสก. มุ่งหวังที่จะก้าวสู่การเป็น

บริษัทมหาชนที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ  

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
BAMaimstobeapubliccompany
ofexcellentquality,efficiencyandgood
governance
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สารจากประธานกรรมการ
MessageFromtheChairman

 Bangkok Commercial Asset Management
Company Limited (“BAM”) has stepped into its 15th
anniversary as a governmental authority having the
mission to act as an important mechanism for
managementofNon-PerformingAssetsinordertoassist
bona fide debtors to return to the normal economic
systemand to solve thenon-performing loanproblems
as well as to restore the real estate business by
developingtheNPAtobecomestandardpropertiesas
per the market’s demand. In addition, for conformity
withtheobjectivesthatwillleadBAMtobeoneofthe
best asset management companies in Thailand, BAM
thereforehasenactedthepoliciesandtheactionplan
andcreatedtheinnovationsforincreasingtheefficiency
of BAM’s business operation in all aspects such as
investmentfordevelopmentinordertoaddvaluetoits
NPA, expansion and improvement of the office or
property center both in Bangkok and all provincial
regions.BAMalsoperformedvariousprojectsespecially
for “Sustainability and Self-Sufficient Living with BAM’s
LAND”under theconceptof“GoodLifecanbeture”
by which in 2011, BAM has improved the multiple
cropping as per the sufficient living theory to the
sustainabilityearningundertheconceptof“Cropping1
Rai!Youcanget100K”.Suchprojectisoneofthemain
projects that is able to drive the sales volumeof the
agriculturallandofBAMmorethanexpected.
 During the end of 2011, the Thai economy
fluctuated and slowed down due to the flood crisis
causing damages to various provinces and areas
affecting the development of all aspects of business,
including the real estate sector. BAM’s debtors and
customers (purchasing BAM’s NPA) as well as general
people living in Bangkok and nearby provinces were
severely affected by themega flood. BAM, therefore,
announced measures for emergency relief of those
affected. Inaddition,BAM’sexecutivesand staff jointly
donated money, food and bott led water and
emergencybagsaswellas visitedand supported the
flood victims with belief that kindness and support of
Thai people given to each other will help to restore
normalconditionsquickly.
 As the mission and main policies, BAM still
emphasizehelping indeveloping theeconomic system
ofthecountryaswellasdevelopmentandsolvingthe
social problems, BAM intends to be one of the best
publiccompaniesthathasquality,efficiencyandgood
corporate governance of the same standard as the
leadingcompaniesofthecountryinthefuture.

(Mrs.SwangchitChaiyawat)
Chairman

 ก้าวสู่ปีที่ 15 ของ บสก. ในฐานะองค์กรของรัฐ ซึ่งมี
ปณิธานที่มุ่งหวังในการเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ โดยมุ่งช่วยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตให้กลับสู่
ระบบเศรษฐกิจปกติ และแก้ไขปัญหาหนี้เสียของสถาบันการเงิน
ให้กลับมาเป็นหนี้ที่มีคุณภาพอีกครั้ง รวมไปถึงดำเนินการฟื้นฟู
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยการพัฒนาทรัพย์สินรอการขายที่มี
ศักยภาพให้เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของ
ตลาด และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะนำองค์กรก้าวสู่
การเปน็บรษิทับรหิารสนิทรพัยท์ีด่ทีีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ บสก.
จึงกำหนดนโยบาย แผนงาน และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจทุกด้านทั้งการลงทุนพัฒนาเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์การขยายและปรับปรุงสำนักงานหรือ
ศูนย์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทในกรุงเทพฯและภูมิภาค
ทั่วประเทศการดำเนินโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการพออยู่
พอกินกับที่ดินบสก.ภายใต้แนวคิด“ชีวิตที่ดีมีได้จริง”ซึ่งใน
ปี 2554 ได้ต่อยอดการทำเกษตรผสมผสานบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กลายเป็นการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ด้วย
แนวทาง“ทำกนิ1ไร่ทำได้1แสน”และโครงการดงักลา่วถอืเปน็
หนึง่ในโครงการหลกัทีส่ามารถผลกัดนัใหย้อดขายทีด่นิเกษตรกรรม
เกินเป้าหมายที่วางไว้ทั่วประเทศอีกด้วย
 ช่วงปลายปี 2554 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยมี
ความผันผวน และเกิดการชะลอตัวเนื่องจากเหตุการณ์มหา
อุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหลายจังหวัดและ
หลายพืน้ที่ สง่ผลกระทบตอ่การพฒันาธรุกจิทกุแขนง รวมถงึภาค
อสังหาริมทรัพย์ ลูกหนี้ และลูกค้าซื้อทรัพย์ของ บสก. รวมถึง
ประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ต่างได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากบสก.ได้ออกมาตรการช่วยเหลือ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งผู้บริหารและ
พนักงานต่างร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกันบริจาคเงิน บรรจุถุงยังชีพ
จัดอาหาร น้ำดื่ม ส่งมอบพร้อมทั้งออกเยี่ยมเยียน เป็นกำลังใจ
แก่ผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าน้ำใจ และกำลังใจของ
คนไทยที่มอบให้แก่กันจะทำให้สามารถพลิกฟื้นวิกฤตให้กลับคืน
สู่ปกติได้โดยเร็ว
 ด้วยภารกิจและนโยบายหลักของบสก.ยังคงมุ่งเน้นที่
จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ควบคู่กับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคม บสก. มุ่งหวังที่
จะก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่ เพียบพร้อมด้วยคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล ทัดเทียมองค์กรชั้นนำของ
ประเทศอย่างแท้จริงต่อไปในอนาคต
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(นายสุเมธมณีวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(Mr.SumateManeewattana)
President

 บุคลากรทุกฝ่ายงานทั่ วประเทศ  

เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน บสก. 

ให้ก้าวมาถึงทุกวันนี้ 
Alldepartments’employeeincountry-
wideisakeydrivemechanismofthe
existenceofBAMsuccess
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สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
MessageFromthePresident

 ปี 2554 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ บสก. ประสบความสำเร็จ
ตามเปา้หมายทีก่ำหนดไว้ โดยมรีายไดจ้ากการปรบัโครงสรา้งหนี้
และจำหนา่ยทรพัย์รวมทัง้สิน้12,771ลา้นบาทคดิเปน็106.43%
ของเป้าหมายทั้งปีซึ่งกำหนดไว้ที่ 12,000 ล้านบาท และมีกำไร
สุทธิ 2,935 ล้านบาท นับเป็นปีที่ 10 ที่ บสก. มีกำไรต่อเนื่อง
และเป็นปีที่มีกำไรสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 13 ปี กล่าวได้
ว่าแผนกลยุทธ์เชิงรุกซึ่งวางไว้อย่างรัดกุมรอบด้านสำหรับภารกิจ
ตา่งๆ ยงัเปน็ปจัจยัสำคญัในความสำเรจ็ของผลประกอบการ ไมว่า่
จะเป็นแผนการเพิ่มขนาดสินทรัพย์ ซึ่งสามารถรับซื้อรับโอน
สินทรัพย์จากสถาบันการเงินต่างๆในปี2554คิดเป็นมูลค่ารวม
12,330ลา้นบาทแผนบรหิารจดัการลกูหนีด้อ้ยคณุภาพทัง้ลกูหนี้
ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน แผนบริหารจัดการทรัพย์สิน
รอการขายด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายต่อเนื่องตลอดทั้งปี
แผนการกระตุ้นให้พนักงานทุกฝ่ายงานมีส่วนร่วมในการจำหน่าย
ทรัพย์ แผนเร่งระบายทรัพย์ขายยาก ตลอดจนแผนการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทำงานในทุกๆ ด้าน รวมถึงแผนลดค่าใช้จ่าย
และแผนงานด้านความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ล้วนเป็นคำตอบ
สำหรับที่มาของการดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 กา้วตอ่ไปสำหรบับสก.คอืการดำเนนิงานตามแผนงาน
ในการแปรรูปและนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดย บสก. ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ(MIS)รวมทั้งเชื่อมโยงระบบการบริหารความเสี่ยง
กบัระบบMISตามแผนงานทีว่างไว้ในขณะเดยีวกนับสก.ไมเ่คย
ละเลยผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร นั่นคือ บุคลากรทุก
ฝ่ายงานทั่วประเทศซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบสก.ให้
ก้าวมาถึงทุกวันนี้ ดังนั้น แผนกลยุทธ์ที่จัดเป็นภารกิจหลักอีก
ด้านหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน และการส่งเสริมให้
พนักงานมีจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างจริงจัง
 ณวันนี้ของบสก.นอกเหนือจากบทบาทหลักในฐานะ
องค์กรของรัฐซึ่งทำหน้าที่แก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ
สถาบันการเงินเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว อีกหนึ่ง
นโยบายหลักของ บสก. คือการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมไทย
ด้วยการหยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบ
ความเดือดร้อน ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ
นอกจากนี้บสก.ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทยจะเข้าเป็น
สมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดย บสก.
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจและธุรกิจในภาค
อสังหาริมทรัพย์มีความทัดเทียมกับสมาชิกในกลุ่มอาเซียน และ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

 
 Theyear2011wasoneoftheyearsthatBAMwas
successful as expected having income derived from the
debtrestructuringandsaleofNPAintotalamountofBaht
12,771Million or 106.43% of the target for the entire year
(targetwas fixed at Baht 12,000Million) and net profit of
Baht 2,935 Million causing BAM to gain profit for 10
consecutiveyearsandistheyearthatBAMhasgainedthe
mostprofitsinceitsestablishmentforaperiodof13years.It
canbesaid that theprogressivestrategicplanswhichare
carefullydeployedinallaspectsforallmissionsarethekey
successfactorsofBAM’sbusinessoperationsuchastheplan
to increase its assets size enabling BAM to purchase and
acquiretheassetsofotherfinancial institutionsin2011ina
total amount of Baht 12,330 Mi l l ion, the plan for
managementofnon-performingdebtorsbothforsecuredor
unsecured debt, the plan for management of NPA by
holding various and continuous sales promotion activities
throughout the year, the stimulus plan for encouraging all
staff to take part in the sale of NPA, the plan for
accelerating the sale of troublesome NPA, as well as the
planforincreasingworkefficiency,theplanforreductionof
operatingexpensesandcorporatesocialresponsibilityplan.
 The next step of BAM is to implement the
privatization plan and listing BAM’s shares on the Stock
ExchangeofThailand.Inthisrespect,BAMhasdevelopedits
ManagementInformationSystem(MIS)andconnectedsuch
MIS to the riskmanagement systemasper the scheduled
working plan. Meanwhile, BAM has never neglected the
persons behind BAM’s success which are all of BAM’s
employees, who are an important mechanism supporting
BAM’s business operation. Therefore, one of the strategic
plans,whichisalsodeemedtobeaprimarymechanismis
systematized and continuous personnel development,
enhancement of corporate sustainability and organizational
culture and promoting all personnel to be conscious of
goodcorporategovernance.
 Apart from itsmainmissions tosolvethe impaired
assetproblemsof the financial institutions inorder toassist
anddevelop theeconomic system,othermainmissionsof
BAMaretohelpdevelopingThaisocietybyofferinghelpto
underprivileged people through various social service
activities. Inaddition,BAMalsogivespriority topreparation
forcommencementof theeconomic liberalizationwhereby
Thailand will become a member of ASEAN Economic
Communityin2015.BAMexpectstobeapartthatdrivesthe
economicsystemandrealestatebusinesstobetantamount
toothermembersinASEANandgrowsustainably.

(นายสุเมธมณีวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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1.นางสว่างจิตต์จัยวัฒน์/ประธานกรรมการ
Mrs.SwangchitChaiyawat/Chairman

2.นายสามารถบูรณวัฒนาโชค/กรรมการ
Mr.SamartBuranawatanachoke/Director

3.นายอนันต์สิริแสงทักษิณ/กรรมการ
Mr.AnantSirisaengtaksin/Director

คณะกรรมการ 

Board
Directorsof

4.นายสุวรรณดำเนินทอง/กรรมการ
Mr.SuwanDamnernthong/Director

5.นางทองอุไรลิ้มปิติ/กรรมการ
Mrs.ThonguraiLimpiti/Director

6.นางสาวกรประณมวงษ์มงคล/กรรมการ
Miss.KornpranomWongmongkol/Director

12 3 45 6
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7.นายพิชาดำรงค์พิวัฒน์/กรรมการ
Mr.BhichaDamrongphiwat/Director

8.นายอรินทร์จิรา/กรรมการ
Mr.ArinJira/Director

9.นายอนนต์สิริแสงทักษิณ/กรรมการ
Mr.AnonSirisaengtaksin/Director

10.นายกฤษฎาจีนะวิจารณะ/กรรมการ
Mr.KrisadaChinavicharana/Director

11.นายสุเมธมณีวัฒนา/กรรมการ
Mr.SumateManeewattana/Director

12.นายพงศธรมณีพิมพ์/เลขานุการคณะกรรมการ
Mr.PhongsathonManeepim/Secretary


78 9 10 11 12
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คณะกรรมการชุดต่างๆ ของ บสก. 

คณะกรรมการบริษัท
 1.นางสว่างจิตต์จัยวัฒน์  ประธานกรรมการ
 2.นายสามารถบูรณวัฒนาโชค กรรมการ
 3.นายอนันต์สิริแสงทักษิณ  กรรมการ
 4.นายสุวรรณดำเนินทอง  กรรมการ
 5.นางทองอุไรลิ้มปิติ  กรรมการ
 6.นางสาวกรประณมวงษ์มงคล กรรมการ
 7.นายพิชาดำรงค์พิวัฒน์  กรรมการ
 8.นายอรินทร์จิรา   กรรมการ
 9.นายอนนต์สิริแสงทักษิณ  กรรมการ
 10.นายกฤษฎาจีนะวิจารณะ กรรมการ
 11.นายสุเมธมณีวัฒนา  กรรมการ
 12.นายพงศธรมณีพิมพ์  เลขานุการ
      คณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
 
 กำหนดนโยบายหลักและควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการ

ของบริษัท
 กำหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคล เงนิตอบแทน

และค่าใช้จ่าย
 กำหนดขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งการเงนิทรพัยส์นิ

และการบัญชีรวมทั้งการตรวจสอบและสอบบัญชีภายใน
 กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงาน และการดำเนิน

กิจการ
 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินราคาสินทรัพย์และ

หลักประกันที่บริษัทจะรับซื้อหรือรับโอน
 พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของบริษัท



BAM’s Committees 

BoardofDirectors
 1.Mrs.SwangchitChaiyawat Chairman
 2.Mr.SamartBuranawatanachoke Director
 3.Mr.AnantSirisaengtaksin Director
 4.Mr.SuwanDamnernthong Director
 5.Mrs.TonguraiLimpiti  Director
 6.Ms.KornpranomWongmongkol Director
 7.Mr.BhichaDamrongphiwat Director
 8.Mr.ArinJira   Director
 9.Mr.AnonSirisaengtaksin Director
 10.Mr.KrisadaChinavicharana Director
 11.Mr.SumateManeewattana Director
 12.Mr.PhongsathonManeepim Secretary



Scopeofauthoritiesand
responsibilitiesoftheboardof
directors
 Establishmentofpoliciesandgeneralsupervision.
 Prescr ipt ion of regulat ions on personnel

management,compensationandotherexpenses.
 Prescription of regulations on procurement,

employment, finances, assets and accounting
aswellasinternalauditing.

 Prescriptionofregulationsonmanagementand
operation.

 Prescription of criteria relating to appraisal of
acquiredassetsandcollaterals.

 Considerationandapprovalofbudgets.


คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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คณะกรรมการจัดการ

 1.นายสามารถบูรณวัฒนาโชค  ประธาน
     คณะกรรมการจัดการ
 2.กรรมการผู้จัดการใหญ่  รองประธาน
 3.นางสาวกรประณมวงษ์มงคล กรรมการ
 4.นายพิชาดำรงค์พิวัฒน์  กรรมการ
 5.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ

6.ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการ


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
จัดการ

 กำหนดเป้าหมายและนโยบายในการดำเนินงาน
 พิจารณาและอนุมัตินโยบายกลยุทธ์แนวทางดำเนินการใน

ด้านการระดมทุนการลงทุนการเข้าร่วมลงทุนการบริหาร
ความเสี่ยงการพัฒนาและแก้ไขสินทรัพย์การจำหน่ายและ
การหาประโยชน์จากทรัพย์สินรอการขาย ให้สอดคล้องกับ
ภาวะทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน

 พจิารณาแผนงาน งบประมาณ และกำกบัดแูลการดำเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด

 การว่าจ้างบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตาม
โครงการเฉพาะเรื่อง

 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานต่างๆ




คณะกรรมการตรวจสอบ

 1.นายอนันต์สิริแสงทักษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.นายอรินทร์จิรา    กรรมการ
 3.นายกฤษฎาจีนะวิจารณะ   กรรมการ
 4.ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เลขานุการ

ExecutiveCommittee


 1.Mr.SamartBuranawatanachoke Chairman
 
 2.President  ViceChairman
 3.Ms.KornpranomWongmongkol Director
 4.Mr.BhichaDamrongphiwat Director
 5.SeniorExecutiveVicePresident Director
 6.VicePresidentofOfficeofthePresidentSecretary


Scopeofauthoritiesandresponsibilities
oftheExecutiveCommittee

 Prescriptionofobjectivesandprincipalpolicies

onoperation.
 Considerationandapprovalofpolicies,strategies,

operationalmethods relating to procurement of
capitalandpartners, investment,participation in
jointventureswithotherparties,riskmanagement,
loanrestructuringaswellassaleanddisposalof
propertiesforsaleinlinewitheconomicsituation
andbusinesscompetition.

 Consideration of action plans andbudgets as
wellassupervisionofoperation.

 Hiringotherpartiestoproceedwithspecificprojects.
 Appointmentofothercommitteesandworking

groups.

AuditCommittee

 1.Mr.AnantSirisaengtaksin Chairman
 2.Mr.ArinJira  Director
 3.Mr.KrisadaChinavicharana Director
 4.VicePresidentofInternalAuditDepartmentSecretary

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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Scopeofauthoritiesandresponsibilities
oftheAuditCommittee

 Reporting the credibility of annual financial

statements,interimfinancialstatementsandthe
processofarrangingfinancialstatements.

 Reportingthesufficiencyofinternalcontrolsystems,
internalauditfunctions,andriskmanagement.

 Reporting the adequacy and properness of the
processoffollowingupandmonitoringoperations
inordertoensureconsistencywiththeestablished
policies,rulesandregulations,andrelevantlaws.

 Consideration and presentation of opinions on
appointment,rotation,dismissal,andprescription
of compensations of the Director of Internal
AuditDepartmenttotheBoardofDirectors.

 Approval of the charter of Internal Audit
Department,auditplan,andbudgetforInternal
AuditDepartment.

 Provision of external advisors or experts to give
advicesorassistinauditoperationswithcompany’s
expenses and such provisionmust be proceeded
undercompany’srulesandregulations.

 Engagement inothertasksassignedbytheBoard
ofDirectorswithinthescopeof responsibilitiesand
duties of the Audit Committee according to the
regulationsestablishedbythegovernmentagency.

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 รายงานความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินประจำปี

รายงานทางการเงินระหว่างกาลและกระบวนการในการจัด
ทำรายงานทางการเงิน

 รายงานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

 รายงานความเพียงพอและเหมาะสมของกระบวนการในการ
ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และกฎหมายเกี่ยวข้อง

 พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน กำหนดค่าตอบแทน และ
พิจารณาความดีความชอบประจำปีของผู้อำนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

 อนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบภายใน

 จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน
การให้คำแนะนำ หรือช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบโดย
ใช้ค่าใช้จ่ายของบริษัทและดำเนินการจัดหาภายใต้ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัท

 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายซึ่งอยู่
ภายใตข้อบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใต้กรอบข้อกำหนดของทางการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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LoanRestructuringCommittee

 1.President Chairman
 2.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  SalesandPropertyManagement
 3.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  HeadofficeLoanRestructuring  
 4.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuring 
 5.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  BusinessSupport 
 6.ExecutiveVicePresident,MemberandSecretary
  LoanRestructuringGroup1
 7.ExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuringGroup1
 8.ExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuringGroup2
 9.ExecutiveVicePresident, Member
  BusinessSupportGroup2  
10.VicePresidentofLitigationDepartment2Member
 11.VicePresidentofInternal Observer
  AuditDepartment

Scopeofpowerandduty


 Prescriptionofpoliciesandstrategiesofloan
resolution.

 Approvalorrefusaloftheproposalof loan
restructuring,andprescriptionofguidelinesfor
distressedassetsresolution.

 Considerationandpresentationofopinionson
loanresolutionwithdebtoutstandingbalance
exceeding their authority to the Executive
Committeeand/ortheBoardofDirectors.

 Prescriptionofregulationsandordersrelating
to the management of distressed assets,
and reviewof such regulationsandorders
foramendment.

 Appointmentofsubcommittee,anddelegation
of authorities and responsibilities to such
subcommittee.

คณะกรรมการพัฒนาสินทรัพย์

 1.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 2.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายจำหน่ายและจัดการทรัพย์ 
 3.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่
 4.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 
 5.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายสนับสนุนธุรกิจ  
 6.ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กรรมการและเลขานกุาร
  สายพฒันาสนิทรพัย์1  
 7.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค1   
 8.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค2 
 9.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  กรรมการ
  สายสนับสนุนธุรกิจ2  
 10.ผู้อำนวยการฝ่ายคดี2   กรรมการ
 11.ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สังเกตการณ์


ขอบเขตอำนาจหน้าที่

 กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการแก้ไขและติดตามหนี้

 อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
รวมทัง้กำหนดแนวทางแกไ้ขปญัหาสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ

 พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข
หนี้ในรายที่เกินอำนาจ เพื่อเสนอคณะกรรมการจัดการ
และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

 กำหนดระเบียบคำสั่งหรือทบทวนแก้ไขระเบียบคำสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินทรัพย์

 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมทั้งมอบหมายอำนาจ
หน้าที่แก่คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์


 1.กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานคณะกรรมการ
 2.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายจำหน่ายและจัดการทรัพย์ 
 3.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ

 สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่ 
 4.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
 5.รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 6.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กรรมการ
 สายจัดการทรัพย์
 7.ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กรรมการและเลขานกุาร
  สายจำหน่ายทรัพย์ 
 8.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค1   
 9.ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
  สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค2 
10.ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย  กรรมการ
11.ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา กรรมการ


12.ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สังเกตการณ์

PropertiesforSaleManagement
Committee

 1.President   Chairman
 2.SeniorExecutiveVicePresident, Member
 SalesandPropertyManagement
 3.SeniorExecutiveVicePresident, Member
 HeadofficeLoanRestructuring
 4.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuring
 5.SeniorExecutiveVicePresident, Member
  OperationSupporting
 6.ExecutiveVicePresident, Member
  PropertyManagementGroup
 7.ExecutiveVicePresident,MemberandSecretary
 SalesGroup  
 8.ExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuringGroup1
 9.ExecutiveVicePresident, Member
  RegionalLoanRestructuringGroup2
 10.VicePresidentofLegalDepartmentMember
 11.VicePresidentofProperty Member
  AppraisalDepartment
12.VicePresidentofInternalAuditObserver
 Department

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอำนาจอนุมัติในด้าน
การพัฒนา การจำหน่าย และ/หรือการให้เช่าทรัพย์สิน
เสนอคณะกรรมการจัดการและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ และให้มีการทบทวนตามความจำเป็นและ
เหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละครั้ง
กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน การพัฒนา
การจำหนา่ย หรอืการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิเพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย
ที่กำหนด
พิจารณาอนุมัติโครงการ แผนงาน และค่าใช้จ่ายในการ
จำหนา่ยการพฒันาและ/หรอืการใหเ้ชา่ทรพัยส์นิ รวมทัง้
การว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการตามขอบเขต
อำนาจที่ได้รับ
กำหนดราคาประกาศขาย และอัตราค่าเช่าของทรัพย์สิน
รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขในการจำหน่าย และ/หรือให้เช่า
ทรัพย์สินเป็นการทั่วไปและ/หรือแต่ละคราวตามแต่กรณี
กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการปฏิบัติ และผู้ดำเนินการ
จำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีการประมูล
พิจารณากำหนดราคาซื้อหรือเช่าทรัพย์สินเฉพาะที่จำเป็น
และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและจำหน่ายทรัพย์สิน
พิจารณาจำหน่ายและ/หรือให้เช่าทรัพย์สิน
พิจารณายอมรับเนื้อที่ดินคงเหลือจากการรังวัดสอบเขต
ที่ดินและรายงานให้คณะกรรมการจัดการทราบ
พิจารณาอนุมัติฟ้องขับไล่และดำเนินคดีกับผู้บุกรุกและ
ละเมิดทรัพย์สินรอการขายของบริษัท
พจิารณาอนมุตักิารประนปีระนอมยอมความในคดฟีอ้งขบัไล่
ผู้บุกรุก/ละเมิดทรัพย์สินรอการขายของบริษัทและการยุติ
คดีเพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมทั้งมอบหมายอำนาจหน้าที่
แก่คณะอนุกรรมการ
อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


Scopeofpowerandduty

Prescription of criteria, methods, and approving
authorityfordevelopment,sale,and/orrentingout
of assets topropose to the ExecutiveCommittee
and/ortheBoardofDirectorsforconsideration.
Prescription of policies and operational guidelines
fordevelopment,sale,and/orrentingoutofassets
toachievetheobjectives.
Consideration and approval of projects, action
plans,andexpensesforsale,development,and/or
renting out of assets, aswell as employing other
parties to proceed with the operation within the
scopeofauthority.
Prescriptionofsellingprice,rentalrate,aswellasterms
andconditionsofsaleandrentingoutofassets.
Prescriptionofcriteria,procedures,andsalesoperator
forconductingauction.
Prescriptionofpurchasingpriceorrentingofassets
incaseofnecessityfordevelopmentandsaleofassets.
Considerationofsaleand/orrentingoutofassets.
Considerationofacceptingtheremainingareaof
land fromdoingacadastral surveyand reporting
totheExecutiveCommitteeforacknowledgement.
Approval of evicting and prosecuting a person
whotrespassesandviolatespropertiesforsale.
Approval of making a compromise in case of
prosecuting a person who trespasses and violates
propertiesforsale,andconclusionofthecaseto
complywiththecourtjudgement.
Appointmentof subcommittee,anddelegationof
authoritiesandresponsibilitiestosuchsubcommittee.
Engagement in other tasks as assigned by the
ExecutiveCommitteeortheBoardofDirectors.

คณะกรรมการและผู้บริหาร 

Committees
andManagementTeam
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1. นายสุเมธมณีวัฒนา
 กรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.SumateManeewattana
 President

2. นายบรรยงวิเศษมงคลชัย
 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
 ด้านการบริหารจัดการ
 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
 Mr.BunyongVisatemongkolchai
 AssetManagementSpecialist

3. นายศักดิ์ศรีสนั่น
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.SakSrisanan
 SeniorExecutiveVicePresident

4. นายกฤษณ์เสสะเวช
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.KritSesavej
 SeniorExecutiveVicePresident

5. นายกฤษณะสนิทนราทร
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.KrishanaSanitnrathorn
 SeniorExecutiveVicePresident

ผู้บริหารระดับสูง

Management
Team

6.นายเกษมศิวกุล
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.KasemSivakul
 SeniorExecutiveVicePresident

7. นายสมพรมูลศรีแก้ว
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.SompornMoonsrikaew
 SeniorExecutiveVicePresident

1

23

45
67
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8.นายฉัตรณรงค์ฉัตรภูติ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.ChatnarongChatrabhuti
 ExecutiveVicePresident

9.นายสันธิษณ์วัฒนกุล
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
 Mr.SuntisWattanakul
 ExecutiveVicePresident

10.นายสมมาตรวิมลรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.SommatrWimolrat
ExecutiveVicePresident

11.นายวิบูลพรพันธุ์กระวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.VibulpornBhandhukravi
ExecutiveVicePresident

12.นายสมบุญเรืองสุรเกียรติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.SoomboonRuangsurakait
ExecutiveVicePresident

13.นายพงศธรมณีพิมพ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.PhongsathonManeepim
ExecutiveVicePresident

14.นายวีระดิษยะกมล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.WeeraDhisayakamol
ExecutiveVicePresident

15.นายชูพงษ์โภคะสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.ChoopongPhokhasawadi
ExecutiveVicePresident

16.นายนพรัตน์อุ่นจัตตุรพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.NopharatOunjatturaporn
ExecutiveVicePresident

17.นายสมศักดิ์เธียรวิวัฒน์นุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.SomsakThienwiwatnukul
ExecutiveVicePresident

18.นายบุญฤทธิ์หนูนิมิตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr.BoonyarithiNunimitr
ExecutiveVicePresident

8

9
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ผู้บริหาร

	 1.	นายวิทยา		เจียรสุขสิริ	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	1	
	 2.	นายวุฒิพันธุ์		ตวันเที่ยง	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	2
	 3.	นางสาวสุชีลา		ศรีนาคคำ	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	3
	 4.	นางวาสนา		ชื่นกลิ่นธูป	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	4
	 5.	นางสาวเบญจพร		อัศวเมธี	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	5
	 6.	นายยุทธนา		จันทร์กระจ่าง	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์	6
	 7.	นายณภัทร		อิทธิกุสุมาลย์	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ประจำสายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค
	 8.	นางสาวกังสดาล		อ่วมสำอางค์	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง
	 9.	นายสมบูรณ์		ไชยล้อม	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบน
						10.	นายชัชวาล		คำนิล	 	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง
						11.	นายสงวน		กัลยาณลาภ	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
						12.	นายพูลศักดิ์		ชาญสุทธิกนก	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก
						13.	นายวินัย		พัฒนจิรารัชกุล	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน
						14.	นางสุรีย์		ไชยโยธา	 	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนล่าง
						15.	นายบรรพต		ตันไพโรจน์	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์	1
						16.	นายพิชัย		เรืองนิวัติศัย	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์	2
						17.	นายยุทธชัย		บุญธรรม	 	 	 	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์	3

 

ManagementTeam

 1. Mr. Witthaya  Jiarasuksiri 
  Vice President, Loan Restructuring Department 1 
 2.  Mr. Wuthipan  Tawantiang 
  Vice President, Loan Restructuring Department 2 
 3. Ms. Susheela  Srinakkam 
  Vice President, Loan Restructuring Department 3 
 4. Mrs. Wasana  Chuenklinthoop   
  Vice President, Loan Restructuring Department 4 
 5. Ms. Benjaporn  Asawamaethee   
  Vice President, Loan Restructuring Department 5 
 6. Mr. Yuthana  Chankrajang    
  Vice President, Loan Restructuring Department 6 
 7. Mr. Naphatr  Ittigusumaln    
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department 
 8. Ms. Kangsadal  Oumsam-ang 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department,  
  Central Region 
 9. Mr. Somboon  Chailom    
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department,   
  Upper Northern Region 
 10. Mr. Chachawal  Khumnil 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department, 
  Lower Northern Region 
 11. Mr. Sa-nguan  Kallayanalap 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department, 
  Northeastern Region 
 12. Mr. Poolsak  Chansutthikanok 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department, 
  Eastern Region 
 13. Mr. Winai  Patanajirarachkul 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department, 
  Upper Southern Region 
 14. Mrs.Suree  Chaiyotha 
  Vice President, Regional Loan Restructuring Department, 
  Lower Southern Region 
 15. Mr. Bunpot Tanphairoj  
  Vice President, Sales Department 1 
 16. Mr. Pichai Ruangnivatsai 
  Vice President, Sales Department 2 
 17. Mr. Yuthachai Boonthama 
  Vice President, Sales Department 3 
 

คณะผู้บริหาร บสก.

BAM’sManagementTeam



19รายงานประจำปี
AnnualReport2011

18.	นางศรีสุดาพร		เขม้นกิจ	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจัดการทรัพย์	1
19.	นางมุกดา		พลอยเพชร	
	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจัดการทรัพย์	2
20.	นางสุเนตร		โลหาภิรัตน์	
	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายจัดการทรัพย์	3
21.	นายชนัฐ		กลัสนิมิ	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายการตลาด
22.	นางสาวเพียร		เตียวัฒนานนท์	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายข้อมูลและปฏิบัติการทรัพย์สินรอการขาย
23.	นายชัชวาล		สุริยาอมรานนท์	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายโครงการพิเศษ
24.	นายมรรษ		รตนาภรณ์	 	
	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายกฎหมาย
25.	นางเรืองรอง		มัณยากาศ	
	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายคดี	1
26.	นายสมชาย		ธนุรักษ์ไพโรจน์	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายคดี	2
27.	นางสาวพรรณศรี		เดี่ยวอนันต์	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์และหลักประกัน
28.	นายโชคชัย		แดงกูร	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายประเมินราคา
29.	นายจรัสชัย		สุธีวรคุณ	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
30.	นายคณิต		ชูเกษ	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบัญชีลูกหนี้
31.	นายธงชัย		ชัยโลหกุล	 	
	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายตรวจสอบภายใน
32.	นายสุรเดช		ลิปิกรณ์	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายพัฒนาองค์กรและบริหารความเสี่ยง
33.	นายอดุลย์		หริรักษ์เสาวนีย์	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
34.	นายมนตรี		เสวาภัย	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
35.	นายนิธิภัทร์		โมราถบ	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
36.	นางสุภานี		กิจวิถี	 	 	 	 	
 ผู้อำนวยการ	สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

18. Mrs. Srisudaporn Khamenkit 
 Vice President, Property Management Department 1
19. Mrs.Mukda Ploypetch  
 Vice President, Property Management Department 2
20. Mrs. Sunetr Lohapiratana  
 Vice President, Property Management Department 3
21. Mr. Chanat Klasnimi  
 Vice President, Marketing Department
22. Ms. Pian Tearwatananon 
 Vice President, Property Information and Operations Department
23. Mr. Chadchawan Suriya-amaranon 
 Vice President, Special Project Department
24. Mr. Mars Ratanaporn  
 Vice President, Legal Department
25. Mrs.Ruangrong Manyagase 
 Vice President, Litigation Department 1
26. Mr. Somchai Tanurukpairoj 
 Vice President, Litigation Department 2
27. Ms. Pannasri Diew-a-nan  
 Vice President, Securities and Collateral Operations Department
28. Mr. Chokchai Danggura 
 Vice President, Property Appraisal Department
29. Mr. Jaraschai Suteevolakul 
 Vice President, Accounting and Finance Department
30. Mr. Kanit Chugess 
 Vice President, Loan Accounting Department
31. Mr. Thongchai Chailohakul 
 Vice President, Internal Audit Department
32. Mr. Suradach Lipikorn 
 Vice President, Organization Development and Risk 
 Management Department
33. Mr. Adun Hariraksaowani 
 Vice President, General Administration Department 
34. Mr. Montri Saevaphai 
 Vice President, Human Resources Department
35. Mr. Nitipatr Morathop 
 Vice President, Information Technology Department
36. Mrs. Supanee Kitwithee 
	 Vice	President,	Office	of	The	President
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ภาวะเศรษฐกิจและภาวะอสังหาริมทรัพย์

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจในปี 2554 

 ในปี 2554 เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมมี
อัตราการเติบโตไม่สูงมากนัก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
ประเทศ (GDP) ขยายตัวประมาณ 1.1% ปรับตัวลดลงเมื่อ
เทียบกับปี2553ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤตอุทกภัยใน
ช่วงปลายปีที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรมให้ชะลอตัวลง และส่งผล
กระทบต่อเนื่องให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการจำนวนมากประสบ
ปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต อีกทั้งการบริโภคภาค
เอกชนซึ่งชะลอตัวลงจากเหตุการณ์อุทกภัยเนื่องจากการ
จบัจา่ยใชส้อยของประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบชะลอตวั
ลงตามไปด้วยและจากปัจจัยต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วจึง
ส่งผลให้การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจของประเทศปรับตัว
ลดลง
 ในปี 2554 ประมาณการว่าจะมีการเกินดุลการค้า
อยู่ที่ 26.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่ดุลบัญชี
เดนิสะพดัจะเกนิดลุอยูท่ี่ 10.1 พนัลา้นดอลลารส์หรฐัอเมรกิา
จากที่เกินดุล32.2และ13.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2554
และแนวโน้มปี2555

ในปี2553อุปสงค์ภายในประเทศมีการปรับตัวลดลงเพราะ
การบริโภคจากภาคเอกชนที่ขยายตัวลดลง เนื่องจาก
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี ในขณะที่
การบริโภคและการลงทุนของภาครัฐมีการขยายตัวลดลง
เนื่องจากภาครัฐไม่ได้เร่งการลงทุน เพราะเป็นช่วงที่รัฐบาล
ใหม่เพิ่งเริ่มเข้ามาบริหารประเทศ ส่วนอุปสงค์ภายนอก
ประเทศหรือการส่งออกมีอัตราการขยายตัวลดลง ในขณะที่
การนำเข้าก็มีการขยายตัวลดลงเช่นเดียวกัน แต่ก็ยังมีผล
ทำให้เกินดุลการค้าต่อเนื่องจากปี 2553 ในส่วนของอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปของประเทศไทยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี
2553โดยมีค่าเท่ากับร้อยละ3.9ในปี2554ซึ่งปัจจัยหลักที่
ทำให้อัตราเงินเฟ้อมีค่าเพิ่มขึ้นมานั้น เนื่องมาจากสาเหตุ
หลักของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีความผันผวน อีกทั้งการเกิด
ปัญหาอุทกภัยได้ส่งผลทำให้สินค้าขาดแคลนจนทำให้ราคา
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวนในกลุ่มประเทศ
เศรษฐกิจหลักทั้งจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป จึงส่ง
ผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2554 มีแนวโน้ม
การขยายตัวที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี2553ที่ผ่านมา
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Overview of Thailand’s
Economic Condition in
2011andTrendsof2012
Overviewofeconomiccondition
in2011
 
 In2011,OverviewofThaieconomic
growth rate slightly increased and GDP
grew up approximately 1.1%, lower than
the same period of previous year. This
resultedfromfloodcrisisinthe4thquarter
of last year had severely affected both
industrial and agricultural sectors causing
theirproductions slowdownaswellas the
shortage of raw materials had impacted
on goods and service manufacturer. In
addition, private consumption also slowed
downdue todisruptionofconsumption in
flood-hit area. All mentioned factors have
reflected a gradual decrease in Thai
economicgrowthrate.
 It was speculated that the year
2011wouldexperiencesurplusbalanceof
trade at around 26.3 billion USD while
current account would present surplus at
10.1 billion USD from the surplus of 32.2
and13.7billionUSDrespectivelyintheyear

 

แนวโน้มอัตราการขยายตัวของGDP
TrendofGDPGrowthRate

EconomicandRealEstateConditions

2010. Domestic demand decreased due to an
expansionofprivateconsumptionwentdownasa
resultoffloodcrisisinthelastquarteroflastyear,
whereas the public consumption and investment
alsosloweddownasnewgovernment justcame
into power. External demand or export showed
downturn of growth as the same direction as
import. However, trade balance has showed
continual surplus since2010.General inflation rate
increased from thatof2010 to3.9% in2011. The
key factorsof such increasewere the fluctuating
price of oil as well as the shortage of goods
resultingfromfloodproblemhadfinallydriventhe
priceupcontinuously.
 The factors mentioned above and the
global economy remained volatile in major
advanced economies like USA and EU countries,
therefore,Thailand’seconomyin2011showedthe
tendencytodecreasewhencomparedtothatof
2010.

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Source:FiscalPolicyOffice
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ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Source:FiscalPolicyOffice

พันล้านเหรียญ
BillionUSD

ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Source:FiscalPolicyOffice
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แนวโน้มของเศรษฐกิจในปี2555

 เศรษฐกิจของประเทศไทยในปี2555คาดว่าจะมีอัตรา
การเติบโตสูงขึ้นกว่าปี 2554 ที่ผ่านมา โดยได้ประมาณการ
การขยายตัวของเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 4.5-5.5%  เนื่องจาก
ได้รับแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภายในประเทศที่คาดว่า
จะยังคงมีการขยายตัวในอัตราเร่งมากขึ้นตามความจำเป็น
ในการเร่งฟื้นฟูอาคารบ้านเรือนและเครื่องมือเครื่องจักรใน
ภาคอุตสาหกรรมภายหลังจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยได้
คลี่คลายลงแล้ว ประกอบกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องการ
สนับสนุนการใช้จ่ายเช่นมาตรการปรับเพิ่มคา่แรงขัน้ตำ่และ
เงนิเดอืนขา้ราชการ โครงการรบัจำนำขา้วเปลอืก ในขณะที่การ
ลงทนุของภาคเอกชนในปี 2555 คาดวา่จะขยายตวัอยูท่ีร่อ้ยละ
10.3 ต่อปี เพราะต้องมีการเร่งการผลิตมากขึ้นภายหลังจาก
ปัญหาอุทกภัยได้ผ่านไปแล้ว เนื่องจากความต้องการสินค้า
ของผู้บริโภคสำหรับใช้ในการฟื้นฟูมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่วนปริมาณการส่งออกในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่
ร้อยละ 8.9 เนื่องจากความเสี่ยงจากความเปราะบางและ
ความลา่ชา้ในการฟืน้ตวัของเศรษฐกจิประเทศคูค่า้ แตอ่าจจะ
มีเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียนบางประเทศที่มีการเติบโตที่ดี
จะช่วยทำให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้
 อย่างไรก็ตามในปี2555การเบิกจ่ายงบประมาณของ
ภาครัฐจะเป็นปัจจัยในการช่วยสนับสนุนและประคับประคอง
ใหก้ารใชจ้า่ยภายในประเทศเกดิการขยายตวั โดยคาดวา่การ
บริโภคและการลงทุนของภาครัฐในปี2555จะสามารถขยาย
ตวัไดท้ีร่อ้ยละ4.5และรอ้ยละ8.8ตามลำดบัทัง้นีก้ารใชจ้า่ย
ของภาครัฐสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ รวมทั้งการ
เสรมิสภาพคลอ่งผา่นการใหส้นิเชือ่แกภ่าคธรุกจิอยา่งเพยีงพอ
จะเปน็ปจัจยัสำคญัทีจ่ะชว่ยผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทย
มีโอกาสขยายตัวได้ถึงร้อยละ5.5ต่อปี
 โดยสรุปจะเห็นได้ว่ายังมีปัจจัยต่างๆทั้งจากภายนอก
และภายในประเทศที่อาจส่งผลต่อการเติบโตของภาวะ
เศรษฐกิจในปี 2555 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ภาครัฐได้วางนโยบายเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถ
ขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยได้วางนโยบายต่างๆ ที่สำคัญ
สำหรับช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้ ถึง
แม้ว่าจะมีปัญหาที่รุมเร้าและภาวะเศรษฐกิจของโลกที่อาจจะ
ฟื้นตัวได้อย่างล่าช้าตามสถานการณ์ที่ยังแก้ไขได้ยาก ดังนั้น
ด้วยนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จึงเป็นที่
คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศในปี 2555 น่าจะยังขยายตัวได้
ในอัตราที่สูงขึ้นภายหลังจากปัญหาวิกฤตอุทกภัยได้ผ่านพ้น
ไปแล้ว และจะทำให้การเติบโตปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี
2554ที่ผ่านมา

2012EconomicTrend

 Thailand’s economic growth rate in 2012 is
expected to be higher than of previous year. The
ratewillbeattheapproximatelevelof4.5-5.5%due
tointernaldemand,amaindrivingforceofacceleration,
ofpost-floodrestorativenecessity inbothrealestate
and industry sectors. Together with the government
policyonstimulusconsumptionsuchasmeasuresof
increasing the daily minimum wage, increasing
minimum salary of civil servants, and rice pledging
project.Whereasinvestmentinprivatesectorin2012
isexpected toexpand to10.3%per year sincean
expansionofmanufacturingcapacityisnecessaryto
meet consumer spending in restoration and future
floodprotection. Export volume in 2012 isexpected
togrowupattherateof8.9%duetoadelayand
the uncertainty of economic recovery of trading
partners.Nevertheless,somecountries inASEANmay
present positive trend which will help expand
Thailand’sexportvolume.
 However, the disbursement of government
expenditure in2012willbeasupporting factorand
maintaining growth in domestic expenditures. It is
speculated that consumption and investment in
publicsectorin2012willbeexpandedto4.5%and
8.8%peryear,respectively.Accordingly,publicspending
inmegaprojectsaswellasliquidityboostingscheme
throughcredit facility for business sectorwill playa
key role indrivingeconomicgrowthprobably toas
highas5.5peryear.
 In conclusion, there are both internal and
external factors which may affect the country’s
economic growth in 2012 unavoidably. The
government, however, hasput inplace thecertain
policies to stimulate the country’s economy through
numerouseconomicmeasureseventherearemany
problemsincludingsluggishglobaleconomicrecovery.
Therebyin2012,postfloodcrisis,thecountryeconomic
growthrateisexpectedtobeinhighpacethrough
thiseconomicstimuluswhencomparedwiththatof
2011.
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ตารางเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจที่สำคัญ 
Table demonstrating key economic indicators 

ข้อมูลเบื้องต้น 
Based data 

รายละเอียด 
Description 

ข้อมูลประมาณการ 
Estimated data 

1.อัตราเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(%)
 GDPgrowthrate(%)

2.ด้านการลงทุน
 Investment
 2.1ภาคเอกชน(%)
  privatesectors(%)
 2.2ภาครัฐ(%)
 publicsectors(%)

3.ด้านการบริโภค
 Consumption
 3.1ภาคเอกชน(%)
  privatesectors(%)
 3.2ภาครัฐ(%)
  publicsectors(%)

4.อัตราเงินเฟ้อ
 Inflationrate

5.การค้าระหว่างประเทศ
 Internationaltrade
 5.1การส่งออกอัตราการขยายตัว(%)
  Exportgrowthrate(%)
 5.2การนำเข้าอัตราการขยายตัว(%)
  Importgrowthrate(%)
 5.3ดุลการค้า(พันล้านดอลลาร์สรอ.)
  Balanceoftrade(BillionUSD)
 5.4ดุลบัญชีเดินสะพัด(พันล้านดอลลาร์สรอ.)
  Currentaccount(BillionUSD)
 สัดส่วนต่อGDP(%)
 perGDPratio(%)


7.8




13.8


-2.2





4.8


6.4


3.3




14.7


21.5

32.2

13.7


4.6



1.1




8.4


-6.6





2.3


0.4


3.9




9.3


9.6

26.3

10.1


2.9



4.5-5.5




10.3


8.8





3.8


4.5


3.0-4.0




8.9


9.6

4.9

-2.0


-0.5



ที่มา:สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
Source:FiscalPolicyOffice

2555 / 2012 2554 / 2011 2553 / 2010 
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ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี
2554และแนวโน้มปี2555

Overviewofrealestateindustryin
2011andtrendin2012

ภาพรวมภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี2554

 ในปี 2554นี้ การทำตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยัง
มีการแข่งขันที่สูงมาก เนื่องจากมีปัจจัยลบเข้ามากระทบใน
ช่วงปลายปีที่ประสบกับปัญหาวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้
ประชาชนจำนวนมากต้องตกงานและขาดรายได้ จึงส่งผล
ต่อการตัดสินใจในการซื้อบ้านของผู้บริโภคและการเปิดตัว
โครงการใหม่ของผู้ประกอบการ ประกอบกับสถาบันการเงิน
ยังคงเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออีกด้วย

 ในชว่ง8เดอืนแรกของปี2554ธรุกจิอสงัหารมิทรพัยม์ี
ทศิทางทีช่ะลอตวัลงเหน็ไดจ้ากทีอ่ยูอ่าศยัจดทะเบยีนในชว่ง
เดือนมกราคมถึงสิงหาคมมีจำนวน58,645หน่วยในขณะที่
ช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 มีที่อยู่อาศัยจดทะเบียน
59,108 หน่วย หรือมีอัตราลดลงร้อยละ 1.0 โดยในส่วน
ที่มีการขยายตัวลดลงมากที่สุดคือที่อยู่อาศัยประเภท
คอนโดมิเนียมที่มีจำนวนลดลงไปถึงร้อยละ 13 เนื่องจาก
อาคารชุดต้องเข้ามาตรการ LTV ที่บังคับใช้โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี 2554 เป็นต้นมาจึงส่งผลทำให้การ
พัฒนาโครงการอาคารชุดทำได้ยากขึ้น เพราะผู้ซื้อต้องมีการ
วางเงินดาวน์ที่สูงขึ้นทำให้ความต้องการและความเป็นไปได้
ในการซื้อสินค้าลดน้อยลงไป อีกทั้งในช่วงปลายปีได้ประสบ
กับปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ จึงทำให้ยอดจดทะเบียนอยู่ที่
ประมาณ90,000หน่วยซึ่งมีอัตราการขยายตัวลดลงร้อยละ
15.80เมื่อเทียบกับปี2553ที่มีจำนวนอยู่ที่106,893หน่วย

 การทำตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554 มีความ
ยากลำบากเนื่องจากปัจจัยลบที่มี เข้ามาในตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง ประกอบกับ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงได้ส่งผลกระทบ
ต่อตลาดโดยรวม และทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2554
มีการขยายตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี2553


Overallpictureofrealestateindustryin2011

 Therealestatemarketingin2011wasstillinhigh
competition fromnegative factors theafter-effects of
floodcrisisduringthelastquarteroflastyearcausing
a large number of unemployment. It affected not
only consumer’s decision in buying the house but
also the enterprise in launching new project, while
financial institutions still applied strict policy on
mortgageloan.
 
 During the first 8 months of 2011, real estate
business showed continual decreases evidenced by
registration recordduring January toAugust for the
amountof58,645unitswhilethesameperiodof2010
was around 59,108 units or 1.0 % decrease. Sector
showing highest decrease was condominium for as
lowas13%duetoLTVmeasureimplementedbythe
BankofThailandandtookeffectsincethebeginning
of2011.Thismeasurereflectedlowerdemanddueto
conditionsofgettingcreditapprovalsfromcommercial
banksaswellascrisis floodinQ4lastyearresulted
toregistrationrecordwasat90,000units,aslowdown
ofgrowthrateto15.80%comparedwithnumberof
106,893unitsin2010.
 
 In 2011, real estate marketing schemes were
unsmooth affecting by negative factors and high
competitionaswellasconsumercredibilityslowdown,
allimpactedonthegrowthratetodecreasein2011
comparingtothoseoftheyear2010.
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แนวโน้มของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี2555

 คาดการณ์ว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี2555จะยังมี
การแข่งขันที่รุนแรงอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทำตลาดก็
จะยิ่งมีความยากลำบากตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภคได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีทำให้มีการชะลอ
การตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยออกไปก่อน นอกจากนี้ยังมีปัจจัย
ลบอื่นๆ อีก ในเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการเมืองที่มี
ความผันผวนภายหลังจากมีการเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนั้น
ความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งแนวโน้ม
เกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบี้ยที่ยังมีสัญญาณไม่แน่นอน
ว่าจะปรับตัวลดลงหรือสูงขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อาจ
ทำให้ผู้ประกอบการมีการชะลอเปิดตัวโครงการใหม่และต้อง
มคีวามระมดัระวงัในการทำธรุกจิมากขึน้ อยา่งไรกต็ามการที่
ภาครัฐได้เร่งดำเนินนโยบายการสร้างโครงข่ายคมนาคมไป
ยังพื้นที่ชานเมือง เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะส่งผลดีต่อ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยคาดว่าโครงการที่จะพัฒนามีการ
กระจายตัวไปตามโครงการสาธารณูปโภคที่รัฐบาลได้
วางแผนในการดำเนินการก่อสร้างเอาไว้ ซึ่งจะเป็นทำเลซึ่ง
เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก
 ในปี 2555 นี้ ตลาดระดับกลางและที่อยู่อาศัยราคา
ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จะยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้ง
ในแงข่องการนำราคาบา้นมาหกัภาษไีด้ 5 ปี การอดัฉดีเงนิกู้
ดอกเบี้ย0%ที่จะช่วยกระตุ้นตลาดได้ในระดับหนึ่งอย่างไร
ก็ตามในภาพรวมราคาสินค้าในปี 2555 น่าจะมีการขยับ
ราคาขึ้นไปตามภาวะต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงที่มี
การปรับตัวสูงขึ้น ในขณะเดียวกันจากภาวะในตลาดที่ยังมี
การแข่งขันรุนแรงอยู่ จึงคาดว่าผู้ประกอบการน่าจะไม่ปรับ
ราคาขึ้นไปสูงมาก และยังคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการน่าจะ
ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคา เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดหรือช่วงชิง
จากผู้ประกอบการรายอื่นๆ โดยอาจใช้วิธีการลดขนาดของ
บ้านหรือคุณภาพของวัสดุก่อสร้างบางอย่างลง เพื่อให้ยอด
รายได้ไม่ตกลงไปมาก ซึ่งจะมีผลทำให้ผลตอบแทนหรือ
กำไรของผู้ประกอบการลดลงมาบ้างดังนั้นปี2555ยังเป็น
อีกปีหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะมุ่งเน้นในเรื่องการบริหารต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและคุณภาพเป็นสำคัญ




Trendofrealestateindustryin2012

 Itisexpectedthatrealestateindustrytrendin
2012 still have intense and continual competition
whilemarketingwill bemore complicated as large
amount of consumers have been affected by
floodinginthelastquarterof lastyearandcaused
them to slow down their buying decision. Negative
factors include political instability results from
amending the constitution may significantly impact
on realestate industryaswellasunstable trendof
interest ratemight reflect uncertain sign. Thus these
factorsreflecttheinvestorsslowdowninnewproject
launching and increase awareness in running their
business.Thepublicsectorinvestmentintelecommunication
networkhasextendedtosuburbanareastoboostthe
economyandbenefitrealestatesector.Itisspeculated
that there will be more projects developed along
infrastructuredevelopmentplannedbythegovernment
whichwillcausemanylocationstobecomeaprime
spotforconsumer.
 Inthis2012,midmarketandproductpriceless
than 1millionbahtwill continue togainbenefit of
governmentstimulusmeasure in taxdeductionfor5
yearsandnoninterestloanwhichinturncanattract
market demand in some extent. However, overall
productpricein2012shouldincreasetoreflecttheraise
of construction material cost and fuel price. While
competition in themarket is stillhigh, therefore, it is
speculated that price would not be materially
increasedandprice should stillbe thekey strategy
to keep their market share or even secure more
marketsharefromothercompetitorsbyreducingthe
sizeofthehouseorqualityofconstructionmaterialin
ordertomaintainsalesvolumeandkeeptheirreturns.
Therefore,year2012willbeayearofcostandquality
managementinconsiderationofenterprise.
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 จากภาวะการแขง่ขนัทีเ่ปน็ไปอยา่งรนุแรงผูป้ระกอบการ
จึงต้องมีความเป็นมืออาชีพ โดยสำรวจเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่
ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็
ต้องมีการทำโครงการให้มีคุณภาพและบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับการยอมรับ
มากขึ้นด้วย นอกจากนั้น ในปี 2555 ผู้ประกอบการยังต้อง
คำนึงถึงการบริหารต้นทุนและการบริหารสภาพคล่องควบคู่
กันไปกับการใช้กลยุทธ์ด้านราคา ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เติบโตต่อไป และคาดการณ์ว่าในปี
2555ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์น่าจะมีสภาพของตลาดโดยรวมที่
เติบโตขึ้นแต่อาจจะไม่แตกต่างจากปี 2554 มากนัก ตาม
เหตุผลต่างๆดังที่ได้กล่าวไปแล้ว

ตลาดบ้านมือสอง

 จากเหตุอุทกภัยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 ได้ส่งผล
ทำให้ธุรกิจบ้านมือสองชะลอการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด โดย
พบว่ายอดขายปรับตัวลดลงไปประมาณ 20-30% ทั้งนี้มา
จากสาเหตุที่บ้านมือสองในตลาดส่วนใหญ่อยู่ในทำเลที่ถูก
น้ำท่วม ทำให้กระบวนการซื้อขายและการเจรจาต่อรองจน
ทำให้ปิดการขายเป็นไปได้ยาก รวมทั้งสถานการณ์ดังกล่าว
ได้ส่งผลต่อจิตวิทยาของผู้บริโภคจนทำให้ชะลอการตัดสินใจ
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวทำให้คาดการณ์ว่าแนวโน้มของตลาดน่าจะ
ซบเซาต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสแรกของปี2555เพราะกำลัง
ซื้อหายไปจากตลาดพอสมควร อย่างไรก็ตามคาดว่า
สถานการณ์น่าจะเริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 2
ทั้งนี้หากไม่มีสถานการณ์อื่นๆ เข้ามากระทบอีก ภาพรวม
ของสถานการณ์ตลาดบ้านมือสองน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดี
เหมือนเดิมประมาณไตรมาสที่3ของปี2555เป็นต้นไป

 From such intense competition, it is necessity
fortheenterprisetobecomeprofessional.Asurveyof
customer needs should be carried out in order to
produce products to meet customer demand. In
addition,theirproductshavetobeimprovedtothe
best of quality and service in order to boost the
enterprise credibility. Moreover, the year 2012 the
enterprisehastotakeintoaccounttheeffectivecost
andliquiditymanagementinparalleltopricestrategy
whichwillbeakeydrivingforcetothegrowthofreal
estatebusiness.Itisexpectedthatoverallrealestate
marketin2012shouldnotsignificantlydifferfromthat
ofin2011accordingtothereasonsmentionedabove.

Second-handHouseMarket

 The flood crisis since October 2011 had
affectedaslowdownofsecond-handhousemarket
apparently. Itssalevolumedecreasedabout20-30%
due to the second-hand house mostly located in
flood-hitareas.Thisresultedtosomedelayinclosing
deal of sell-buy agreement as well as customer’s
hesitationtobuytheseproducts.Thesefactorswere
expected to impact market slowdown and be
continuedtothefirstquarterof2012asadeclinein
demand.However,arecoveryinthismarketwillbe
seen toward secondquarterwith nomore impacts
onit.Itisexpectedthatsecond-handhousemarket
willcontinuallyrecoversincethethirdquarterof2012.
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 Bangkok Commercial Asset Management
CompanyLimited isagovernmentalagencywholly
owned by Financial Institution Development Fund,
BankofThailand.OneofthemainmissionsofBAMis
to solve impaired asset problems in the economic
system of the country by purchasing and acquiring
theNPLfromotherfinancialinstitutionsformanagement
ona voluntary basis formutual benefit. In addition,
BAMalsohasaguidelineforefficientandcomplete
management of various NPA by emphasizing the
developmentandmaintenanceof theNPA ingood
conditioninordertoaddvaluetosuchNPAasper
the market’s demand. By the aforementioned
guidelines could help increase the quality of the
impairedassetsandallowsuchassetstoreturntothe
normaleconomicsystem.

 บรษิทับรหิารสนิทรพัย ์กรงุเทพพาณชิย ์จำกดั (บสก.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งจำนวน บสก. ดำรงบทบาทสำคัญในการแก้ไขสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพในระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยการรับซื้อรับ
โอนหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) จากสถาบันการเงินต่างๆ มา
บริหารจัดการ ด้วยแนวทางการเจรจาประนอมหนี้เป็นหลัก
เพือ่ใหไ้ดข้อ้ยตุทิีไ่ดร้บัผลประโยชนส์งูสดุรว่มกนั นอกจากนัน้
ยังได้วางแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย
(NPA) ที่มีอยู่เป็นจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพและครบ
วงจร โดยมุง่เนน้การพฒันาปรบัปรงุทรพัยใ์หม้สีภาพดพีรอ้มอยู่
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะทำให้ทรัพย์เป็นที่ต้องการของ
ตลาดมากขึ้นด้วยแนวทางดังกล่าวจะเป็นการช่วยเพิ่ม
คุณภาพเข้าไปในสินทรัพย์ที่เคยด้อยคุณภาพให้กลับมามี
คุณภาพและหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง

การดำเนินงานของบริษัท Company’sBusinessOperation

การดำเนินงานของบริษัท
PerformanceReport
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 In 2011, BAM purchased
additional impaired assets from
other financial institutions for
management, causing the total
outstandingprincipletobe inan
amount of Baht 11,460.55Million.
BAMwillgiveprioritytothesources
of repayment by analyzing the
actualcapabilitytodebtpayment
ofthedebtors.
 Withregardtotheincrease
ofNPA,in2011,BAMhasacquired
the NPA from other financial
institutionsandtheLegalExecution
Department in aggregate amount
ofBaht1,005.89Million.

ExpansionofAssetSize

การเพิ่มขนาดสินทรัพย์ 
 ในปี2554บสก.รับซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินต่างๆเข้ามา
บริหารจัดการเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าเงินต้นคงค้างทั้งสิ้น11,460.55ล้านบาทโดย
บสก. จะให้ความสำคัญกับแหล่งที่มาของการชำระหนี้ด้วยการวิเคราะห์หาความ
สามารถที่แท้จริงในการชำระหนี้ของลูกหนี้
 ในส่วนการเพิ่มของทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ในปี 2554 บสก. ก็ได้
ดำเนินการรับซื้อจากสถาบันการเงินต่างๆ และกรมบังคับคดีรวมมูลค่าทั้งสิ้น
1,005.89ล้านบาท

(หน่วย:ล้านบาท/Unit:MillionBath)

สถาบันการเงิน 
FinancialInstitutions

บบส.เพทาย
PhethaiAssetManagement
บบส.รัชโยธิน
RatchayothinAssetManagement
ธ.กรุงศรีอยุธยา
BankofAyudhya
บบส.กรุงศรีอยุธยา
AyudhyaAssetManagement

กองทุนฟื้นฟูฯ
FinancialInstitutionsDevelopmentFund
ธ.ไทยพาณิชย์
SiamCommercialBank
ธ.ไอซีบีซี(ไทย)
ICBC(Thai)Bank
กรมบังคับคดี
TheLegalExecutionDepartment


 รวม 
Total

NPL 


-


81.61


3,917.62


3,926.47

-


2,929.12


605.73

-



11,460.55 

NPA 


275.67

-

-


-


675.49

-

-


54.73



1,005.89 
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การปรับโครงสร้างหนี้

 ภายหลังจากการรับซื้อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
จากสถาบันการเงินต่างๆ แล้ว บสก. มีภารกิจในส่วนของ
การปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ โดยมุ่งช่วยเหลือให้ลูกหนี้
รายยอ่ยไดท้รพัยห์ลกัประกนัซึง่หมายถงึทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่ำกนิ
กลับคืนไปด้วยมาตรการที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน และลูกหนี้
รายใหญ่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ การสร้าง
รายได้จากการจัดเก็บเงินที่ลูกหนี้ผ่อนชำระตามสัญญา และ
การซื้อคืนทรัพย์ของลูกหนี้ โดยตามขั้นตอน บสก. จะมี
หนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ เพื่อเชิญเข้ามาเจรจาปรับ
โครงสร้างหนี้ ซึ่งนโยบายหลักจะเน้นการเจรจาประนอมหนี้
กับลูกหนี้บนพื้นฐานของความร่วมมือกัน และพิจารณาจาก
ความสามารถในการชำระหนีข้องลกูหนีเ้ปน็หลกั เพือ่หาขอ้ยตุิ
ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกันทั้งสองฝ่าย แม้จะเป็นหนี้ที่อยู่
ในระหว่างการบังคับคดี บสก. ก็เปิดโอกาสให้ลูกหนี้กลับ
เข้ามาเจรจาประนอมหนี้ได้ทุกขั้นตอน โดยมีเป้าหมายช่วย
ลูกหนี้ให้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจตามปกติต่อไปด้วยการ
ใช้มาตรการที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการปรับ
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายหรือบางครั้งอาจจะต้องใช้
วิธีผสมผสานหลายๆมาตรการดังนี้
 การโอนทรัพย์ชำระหนี้ ด้วยความสมัครใจของลูกหนี้
เป็นการโอนทรัพย์หลักประกันเพื่อชำระหนี้ หรือจำหน่าย
ทรพัย์หลักประกันนำเงินมาชำระหนี้
 การผ่อนชำระ โดยการกำหนดเงื่อนไขการชำระให้
เหมาะสมกับความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งแหล่งที่มาของ
การชำระหนี้ จะมาจากกระแสเงินสดสุทธิของกิจการ หรือ
รายได้ของผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันเป็นต้น
 การแปลงหนี้ เงินกู้ เป็นทุนเรือนหุ้น ในกรณีที่การ
จำหน่ายหลักประกันหรือการแปลงหนี้ เป็นเงินกู้ใหม่ไม่
พอเพียงก็จะชดเชยด้วยทุนเรือนหุ้นของบริษัทลูกหนี้

DebtRestructuring

 Subsequenttothepurchasesandacquisitionsof
NPLfromotherfinancial institutions,BAMwillhavea
dutytorestructurewiththedebtorsinordertoassist
the retail debtors to have their collaterals released
which are mainly their residences and agricultural
landswithmore relaxed termsandconditionswhile
allowing major debtors to continue their normal
business operation. BAM’s income will be derived
fromdebt repaymentasper thecontractand the
repurchase of collateral by the debtors. In this
regard,BAMwillsendnoticestoinvitethedebtorsto
negotiate debt restructuring, with amain policy to
emphasize the mutual cooperation, on a voluntary
basisandtherepaymentcapabilityofthedebtorsin
order to settle thedebts formutualbenefit.Even if
thedebtsareundertheforeclosureprocess,BAMstill
providesanopportunity tothedebtors tonegotiate
debtrestructuring.ThetargetofBAMistoassistthe
debtorstoreturntothenormaleconomicsystemby
applyingoneormoreofthefollowingmeasures for
conformity with the debt restructuring of each
debtor:
 Transfer of Collateral for Debt Repayment: The
voluntary transfer of collateral to BAM for debt
repaymentor saleofcollateral fordebt repayment
bythedebtors.
 Debt Installments: BAM will determine an
appropriaterepaymentconditionasperthedebtors’
repayment capability. The source of repayment will
comefromthenetcashfloworincomeofborrower
orguarantor.
 Debt toEquity Swap: Incase that the saleof
collateralorrefinancinghasbeenmadebutitisstill
insufficient for debt repayment, a debt to equity
swapmaybemade.
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 การปรับลดหนี้บสก.จะใช้มาตรการอื่นๆก่อนจนไม่
สามารถหาแหล่งที่มาของการชำระหนี้คืนได้แล้ว จึงจะ
พิจารณาลดหนี้ส่วนที่เกินความสามารถในการชำระคืนของ
ลูกหนี้ให้ แต่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปรับ
โครงสร้างหนี้ได้ครบถ้วน
 การดำเนินคดีบสก.จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายหากไม่
สามารถหาข้อยุติด้วยการประนอมหนี้ได้เท่านั้น
 บสก. ใช้วิธีการข้างต้นในการเจรจาประนอมหนี้อย่าง
จริงจังจนผลการปรับโครงสร้างหนี้มีความคืบหน้าอยู่ในระดับ
ที่น่าพอใจและสามารถเจรจาประนอมหนี้จนดำเนินการและ
ไดข้อ้ยตุแิลว้คดิเปน็ภาระหนี้222,341ลา้นบาทอกีทัง้บสก.
ยังได้มีมาตรการในการจูงใจให้ลูกหนี้เข้ามาประนอมหนี้กับ
บสก. เพิ่มเติม เช่น การขยายโครงการคืนทรัพย์ให้คุณ
เนือ่งจากเปน็โครงการทีไ่ดร้บัการตอบรบัจากลกูหนีเ้ปน็อยา่งดี
เพราะเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยที่มีภาระหนี้
เงินต้นคงค้างไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
กระบวนการทางกฎหมายสามารถเขา้รว่มโครงการได้ ผูเ้ขา้รว่ม
โครงการสามารถเลือกชำระหนี้เสร็จสิ้นครั้งเดียวไม่ต่ำกว่า
70%ของราคาประเมินหลักประกันหรือผ่อนชำระไม่ต่ำกว่า
80%ของราคาประเมินหลักประกันภายในเวลาไม่เกิน5ปี
และงดคิดดอกเบี้ย โดยมีลูกหนี้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง
เดือนธันวาคม 2554 เป็นจำนวน 2,371 ราย ภาระหนี้
ทั้งหมด4,360ล้านบาทซึ่งช่วยทำให้บสก.ได้รับชำระหนี้
กลับมาเร็วขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และลดภาระ
คา่ใชจ้า่ยในการดแูลทรพัยท์ีม่อียูเ่ปน็จำนวนมากไดเ้ปน็อยา่งดี
ท้ายที่สุดยังได้ช่วยลูกหนี้เมื่อชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ให้มีโอกาสกลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ โดยการปรับปรุงข้อมูล
เครดติบโูรใหเ้ปน็ปจัจบุนั ซึง่จะเปน็ประโยชนต์อ่ลกูหนีใ้นการทำ
ธุรกรรมทางการเงินในอนาคตได้ด้วย นอกจากนั้น บสก.
ยังมีแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ที่มีหลักประกันและ
ไม่มีหลักประกัน รวมทั้งแผนเร่งรัดเงินจากการขายทอด
ตลาดทรัพย์ ซึ่งแผนงานดังกล่าวสามารถบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้

 Reduction of Principal and/orAccrued Interest:
BAM will apply other measures until there is no
sourceofrepayment.BAMwillthereforeconsiderthe
reduction of principal and/or accrued interest with
respect to the amount exceeding the repayment
capabilityof thedebtors,providedthat thedebtors
must completely complywith the debt restructuring
conditions.
 Litigation:Legalaction isa lastoption incases
wherethedebtsareunabletobesettledbydebt
negotiating. 
 BAM has intentionally applied the above
measurescausingthedebtrestructuringresult tobe
at a satisfactory performance and the amount of
thesettleddebtrestructuringisBaht222,341Million.In
addition, BAM also has an additional incentive
schemeforthedebtorstorestructuretheirdebtswith
BAM such as extension of the Collateral Release
Project which is a good project that the debtors
respondedwell. Theprojectprovidesanopportunity
to thedebtorshavingoutstandingprincipledebtof
not exceeding Baht 5 Million to join regardless of
whetherlawsuitshavefiledagainstsuchdebtors.The
projectcandidateswillhavetheoptiontoi)paythe
debtsoffinanamountofnotlessthan70%ofthe
appraisal price of the collateral; or ii) repay the
debtsby installments inanamountofnot lessthan
80%oftheappraisalpriceofthecollateralwithina
period of not more than 5 years without any
accrued interest.AsofDecember 2011, therewere
2,371 debtors with aggregate debts of Baht 4,360
Million joining the project, enabling BAM to collect
debtquickerandreducethemaintenanceexpenses
ofBAM’svariousNPA.Inaddition,thisalsohelpsthe
debtors (afteralldebtsare repaid) to return to the
normal economic system by updating the Credit
Bureaudatawhichwillbebenefitstothedebtorsin
entering into financial transactions in the future. In
addition, BAMalso has plans for restructuringdebts
with both secured and unsecured debtors and
acceleratingtheproceedsofauctionbywhichsuch
plansweresuccessfullycompleted.
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 นอกจากนั้น เหตุการณ์มหาอุทกภัยช่วงปลายปี 2554 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง รวมทั้งลูกหนี้ของ บสก.
บางส่วนบสก.ทั้งสำนักงานใหญ่และต่างจังหวัดได้สำรวจลูกค้าที่ประสบภัยพิบัติในขณะนั้นและให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี
ตั้งแต่การลดดอกเบี้ยพักชำระหนี้6–12เดือนหรือลดวงเงินผ่อนชำระขึ้นอยู่กับผลกระทบของลูกหนี้แต่ละราย
 
 ตารางแสดงสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 Table of non-performing assets as of 31 December 2011 
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 Moreover,themegaflood
thatoccurredtowardstheendof
2011 caused severe damage to
people in wide areas, including
certaindebtorsofBAM.Thehead
officeandprovincialofficestherefore
surveyedthedamagesufferedby
eachaffecteddebtorandprovided
assistanceonacasebycasebasis,
suchasdecreaseofaccruedinterest,
debtmoratoriumforaperiodof6-12
monthsordecreaseof installment
amount,dependingonthedamage
ofeachaffecteddebtor.

(หน่วย:ล้านบาท/Unit:MillionBath)

 
Port 

 
 


ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)
BangkokBankofCommercePlc.

บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทจำกัด
PhayathaiAssetManagementCo.,Ltd.

บริษัทบริหารสินทรัพย์รัตนสินจำกัด
RattanasinAssetManagementCo.,Ltd.

ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์นครธนจำกดั(มหาชน)
StandardCharteredNakhonthonPlc.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
GovernmentHousingBank

ธนาคารไทยธนาคารจำกัด(มหาชน)
ThaiBankPlc.

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
AeetManagementCoorperation

บริษัทบริหารสินทรัพย์ออมทรัพย์จำกัด
SavingAssetManagementCo.,Ltd.

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.)
SecondaryMortgageCorporation(SMC)

ธนาคารซิตี้แบงก์
CitiBank

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ธนพัฒน์จำกัด
ThanaphatCreditFoncierCo.,Ltd.

ธนาคารนครหลวงไทยจำกัด(มหาชน)
SiamCityBankPlc.

บริษัทบริหารสินทรัพย์สาทรจำกัด
SathonAssetManagementCo.,Ltd.

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน)
LandandHouseRetailBankPlc.

ราย 
Accounts 





15,882



2,972



970



440



10,173



1,228



2,114



24



850



932



23



358



1,021



170

ภาระหนี้ 
Unpaid 

outstanding 
balance 


39,220




22,850



4,294



7,905



5,214



15,778



92,476



112



1,631



1,382



568



728



8,012



725
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 ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 Progress of debt restructuring as of 31 December 2011 
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(หน่วย:ล้านบาท/Unit:MillionBath)






ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน)
ThaiMilitaryBankPlc.

บริษัทเงินทุนฟินันซ่าจำกัด(มหาชน)
FinansaFinancePlc.

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)
BankofAyudhyaPlc.

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
FinancialInstitutionsDevelopmentFund

ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
SiamCommercialBankPlc.

บริษัทบริหารสินทรัพย์รัชโยธินจำกัด
RatchayothinAssetManagementCo.,Ltd.

บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาจำกัด
AyudhyaAssetManagementCo.,Ltd.

ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)จำกัด(มหาชน)
ICBC(Thai)BankPlc.


รวมทั้งสิ้น 
Total 

รายละเอียด 
Description 


1.ดำเนินการและได้ข้อยุติแล้ว
Conclusionreached

2.อยู่ระหว่างการหาข้อยุติและปรับปรุงเงื่อนไข
Undernegotiationandtermsandconditionsreview

3.อยู่ระหว่างดำเนินคดี
Intheprocessoflegalexecution

4.อื่นๆ
Others


รวมทั้งหมด 
Total  

ราย 
Accounts 




3,404




51



1,810


1



2,076



66



83



19



44,667 

จำนวนราย 
Accounts 


39,948




1,300



402



3,017



44,667 

ภาระหนี้ 
Unpaid 

outstanding 
balance 

 

 



222,341



7,797



1,694



6,045



237,877 

(หน่วย:ล้านบาท/Unit:MillionBath)

ภาระหนี้ 
Unpaid outstanding balance 

Port 

20,397



351



6,368



112



6,591



789



1,766



608



237,877 
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การบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย

 ณวนัที่31ธนัวาคม2554บสก.มทีรพัยส์นิรอการขาย
หลากหลายประเภทถึง 13,598 รายการ มูลค่ารวม 36,376
ลา้นบาทประกอบดว้ยทีด่นิเปลา่ทีด่นิเกษตรกรรมบา้นเดีย่ว
บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุดพักอาศัย อาคารชุด
สำนกังานอาคารพาณชิย์โรงงานสนามกอลฟ์และหลกัทรพัย์
 
 เมื่อได้รับโอนทรัพย์มาเป็นกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
จะเร่งดำเนินการในเรื่องการจัดทำรายละเอียดและทะเบียน
ควบคุมทรัพย์สินรอการขายพร้อมทั้งออกสำรวจตรวจสอบ
สภาพทรัพย์ เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย
ของ บสก. จากนั้นจะสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนด้วยการ
ติดตั้งป้ายประกาศ ณ ที่ตั้งทรัพย์ซึ่งจะเป็นช่องทางในการ
ประกาศขายทรัพย์อีกทางหนึ่งด้วย

 อย่างไรก็ตามการจัดการทรัพย์ของบสก.มิได้เสร็จสิ้น
เพียงการทำทะเบียนออกสำรวจทรัพย์และติดป้ายประกาศ
เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการดูแลรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินในเบื้องต้นให้อยู่ในสภาพ พร้อมขาย และไม่เสื่อม
คา่ลง นอกจากนัน้ยงัดำเนนิการในเรือ่งการชำระคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ
เกีย่วกบัทรพัยส์นิเชน่คา่สว่นกลางคา่ภาษบีำรงุทอ้งที่ภาษี
โรงเรือนและที่ดินค่าเบี้ยประกันภัยค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้า
เป็นต้น ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆ เดือน
ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน
รอการขายที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะทรัพย์สินที่มีของมีค่า
บสก.ได้จัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.)หรือ
ผู้ดูแลตามความเหมาะสม

 การปรับปรุงและพัฒนาทรัพย์ที่มีศักยภาพทางการ
ตลาดด้วย “โครงการบ้าน บสก.” เป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่ง
บสก. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์ โดยได้
ทำการศึกษารวมทั้งวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการพัฒนา
ทรัพย์สินในรูปแบบโครงการหรือที่ดินกลุ่มใหญ่ที่ถูกทิ้งร้าง
หรือสร้างค้างไว้ รวมไปถึงการศึกษาสภาพตลาด สำรวจคู่
แข่งขันบริเวณใกล้เคียง หาแนวทางและโอกาสในการ
จำหน่าย พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนและระยะเวลาในการ
ก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการพัฒนาโครงการ
ครั้งละมากๆ ทำให้ได้ประโยชน์จาก Economy of Scale
และสามารถลดต้นทุนโดยรวมได้โครงการบ้านบสก.นี้ถือ
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์ที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมา
หมุนเวียนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ในแต่ละปี บสก.

ManagementofPropertiesforSale

 Asof31stDecember2011,BAMhadvarioustypes
ofNPAupto13,598itemsworthofBaht36,376Million
comprised of vacant land, agricultural land, single
houses,detachedhouses,townhouses,residentialunits,
office units, commercial buildings, factories, golf
coursesandsecurities.

 AftertheownershipofeachNPAbeingtransferred
toBAM,BAMwillacceleratetopreparethedetailsand
listofNPAaswellassurveyandinspecttheconditions
oftheNPAforinformationcollection.ThenBAMwillraise
awarenessofthesaleofNPAtothepublicbyinstalling
asaleboardateachproperty’slocationwhichwillbe
oneoftheNPAdistributionchannel.

 InManaging the NPA, BAMdoesn’tmean only
makingarecordoftheNPA,conductingasurveyofthe
NPAandfixingsignstotheNPA,butalsomakesinitial
repairsandmaintainstheNPAinready-for-salecondition
andsettlesallmonthlypayments regarding suchNPA
suchasmaintenancefeeslocaltax,buildingandland
tax, insurance premium, water supply and electricity
expenses,etc.Meanwhile,BAMhasarrangedtohave
securityguardorcaretakeroftheNPAasappropriatein
ordertoprovidesafetytotheNPAlocatedacrossthe
country,especially for theNPAhavingvaluableskept
inside.

 TheimprovementanddevelopmentoftheNPA
havingmarketpotentialasper“BAM’sHomeProject”
isachannelwhichhasbeencontinuouslyperformed
byBAMforaddingvaluetotheNPAbyafeasibility
studyofthepropertiesdevelopmentoftheabandoned
orunfinishedprojectsorgroupoflargeplotsofland
aswell as studying themarket condition, survey of
nearby competitors, finding the sale channel and
opportunityincludingcontrolofconstructioncostand
period as per the plan. Development of various
projects in the same period will gain benefit from
economyofscaleandalsohelpstoreducethecost
overall. This project will add value to abandoned
propertiesandalsoreturnsuchpropertiestothereal
estatebusiness.Eachyear,BAMallocatedabudget
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ได้จัดงบประมาณกว่า 200 ล้านบาทในการปรับปรุงและ
พัฒนาทรัพย์ที่มีศักยภาพทางการตลาดให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่ง
ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี อาทิ โครงการ
สมาร์ท ทาวน์โฮม โครงการการ์เด้นโฮม ช้อปปิ้งพลาซ่า
โครงการธนิกา โครงการสิรธานี โครงการร่มโพธิ์ โครงการ
เมืองประชาเป็นต้น

 สำหรับทรัพย์สินรอการขายที่ยังไม่สามารถขายได้จะ
เข้าไปบริหารจัดการและนำออกให้เช่าเพื่อสร้างรายได้
เป็นการลดค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายในระหว่างการ
ถือครองเช่นทำให้ไม่ต้องจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ในขณะเดยีวกนัยงัเปน็การปอ้งกนัการเสือ่มสภาพของทรพัยส์นิ
และการครอบครองปรปักษ์หรือการบุกรุกทรัพย์อีกด้วย

of more than Baht 200 Million for completing the
adjustmentanddevelopmentoftheNPAhavingmarket
potentialwhichiswellrespondedbytheconsumers
such as Smart Town Home Project, Garden Home
Shopping Plaza Project, Thanikar Project, Sirathani
Project,RompoeProject,MuengprachaProjectetc.

 For the NPA which have been unable to sell,
BAMwillarrangethemfor rental forcreating income
anddecreaselossofbusinessopportunityaswellas
maintenance expenses such as security guard
expenses.Inthemeanwhile,thiswouldalsohelpto
prevent deterioration of the properties, adverse
possessionandtrespassontheproperty.

 ตารางแสดงปริมาณทรัพย์สินรอการขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 Table shows the amount of properties for sale as of 31 December 2011 

ทรัพย์สินรอการขายคงเหลือ 
Properties for sale 


ที่ดินเปล่า
Land

บ้านเดี่ยว
Detachedhouse

ทาวน์เฮ้าส์
Townhouse

ห้องชุดอาศัย
Condominium

อาคารพาณิชย์
Commercialbuilding

อพาร์ทเม้นท์
Apartment

ห้องชุดสำนักงาน
Officeunit

อาคารสำนักงาน
Officebuilding

โรงงาน
Factory

อื่นๆ
Others

หลักทรัพย์
Securities

  รวมทรัพย์สินรอการขายคงเหลือ 
  Total outstanding balance of properties for sale 

ราคาประเมิน 
ทรัพย์สินรอการขาย 
Appraisal Prices 

Properties for sale 


21,132



2,453



908



1,022



1,362



152



475



429



1,128



6,472



843



36,376 
 

จำนวนรายการ 
Number of Items 


8,438




975



1,192



1,859



500



11



31



35



61



359



137

 

13,598 


สัดส่วน 
Ratio 


58.09



 6.74



2.50



2.81



3.74



0.42



1.31



1.18



3.10



17.79



2.32



100.00 
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การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย

 ทรพัยส์นิรอการขายของ บสก. นัน้ มคีวามหลากหลาย
ทั้งเรื่องของประเภททำเลสภาพและระดับราคาดังนั้นใน
การทำตลาดหรือส่งเสริมการขายจึงต้องใช้หลากหลายวิธี
เชน่กนั อยา่งไรกต็ามการจดัจำหนา่ยหรอืการสง่เสรมิการขาย
ทรัพย์ของบสก.มีความคล่องตัวเนื่องจากมีสำนักงานทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสามารถรองรับการ
ให้บริการลูกค้าที่สนใจทรัพย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนัน้บสก.
ยงัไดเ้ปดิสาขาเพิม่ในหา้งสรรพสนิคา้ 2 แหง่ ในกรุงเทพฯ คือ
ที่เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และซีคอนสแควร์ เพื่อรองรับลูกค้า
ในโซนกรุงเทพฯ ฝั่งทิศเหนือ รวมทั้งพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
ปทุมธานี และโซนกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นการ
ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่จะมาติดต่อกับ บสก.
อีกด้วย

 ปี 2554 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังมีการแข่งขันที่รุนแรง
ประกอบกับมีปัจจัยลบในเรื่องปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง
ในรอบ 50 ปี จึงทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องเร่งเสนอ
แคมเปญออกมาเพือ่ดงึดดูลกูคา้ดงันัน้บสก.จงึตอ้งมกีารทำ
ตลาดเชิงรุกเพื่อจะสร้างยอดจำหน่ายทรัพย์ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยได้กำหนดแผนการตลาดและวาง
กลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย และจำหน่ายทรัพย์อย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งการขยายช่องทางจำหน่ายทรัพย์ ณ
สำนกังานภายในหา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ปดิใหบ้รกิารทกุวนั ไมเ่วน้
วันหยุดเพื่อให้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดของ บสก. ใน
รูปแบบบอร์ดแสดงทรัพย์ที่น่าสนใจ ทรัพย์ราคาพิเศษ และ
ทรัพย์ประมูล ซึ่งลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูลทรัพย์ได้จาก
เครือ่งคอมพวิเตอรท์ีจ่ดัเตรยีมไว้ หรอืสอบถามไดจ้ากพนกังาน
Call Center ที่พร้อมจะให้ข้อมูลและแนะนำในเรื่องการ
ซือ้ทรพัย์

 นอกจากนัน้บสก.ยงันำทรพัยท์ีม่ผีูส้นใจมากกวา่1ราย
หรือทรัพย์เด่นๆ ที่มีผู้ต้องการจำนวนมากออกประมูลเพื่อ
ความโปร่งใส และให้ได้ราคาขายสูงสุด พร้อมทั้งยังได้จัด
Road Show ในรูปแบบต่างๆ และร่วมออกบูธแสดงสินค้า
ในงานอสงัหารมิทรพัยห์รอืหา้งสรรพสนิคา้ตา่งๆ ทัว่ประเทศ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้า และเป็นโอกาส
ในการออกไปพบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง



SellingofPropertiesforSale

 BAM has many types of properties for sale
located in various locations with various prices.
Accordingly, BAM must apply various methods in
marketingorpromotingsuchNPA.However,itcould
be said that distribution and sales promotion are
quite flexible sinceBAMhasoffices locatedboth in
Bangkok and provincial parts across the country
whichcansupporttheinterestedcustomersinBAM’s
NPAverywell. Inaddition,BAMhasadditionally set
up twonewoffices in2department storesnamely,
Central Chaengwattana and Seacon Square to
support customers in Northern Bangkok, Nonthaburi
Province,PathumthaniProvinceandEasternBangkok
andtofacilitatethecustomerscontactingwithBAM.

 In 2011, therewasmore severecompetition in
real estatebusinessaswell as thenegative factors
resultingfromtheworst flooding in50yearscausing
realestatedeveloperstopromotevariouscampaigns
to attract customers. BAM therefore conducted a
proactivemarketingplantoincreasesalesvolumeto
meet targets by setting the marketing plan, and
promotionandsalesstrategiesaswellasexpanding
the NPA’s distribution channel by the new offices
locatedinthedepartmentstoreswhichareopened
7 days a week in order to provide information
regarding all of BAM’s NPA on the announcement
boards. Furthermore, customers are able to search
the NPA’s information from the computers provided
oraskformoreinformationfromcallcenterstaff.

 For transparencyandmaximizing theNPA sale
price, BAM has conducted public auction sales
against the NPA having more than one interested
person or highlight NPA having a lot of interested
persons. BAM also held a Road Show in various
activitiesandcontinuouslyorganizedboothsforsaleof
NPA in real estate expos and shopping centers
acrossthecountry.This is forexpansionofcustomer
baseandanopportunity tomeet thetargetgroup
ofcustomers.
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 ไม่เพียงเท่านั้น เจ้าหน้าที่ บสก. ยังได้ใช้วิธีการใน
การเข้าพบกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสนอขายทรัพย์ โดยประกอบ
ไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักพัฒนาอสังหาฯ นักลงทุน
ตลอดจนลูกค้าซึ่งอยู่ในบริเวณที่ทรัพย์ของ บสก. ตั้งอยู่
ลูกค้าเดิมของ บสก. หรือลูกค้าใหม่ทั้งภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานราชการซึ่งบสก.ได้สำรวจแล้วว่ามีแนวโน้มที่จะ
สนใจทรัพย์นั้นๆ

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งซึ่ง
บสก. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ควบคู่ไปกับการ
วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ และทำการตลาด โดยการ
ออกแคมเปญพร้อมทั้งส่งเสริมการขายผ่านสื่อทุกแขนง ทั้ง
หนงัสอืพมิพ์วทิยุโทรทศัน์สือ่อเิลก็ทรอนกิส์และการจดัทำ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์กร และทรัพย์สิน
รอการขายตลอดจนแคมเปญและกิจกรรมทางการตลาด
อย่างทันเหตุการณ์ โดยกิจกรรมต่างๆ นอกจากการออกบูธ
อย่างต่อเนื่องแล้วบสก.ยังได้มีการคัดสรรคอนโดสภาพดีใน
ทำเลทองทั่วไทยนำมาขายในราคาพิเศษ รวมทั้งยังเป็น
คอนโดมิเนียมที่พร้อมอยู่ได้เลย นอกจากนั้นยังได้ดำเนิน
โครงการบ้านบสก. “SMART TOWNHOME@BANGNA”
ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการ
“SMARTTOWNHOME@BANGNA” เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็น
คนรุ่นใหม่ จึงได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี และ
มผีูส้นใจจองซือ้หมดภายในระยะเวลาอนัรวดเรว็ สว่นทรพัยส์นิ
รอการขายที่จำหน่ายได้ยาก เนื่องจากอาจเป็นทรัพย์ที่มี
ศักยภาพทางการตลาดค่อนข้างน้อย บสก. จะกำหนด
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อบริหารจัดการและ
จำหน่ายทรัพย์ที่บสก.ถือครองเกิน5ปีทุกรายการ


 Besides, BAM’s staff also met the target groups
comprising of real estate developers, investors and
customers living nearby the location of NPA, existing
customersofBAMornewcustomersbothinprivateor
government sectors tending to be interested in such
NPAofferedforsale.

 Sales promotion has been another strategy
continuouslyconductedbyBAM throughout theyear
aswellasplanningforadvertisementandmarketingin
campaigns including conducting of sales promotions
through all medium including newspaper, radio,
television and electronic media, producing printed
materials to disseminate the organization’s profile,
details of NPA, marketing campaign and marketing
eventsatboothexhibitionapart fromthat,BAMalso
selected good-condition and ready-to-move-in
condominium units located in good locations across
thecountryandsoldataspecialprice.Furthermore,
BAM also performed BAM’s Home Project called
“SMART TOWNHOME @ BANGNA” emphasizing the
moderndesignconformitywiththedemandofresidents.
Since the targetcustomersof “SMARTTOWNHOME@
BANGNA”arenewgenerationgroups, therefore such
projectwaswellrespondedbythecustomersandsold
outwithinashortperiod.Forthelowliquidityproperties,
BAM will determine a clear strategy and operation
plan for management and sales of all NPA which
wereinpossessionofBAMforover5years.
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 โครงการ“พออยู่พอกินกับที่ดินบสก.” เป็นอีกหนึ่ง
โครงการในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
ประเภทที่ดินเปล่าทั่วประเทศ โดยนำเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้แคมเปญ “ชีวิตที่ดี
มีได้จริง” เริ่มจากการคัดสรรที่ดินที่เหมาะกับการทำเกษตร
มาเป็นทางเลือกสำหรับผู้สนใจในการพัฒนาที่ดินตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ดังกล่าวแล้ว บสก. ยังได้มีการเปิดศูนย์
เรียนรู้เกษตรพอเพียงขึ้นมา เพื่อช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้าน
การเกษตรอย่างครบวงจร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการแก้ไข
ปัญหาNPAในระบบเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งอย่างไรก็ตาม
เพื่อเป็นการสานต่อโครงการดังกล่าวจึงได้มีการต่อยอด
โครงการใหม่ภายใต้แนวคิด “ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน”
เพื่อเป็นการช่วยเกษตรกรให้มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบในการ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

 สำหรับลูกค้าซึ่งต้องการซื้อทรัพย์ของ บสก. ในราคา
ไม่เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบัน
การเงนิไดก้ย็งัไดข้ยายเวลาโครงการขายทรพัยแ์บบผอ่นชำระ
ออกไปอีก เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อทรัพย์ด้วยวิธีผ่อนชำระ
โดยตรงกับ บสก. ระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี อัตราดอกเบี้ย
MLR-3%ตลอดอายุสัญญา

 อีกทั้งยังคงดำเนินการโครงการตลาดนัดบ้านมือสอง
อย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป
ที่ต้องการฝากขายทรัพย์ สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่โชว์รูม
ของ บสก. ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ อัน
เป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ต้องการขายทรัพย์ของตน
ด้วยการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และอุปกรณ์
พร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ทรัพย์ที่ฝากขายผ่าน Web Site
บสก. บอรด์แสดงทรพัย์ และการออกบธูงานอสงัหารมิทรพัย์
ตา่งๆ ซึ่งโครงการตลาดนัดบ้านมือสองของ บสก. เป็นการ
ช่วยสร้างสภาพคล่องของธุรกิจบ้านมือสอง และทำให้ บสก.
เป็นแหล่งรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วย

 ผลจากการนำกลยุทธ์ต่างๆมาใช้ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว
ทำให้ บสก. สามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์
ตลอดปี2554ได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น5,628ล้านบาท


 
 “Sustainabilityand Self-Sufficient Livingwith BAM’s
LandProject”isoneoftheprojectswhichincreasethe
distributionchannelsoftheNPAcategorizedasvacant
landlocatedacrossthecountrybyapplyingTheKing’s
NewAgriculturalTheoryundertheconceptof“Good
Lifecanbetrue”.Underthisproject,BAMhasnotonly
selectedvacant landplots suitable foragriculture for
any person interested in developing of the lands as
per the New Agricultural Theory, but also opened
SufficientAgricultureLearningCenterforenhancingthe
agriculturalknowledgeandbeingpartofNPAsolving
in economic system. Nevertheless, to carry on such
project, an expansion of new project under the
conceptof“Cropping1Rai!Youcanget100K”was
launched toencourage farmers toobtain sustainable
income.

 ForcustomerswishingtopurchaseBAM’sNPA in
anamountofnotexceedingBaht2Millionbutarestill
unable to obtain the loan facility from any financial
institution,BAMhasextendedtheperiodofthe“Sale-
by-InstallmentProject” inordertoallowthecustomers
topurchasetheNPAanddirectlypaytheinstallment
toBAMforaperiodofnotexceeding10yearswith
interestrateofMLR-3%throughoutthecontractterm.

 BAMhasalsocontinuedtoconduct“Secondhand
HomeMarket”byallowingallgeneralpeoplewishing
to sell their properties cancontact BAMatall show
rooms without any expenses. This is for helping all
general people wishing to sell their properties by
providing facilitate and helping to publicize the
entrustedpropertiesviaBAM’swebsite,NPAboardand
realestateexpo.Thisprojecthelpsincreasetheliquidity
tothesecondhandhomebusinessandallowsBAMto
beanevenbiggerpropertycenter.

 Asaresultoftheabovestrategies,BAMwasable
toearn income from the saleofNPA in2011 inan
amountofBaht5,628Million.
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การพัฒนาบุคลากร

 ปี 2554 เป็นปีที่ บสก. เร่งผลักดันแผนงานด้าน
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโดยมีแผนงานหลักๆ
ถึง4แผนงานประกอบด้วย
 แผนงานทีห่นึง่คอืแผนการพฒันาบคุลากรโดยมุง่เนน้
การพัฒนาทักษะพนักงานให้มีความพร้อมในการทำงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากการเตรียมพัฒนา
พนกังานใหมใ่หม้ทีกัษะพืน้ฐานเพยีงพอ และมคีวามพรอ้มในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาพนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่ายงาน
ให้มีคุณสมบัติและความพร้อมในการบริหารจัดการใน
ตำแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยการจัดฝึกอบรมทั้งหลักสูตรภายใน
หน่วยงาน และการส่งบุคลากรไปศึกษาในสาขาวิชาที่
เกีย่วขอ้ง ซึง่จดัโดยสถาบนัภายนอก ไมว่า่จะเปน็การสมัมนา
เพื่อการบริหารจัดการองค์กร การอบรมเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ การอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดำเนินงาน ซึ่งในปี
2554 ได้จัดให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น
156หลักสูตรนอกจากนี้ บสก.ยังสนับสนุนให้พนักงานได้
มีการศึกษาเพิ่มเติม โดยการให้ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทอย่างต่อเนื่อง ปีละ 35 ทุน จนถึงปัจจุบันได้ให้
ทนุการศกึษาระดบัปรญิญาโทแกพ่นกังานรวมทัง้สิน้232ทนุ
 แผนงานที่สองคือ แผนเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการ
เกษยีณอายขุองพนกังาน โดยบรษิทัมกีระบวนการและเครือ่งมอื
ใชใ้นการสรรหาบคุลากรระดบับรหิาร ทำใหส้ามารถคดักรอง
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อ
ทดแทนให้กับฝ่ายงานที่มีพนักงานเกษียณอายุ
 แผนงานที่สาม คือ แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กร โดย บสก. ได้รณรงค์ให้ความรู้และร่วมกันค้นหา
ค่านิยมหลักที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
โดยพนักงานทุกฝ่ายงาน ทุกระดับมีส่วนร่วมในการกำหนด
และร่วมกันสืบสานให้กลายเป็นวัฒนธรรมคู่กับองค์กรอย่าง
ยั่งยืนต่อไป วัฒนธรรมที่เกิดจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ของพนักงานทุกฝ่ายงานนั้น ได้ผลสรุปภาพรวมด้วยคำว่า
TOUCH ประกอบด้วยคำว่า Trust น่าไว้วางใจ Openness
เปิดใจกว้าง Unity รวมใจเป็นหนึ่ง Customer Focused
เข้าใจลูกค้า และ High Performance ใส่ใจในความเป็น
มืออาชีพ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวจะเป็นพลังสำคัญ
ในการผลกัดนับสก.ใหก้า้วสูเ่ปา้หมายไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื
 แผนงานที่สี่ คือ แผนการสร้างจิตสำนึกในเรื่อง
ธรรมาภิบาล บสก. ได้ให้ความสำคัญในการรณรงค์เผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับธรรมาภิบาลอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอด
ทั้งปี2554


 
HumanResourcesDevelopment

 2011wasayearthatBAMacceleratedtocontinuously
andconcretelypushforwardthepersonnelplanscomprising
ofthefollowing4plans:
 The first is human resources development plan
emphasizing thedevelopmentof thepersonnel’s skill
forefficientworkwhicharepreparationofthenewrecruits
withsufficientbasicskillsandworkreadiness,development
of all supervisors to qualify and have readiness for
promotiontohigherposition,in-houseandoutsidetraining
in the related fields held by professional institutions
suchas seminar fororganizationmanagement,career
developmenttraining,increaseofworkskillstraining,etc.
In2011,BAMarranged156trainingcoursesbothinternally
and externally. Besides, BAM also encouraged its
personnel to further study by continuously providing
master degree scholarship for 35 persons annually.
Since BAM’s establishment until present, BAM has
provided232masterdegreescholarshipstotheirstaffs.
 The second is successionplan for trainingand
preparingpersonneltoreplacetheretiredones.BAM
hasamethodandmechanismforselectionofexecutive
personnel that makes BAM be able to select the
knowledgeablepersonappropriatetothepositionof
workinordertosubstitutefortheretiredpersonnel.
 Thethirdisaplanforcultivatingtheorganization
culture. BAM has promoted a campaign to provide
knowledge and jointly determine core values which
conformwiththeorganization’svisionsandmissionsby
whichallpersonnelhavejointlydeterminedandcarried
onasthesustainableorganizationculture.Theculture
createdbytheworkshopseminarofBAM’spersonnel
hasbeendeterminedas“TOUCH”comprisingofTrust,
Openness,Unity,CustomerFocusedandHighPerformance.
Thisorganizationculturewillbeanimportantpowerfor
drivingBAMtomeetitstargetinsustainableway.
 The fourth is a plan for creating awareness of
GoodCorporateGovernance.BAMhas seriouslyand
continuouslyemphasizedthepromotionofacampaign
for providing knowledge regarding good corporate
governancecommunicationcampaignthroughout2011.
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 บสก.ตระหนกัดวีา่พนกังานคอืทรพัยากรทีม่คีณุคา่ยิง่
จึงได้มีการจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์เพราะเป็นการ
สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน และ
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดความผูกพันและ
ความภาคภูมิใจในองค์กร โดยมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อม
ความสามคัคี อาทิ การแขง่กฬีาสี การจดังานสมัมนาประจำปี
สำหรบัพนกังานการแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่งผูบ้รหิาร
ระดับสูงกับพนักงานโครงการ และกิจกรรมเชื่อมความ
สัมพันธ์อื่นๆ อีกมากมาย เพราะเปรียบเสมือนกลไกในการ
ขบัเคลือ่นภารกจิขององคก์รใหป้ระสบความสำเรจ็ตามเปา้หมาย
ที่วางไว้

 บสก. มีนโยบายในการดูแลพนักงานทั่วประเทศอย่าง
เปน็ธรรม โดยพจิารณาความสามารถในการทำงานเปน็เกณฑ์
เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่
รวมทั้งยังได้ปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งความจำเป็นใน
การครองชพี เพือ่เปน็การสรา้งขวญัและกำลงัใจในการทำงาน
ให้กับพนักงาน

 ณ 31 ธันวาคม 2554 บสก. มีพนักงานรวมทั้งสิ้น
1,268 คน โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของ
บสก. เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ และมีความพร้อมในการทำหน้าที่ดูแลแก้ไข
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามภารกิจหลักขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในภาพรวม
 ในปี 2554 ผลการดำเนินงานของบริษัทมีอัตราการ
เตบิโตเปน็ทีน่า่พอใจ ถงึแมว้า่จะเปน็ปทีีม่กีารแขง่ขนัคอ่นขา้งสงู
รวมทั้งมีปัจจัยลบเข้ามากระทบค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็น
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งร้ายแรง หรือความไม่แน่นอนทางด้าน
การเมือง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็ตาม แต่ บสก.
สามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้สูงถึง 2,935 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2553ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,602ล้านบาท
เพิม่ขึน้รอ้ยละ12.80ซึง่สงูกวา่เปา้หมายกำไรทีต่ัง้ไวเ้พิม่ขึน้10%

 BAMrealizedthatallstaffarevaluableresources.
BAMthereforeheld laborrelationactivitiestocreate
agoodworkingatmosphereandenvironmentaswellas
amotivationforthepersonneltohavegoodrelationships
andbeproudof theorganization.Various solidarity
activitieswereheldsuchassportday,annualseminar,
exchangeofopinionsbetweentheseniorexecutiveand
personnel,asamechanismfordrivingthecompany
toachieveitsgoal.

 BAM has a policy for fairly taking care of all
personnel by taking the working ability of each
personnel intoaccount forconsideration inorder to
provideopportunity toallpersonnel tohavecareer
path.BAMalsoadjuststhesalaryandwelfaretobe
appropriate to and in conformity with the current
economicconditionandcostoflivingasanincentive
forpersonneltoworkmoreefficiently.

 As of 31st December 2011, BAM had 1,268
employeesinaggregate.BAMwillcontinuouslyprovide
trainingfordevelopmentofpersonnel’sknowledgeandskill
sothatallBAM’spersonnelwillbeavaluableresource
havingexperience,expertiseandreadinessforefficiently
solvingtheNPAproblemasperthecoremissionofBAM.

OverallPerformanceAnalysis
 Theyear2011,BAMhadasatisfiedgrowthrate
onitsoperationresult.Eventhoughtherewassevere
competition and negative factors in this year
affecting BAM’s operation suchas themega flood,
political uncertainty and economic slowdown, BAM
was able to gain net profit in an amount of Baht
2,935Millionincreasing12.80%fromyear2010having
net profit of Baht 2,602 Million which was 10%
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ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่บริษัทสามารถสร้างรายได้บรรลุผล
สำเรจ็ไดส้งูกวา่เปา้หมาย ในขณะทีส่ามารถควบคมุคา่ใชจ้า่ย
ได้ตามประมาณการ ทั้งนี้ บสก. ได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อ
การด้อยค่าของบริษัทได้ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ(IAS39)แล้ว

 บรษิทัมรีายไดด้อกเบีย้ในปี2554จำนวน1,227ลา้นบาท
เมื่อเทียบกับปี 2553 จำนวน 1,201 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
26ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ2.16 โดยมรีายไดห้ลกัมาจาก
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนในลูกหนี้จำนวน 1,061 ล้านบาท
ในขณะที่มีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2554 จำนวน 4,890
ลา้นบาทเมือ่เทยีบกบัปี2553จำนวน4,820ลา้นบาทเพิม่ขึน้
70 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.45 โดยรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ประกอบไปด้วย รายได้หลักๆ จากกำไรจากเงินลงทุนใน
ลกูหนี้จำนวน2,252ลา้นบาทและกำไรจากการขายทรพัยส์นิ
รอการขาย 2,422 ล้านบาท ถึงแม้ว่าสภาวะเศรษฐกจิในปี
2554 จะมอีตัราการขยายตวัไมม่ากนกั อนัมผีลเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว อีกทั้งราคาน้ำมันมีความ
ผนัผวน สถานการณท์างดา้นการเมอืง และผลกระทบทีเ่กดิขึน้
จากภัยธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำใหล้กูหนี้
บางสว่นขอขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ในขณะทีผู่ซ้ือ้ทรพัย์
บางรายชะลอการตัดสินใจซื้อทรัพย์ออกไป แต่ด้วยการใช้
นโยบายเชิงรุกและการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ทั้งด้านการประนอมหนี้และการจำหน่ายทรัพย์ ทำให้
สามารถสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่ได้วางไว้ นอกจากนั้น
บสก. ยั งสามารถบริหารสภาพคล่องให้ เพียงพอต่อ
การดำเนินงาน การขยายงาน และชำระคืนเงินกู้ทั้งใน
ปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถเจรจาเพื่อจัดหา
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินพันธมิตรในอัตราต้นทุน
ทางการเงนิทีต่ำ่อกีดว้ยในปี2554บสก.ไดร้บัวงเงนิกูเ้พิม่เตมิ
ทั้งสิ้น5,000ล้านบาท

 โดยสรุปในภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในปี
2554 มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่
น่าพอใจภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง โดย
สามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้สูงถึง2,935ล้านบาททั้งนี้เป็น
ผลมาจากการที่บริษัทสามารถสร้างรายได้สูงกว่าเป้าหมายที่
วางไว้ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างทรงตัวอย่างต่อเนื่อง

higherthanthedeterminedtarget.Thiswasbecause
BAMwasabletoearnincomemorethanexpected
and control its expenses as projected. In addition,
BAM has completely reserved the allowance for
impairment as per the International Accounting
Standard(IAS39).

 In 2011, BAM had an accrued interest in an
amount of Baht 1,227 Million increasing 2.16% from
year 2010 having accrued interest of Baht 1,201
Million on which the main accrued interests were
derived from investments in debtors of Baht 1,061
Million. BAM also had non-interest income in year
2011ofBaht4,890MillionincreasingBaht70Millionor
1.45% from year 2010 having incomeof Baht 4,820
Million by which the non-interest incomes were
comprisedofgainoninvestmentsindebtorsofBaht
2,252 Million, gain on sale of NPA of Baht 2,422
Million. Even the overall economic expansion of
Thailandin2011wasnotatahighrateduetothe
global economic status, fluctuation of oil price,
political condition and affected caused by natural
disasteroccurreddomesticallyandoverseasresulting
that there were certain debtors requesting for
extensionofrepaymentperiodandcertainpotential
purchasers suspend the purchases of the NPA, the
applicationofproactivepolicyandperformanceas
per the strategic plans of BAM (both in debt
restructuringand saleofNPA)helpedBAM toearn
incomemore thanexpected. Inaddition,BAMwas
alsoabletoefficientlymanageitsliquiditysufficiently
to its operation,workexpansion, repaymentofdue
debtandpreparationforrepaymentoffuturedebt.
Furthermore, BAM was able to negotiate and
procure a source of finances from its partner
financialinstitutionsatthelowfinancialcost.Inyear
2011, BAM was approved the expansion of credit
facilityinanamountofBaht5,000Million.

 Overall,BAM’sperformancein2011hascontinuously
expandedandwere satisfactoryeven though there
was severe competition, enabling BAM to gain net
profit of Baht 2,935 Million. This was because BAM
wasabletoearnincomemorethanexpectedwhile
expensesremainedstable.
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ตาราง : ตัวเลขทางการเงินที่สำคัญของบริษัท
Table : Key financial figures of the company

ภาพ : ผลการดำเนินงานของบริษัท
Figure : The company performance

การดำเนินงานของบริษัท
PerformanceReport
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ข้อมูลอื่นๆ
GeneralInformation

ประวัติคณะกรรมการบริษัท

นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์   
ประธานกรรมการ  

การศึกษา :
 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโตเกียว

  ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ ์: 
 -รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 -ผู้ช่วยผู้ว่าการสายจัดการกองทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

 -ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงิน

  ธนาคารแห่งประเทศไทย

 -กรรมการกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

 -กรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

 -กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)

 -กรรมการบมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)
  

นายสุวรรณ ดำเนินทอง  
กรรมการ
การศึกษา : 
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ปริญญาตรีบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -วุฒิบัตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง

  สำนักงานศาลยุติธรรมวิทยาลัยการยุติธรรม

ตำแหน่งงานอื่น : 
 -นายกสมาคมสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

 -ผู้พิพากษาสมทบศาลทรัพย์สินทางปัญญา

  และการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประสบการณ ์:
 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการธนาคารอิสลาม

 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการผู้บริหารสายงานสายงานวางแผน

  ผลิตภัณฑ์และการตลาด

 -ผู้ควบคุมดูแลการบริหารสายงาน

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ProfileofBoardofDirectors

Mrs.Swangchit Chaiyawat
Chairman  
Education :
 -BachelorofEconomics,UniversityofTokyo,Japan

Experience :
 -DeputyGovernor,BankofThailand

 -AssistantGovernor,FundManagementGroup,

 BankofThailand

 -AssistantGovernor,FinancialInstitutionsPolicy,

 BankofThailand

 -Committee,FinancialInstitutionsDevelopmentFund

 -Director,Export-ImportBankofThailand

 -Director,GovernmentPensionFund(GPF)

 -Director,StandardCharteredBank(Thai)Plc.

 Mr. Suwan Damnernthong
Director
Education :
 -MBA,SasinGraduateInstituteofBusiness

 AdministrationofChulalongkornUniversity

 -BachelorofAccountancy,ChulalongkornUniversity

Other position : 
 -Chairman,InternalInstitutionAuditorofThailand

 -AssociateJudge,TheCentralIntellectualProperty

 andInternationalTradeCourt

Experience :
 -ExecutiveVicePresident,ActingExecutiveDirector

 ofIslamicBank

 -ExecutiveVicePresident,HeadofProductand

 MarketingGroup

 -ChiefExecutiveOfficer,IslamicBankofThailand
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 -ผู้บริหารสายงานสายงานกำกับและตรวจสอบ

  บมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด

 -ผู้จัดการบมจ.ธนาคารกรุงไทยจำกัด

  สาขานิวยอร์คสหรัฐอเมริกา

 -VicePresident:SecuritiesDistributionand

  UnderwritingHead,CitibankN.A.

 -AssistantAgent,NewYorkAgency

  บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
กรรมการ
การศึกษา : 
 -Cert.,InternationalTaxProgram,HarvardUniversity

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาโท(MBA)EasternNewMexicoUniversity 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาตรีการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประสบการณ ์:
 -รองอธิบดีกรมสรรพากร

 -สรรพากรภาค(เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร9) 

  สำนักงานสรรพากรภาค6

 -สรรพากรพื้นที่(เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร9) 

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่14

 -ผู้อำนวยการส่วนส่วนการวางแผนและประเมินผล 

  (นักวิชาการภาษี8)สำนักงานสรรพากรภาค1

 -ผู้ชำนาญการด้านการจัดเก็บภาษี(นักวิชาการภาษี8)

  สำนักมาตรฐานกรรมวิธีภาษีอากร

 -กรรมการและกรรมการบริหารบรรษัทบริหารสินทรัพย์

  สถาบันการเงิน(บบส.)

นางสาวกรประณม วงษ์มงคล
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทการบริหารSoutheastMissouriState

  Universityสหรัฐอเมริกา



 -ExecutiveVicePresident,Complianceand

  AuditGroupHead

 -GeneralManager,NewYorkBranch,

  KrungthaiBankPlc.,USA

 -VicePresident:SecuritiesDistributionand

  UnderwritingHead,CitibankN.A.

 -AssistantAgent,NewYorkAgency,

 SiamCommercialBankPlc.

Mr. Anant Sirisaengtaksin
Director
Education :
 -Cert.,InternationalTaxProgram,
 HarvardUniversity,USA
 -MBA,EasternNewMexicoUniversity,USA
 -BachelorofAccountancy,Chulalongkorn
  University
Experience :
 -DeputyDirectorGeneral,RevenueDepartment
 -RegionalRevenueDirector(RevenueAdministration
 Officer9),RegionalRevenueOffice6
 -AreaRevenueDirector(RevenueAdministration
 Officer9),AreaRevenueOfficeArea14
 -Director,PlanningandEvaluationDivision
 (TaxTechnicalOfficer8),RegionalRevenueOffice1
 -TaxExpert(TaxTechnicalOfficer8),
 TaxStandardProcedureBureau
 -DirectorandExecutiveDirector,
 AssetManagementCorporation(AMC)

Ms. Kornpranom Wongmongkol 
Director
Education :
 -MasterofArts,inEd.SoutheastMissouriState
 University,USA
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 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจ(ภาคภาษาอังกฤษ)  
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 -	 ปริญญาตรี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น : 
 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบริหารความเสี่ยง
ธนาคารออมสิน
 -กรรมการองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
ประสบการณ ์: 
 -รักษาการกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์
 สถาบันการเงิน(บบส.)
 -กรรมการและกรรมการบริหาร
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน(บบส.)
 -กรรมการบมจ.จีสตีล
 -ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ธนกิจธนาคารยูโอบี
 -ผู้อำนวยการฝ่ายสินเช่ือธุรกิจบมจ.ธนาคารดีบีเอสไทยทนุ
 -เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเช่ืออาวุโสธนาคารเอบีเอ็นแอมโรสิงคโปร์

 -ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงบมจ.ธนาคารเอเชีย

นายอรินทร์ จิรา
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทMBAUniversityofCaliforniaBerkeley 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาตรีChemicalEngineeringUniversityof

 CaliforniaBerkeleyประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงานอื่น :
 -ประธานกรรมการบริษัทมาบตาพุดอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด

 -ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนประเทศไทย

 -กรรมการบริหารบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด

 -รองประธานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน

 -รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 -ที่ปรึกษากิติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ :
 -อดีตประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน

 -อดีตเลขาธิการสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมอาเซียน

 -กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 - MBA (English Programme), University of 
   Thai Chamber of Commerce
 - Bachelor Degree, Chulalongkorn University

Other position :
 - EVP, Risk Management, Government Savings Bank
 - Director The Market Organigation, the Ministry 

  of Interior

Experience :
 - Acting Managing Director, Asset Management 
   Corporation (AMC)
 - Director, Asset Management Corporation (AMC)
 - Director, G Steel Plc. 
 - VP, Head of Commercial Banking Group, UOB Bank
 - Director, Head of Corporate Credit Group, DBS 
   Thai Dhanu Bank
 - Senior Credit Analyst, ABN AMRO Bank Singapore
 - VP, Head Risk Management, Bank of Asia Plc.

Mr. Arin Jira
Director
Education :
 - MBA, University of California Berkeley, USA

 - Bachelor Degree in Chemical Engineering, 

   University of California Berkeley, USA

Other position : 
 - Chairman, Map Ta Phut Industrial Gas Co.,Ltd. 
 - Chairman - Thailand, ASEAN Business Advisor Council 
 - Executive Director, Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd. 
 - Vice President, ASEAN Chambers of Commerce
   and Industry
 - Vice Chairman, the Federation of Thai Industries
 - Honorary Advisor, Chemical Industry, 
  the Federation of Thai Industries
Experience :
 - Former Chairman and Co-Chairman, 
   ASEAN Business Advisory Council
 - Former Secretary General, 
   ASEAN Chambers of Commerce and Industry
 - Director, the Federation of Thai Industries 



48 รายงานประจำปี
AnnualReport2011

ข้อมูลอื่นๆ
GeneralInformation

 -รองประธานกลุ่มเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 -กรรมการผู้จัดการบริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สจำกัด

 -กรรมการผู้จัดการบริษัทExxonChemicalThailandจำกัด

 -ผู้อำนวยการการตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกสำนักงานใหญ่

 ณฮ่องกงบริษัทExxonChemicalAsiaPacificจำกัด

 

นายสามารถ บูรณวัฒนาโชค
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทMasterofManagementสถาบันบัณฑิต

 บริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -AdvanceManagementProgramHarvard

 BusinessSchoolประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต(เกียรตินิยม) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น :
 -กรรมการคณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานกลต.

 -กรรมการตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการ

 กำกับกิจการพลังงาน

ประสบการณ์ :
 -ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน  

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

 -กรรมการตรวจสอบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 -ประธานกรรมการตรวจสอบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

 ที่อยู่อาศัย

 -กรรมการและรักษาการผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

 ที่อยู่อาศัย

 -ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณสภาวิชาชีพบัญชี

 -ที่ปรึกษาคณะกรรมการบมจ.ธนาคารไทยธนาคาร

 -กรรมการบมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

 - Vice Chairman, Chemical Group, the Federation of 

   Thai Industries

 - MD, Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd. 

 - MD, Exxon Chemical Thailand Limited

	 -	 Regional	Marketing	Manager,	Polyolefins,	Exxon

	 		 Chemical	Asia	Pacific	Headquarters,	Hong	Kong

Mr. Samart Buranawatanachoke
Director
Education :
 -MasterofManagement,SasinGraduate
 InstituteofBusinessAdministrationof
 ChulalongkornUniversity
 -AdvanceManagementProgramHarvard
 BusinessSchool,USA
 -MasterofAccountancy,ChulalongkornUniversity
 -BachelorofAccountancy(Honour)
 ChulalongkornUniversity
Other position :
 -MemberoftheAdvisoryCommittee,SECOffice
 -MemberoftheAuditCommittee,Officeofthe
 EnergyRegulatoryCommissionofThailand
 Experience :
 -AssistantGovernor,FinancialInstitution
 SupervisionGroup,BankofThailand
 -MemberofAuditCommittee,Secondary
 MortgageCorporation
 -ChairmanofAuditCommittee,Secondary
 MortgageCorporation
 -DirectorandActingManagingDirector,
  SecondaryMortgageCorporation
 -ChairmanofEthicalBoard,Federationof
 AccountingProfession
 -AdvisoroftheBoard,ThaiBankPlc.
 -Director,SiamCityBankPlc.
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Mr. Bhichar Damrongpiwat
Director
Education :
 - MBA, Finance and Accountancy, Kellogg School

    of Management, Northwestern University, USA

 -  M.C.L, Business Law, University of Michigan, USA

 -  Barrister-at-Law, Institute of Legal Education 

    Thai Bar Association 

 -  LL.B. (Honour), Chulalongkorn University 

Other position :
 -  Consultant, BCS Group Co.,Ltd.

Experience :
 -  President, Government Housing Bank

 -  Manager, London Branch and Vice President of 

    International Affairs, Kasikorn Bank Plc.

 -  Executive Vice President and CFO of Oil and 

    Energy Business Group, CP Group

 -  EVP and CFO of TPI Plc.  

 - Sub-committee (Listing), Stock Exchange of 

    Thailand

Mrs. Tongurai Limpiti
Director
Education :
 -MBA,UniversityofWisconsin,Madison,USA
 -BachelorofAccountancy,Chulalongkorn
  University
Other position :
 -AssistantGovernor,FinancialInstitutionsPolicy 
  Group,BankofThailand 
Experience :
 -AssistantGovernor,FundManagement,BankofThailand
 -ManagementCommittee,FinancialInstitutions
 DevelopmentFund
 - SeniorDirector,FinancialInstitutionPolicy,
 BankofThailand    
 -Committee,ProjectforEvaluationofRegulation
 ofListedCompany

นายพิชา ดำรงค์พิวัฒน์
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทMBAสาขาการเงินและบัญชีKellogg

 SchoolofManagement,NorthwesternUniversity 

 ประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาโทM.C.Lสาขากฎหมายพาณิชย์Universityof

 Michiganประเทศสหรัฐอเมริกา

 -เนติบัณฑิตสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

 -ปริญญาตรีนิติศาสตร์(เกียรตินิยม)

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น : 
 -ที่ปรึกษาบริษัทBCSGroupจำกัด

ประสบการณ์ :
 -กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 -ผู้จัดการสาขากรุงลอนดอนและVicePresident 

 ฝ่ายต่างประเทศบมจ.ธนาคารกสิกรไทย

 -รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และCFOกลุ่มธุรกิจน้ำมัน 

 และพลังงานเครือเจริญโภคภัณฑ์

 -EVPและCFOบมจ.อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย

 -อนุกรรมการรับหลักทรัพย์(Listing)ตลาดหลักทรัพย์

 แห่งประเทศไทย

นางทองอุไร ลิ้มปิติ
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจUniversityofWisconsin,

 Madisonประเทศสหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาตรีบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น :
 - ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ :
 -ผู้ช่วยผู้ว่าการสายจัดการกองทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

 -กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ

 สถาบันการเงิน

 -ผู้อำนวยการอาวุโสสายนโยบายสถาบันการเงิน

 ธนาคารแห่งประเทศไทย    

 -กรรมการโครงการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
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 -ที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและติดตามมาตรฐาน

 การบัญชีสากลและมาตรฐานการสอบบัญชีสากล

 -กรรมการคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ 
กรรมการ
การศึกษา :
 -รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีปี2553

 -ปริญญาโทพาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น :
 -ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมีคอล

  จำกัด(มหาชน)

 -กรรมการสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

 ลาดกระบัง

ประสบการณ์ :
 -นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 -ประธานบริหารความเสี่ยงกลุ่มปตท.

 -รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร

 บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)

 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและจำหน่ายก๊าซ

 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)

 -รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสจัดหาและจำหน่ายก๊าซ

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการ
การศึกษา :
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจMasterofBusiness

  AdministrationM.B.A.สหรัฐอเมริกา

 -ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งงานอื่น :
 -ท่ีปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 -ที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎหมายธุรกิจ  

  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 -Consultant,AdvisoryBoardforStudyingandMonitoring
  InternationalAccountingandAuditingStandard
 -Director,IslamicBankofThailand

Mr. Anon Sirisaengtaksin
Director
Education :
 -TheHonoraryDegreeofDoctorofPublic

 AdministrationfromBangkokthonburiUniversity,

 Thailand.

 -Master’sDegreeinCommerce,ThammasatUniversity

 -BachelorofScience,ChulalongkornUniversity

Other position : 
 -CEO,PTTGlobalChemicalPlc.

 -MemberoftheCouncilofKingMongkut’s

 InstitutionofTechnology,LadKrabung

Experience :
 -PresidentofListedCompanyAssociationofThailand
 -ChairmanofRiskManagementCommittee,PTTGroup 
 -ExecutiveVicePresident,Strategyand
 OrganizationDevelopment,PTTPlc.
 -SeniorVicePresident,GasProcurementand
 Distribution,GasBusinessGroup,PTTPlc.
 -ExecutiveVicePresident,GasProcurementand
 Distribution,GasBusinessGroup,Petroleum
 AuthorityofThailand

Mr. Krisada Chinavicharana
Director
Education :
 -MasterofBusinessAdministration,
  M.B.A.,USA
 -LL.B,ChulalongkornUniversity
Other position : 
 -FinancialPolicyAdvisor,FiscalPolicyOffice
 -Consultant,BusinessLawCommittee,
  BoardofTradeofThailand
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 -FinancialInstitutionDevelopmentFundCommittee
 -BoardofDirectors,KrungthaiBank

Experience :
 -Committee,PhayathaiAssetManagement
  CompanyLimited
 -AuditCommittee,GovernmentHousingBank
 -BoardofDirectors,IslamicBankofThailand
 -DispositionMemorandumofCreditCommittee,
  SukhumvitAssetManagementCo.,Ltd.
 -Sub-committeeonLegalAffairs,Securitiesand
  ExchangeCommissionThailand
 -Advisor,Financial,Banking,andFinancial
  InstitutionCommitteeforDraftingCreditBureau
  BusinessAct(No...)B.E.….,theSenate,House
  ofRepresentatives
 -AdHocCommitteeonDraftingAmendmentto
  CriminalCodeActB.E.….,Houseof
  Representatives
 -AdHocCommitteeonDraftingFuturesExchange
  Act(No...)B.E.….,HouseofRepresentatives
 -AdHocCommitteeonDraftingFinancial
  InstitutionBusinessB.E.….,NationalLegislative
  Assembly
 -AdHocCommitteeonDraftingBankofThailand
  ActB.E.….,NationalLegislativeAssembly
 -Lecturer,FacultyofLaw,ThammasatUniversity

Mr.Sumate Maneewattana
Director
Education :
 -MBA,NationalInstituteofDevelopment
 Administration(NIDA)
 -LL.B.,RamkhamhaengUniversity
 -LeaderProgram(CMA12),CapitalMarketAcademy
 -FinancialExecutiveDevelopmentProgram(Finex)
 TheThaiInstituteofBankingandFinance
Association

 -คณะกรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟู

  และพัฒนาสถาบันการเงิน

 -คณะกรรมการบมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประสบการณ์ :
 -คณะกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทจำกัด

 -คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารอาคารสงเคราะห์

 -คณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 -คณะทำงานปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์

  บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัด

 -คณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการ

  กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 -ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคาร 

  และสถาบันการเงินวุฒิสภา

 -กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต

  พ.ศ.....วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 

 -กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

  พ.ศ.....สภาผู้แทนราษฎร

 -กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  ซื้อขายล่วงหน้า(ฉบับที่..)พ.ศ.....สภาผู้แทนราษฎร

 -กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ศ.....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 -กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

  ธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ.....สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 -อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นายสุเมธ มณีวัฒนา
กรรมการ
การศึกษา :
 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 -ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน

 (วตท.)

 -ประกาศนียบัตรผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นสูง

 สมาคมธนาคารไทย(FINEX) 
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ประสบการณ์ :
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด

 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ส่วนกลาง

 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด

 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ

 -ฝ่ายกฎหมายบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

การเข้าประชุมของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการมกีารกำหนดประชมุโดยปกตเิดอืนละ1ครัง้
และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการกำหนด
วาระชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน
เป็นประจำ โดยมีการส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการก่อน
วันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาเรื่องที่
ฝ่ายงานต่างๆ นำเสนอเข้ามาอย่างรอบคอบ โดยกรรมการ
แต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมได้อย่างเต็มที่ และในรอบปี 2554 คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น14ครั้ง


ประวัติผู้บริหารระดับสูง 
 
นายสุเมธ มณีวัฒนา 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   
นายศักดิ์ ศรีสนั่น 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายจำหน่ายและจัดการทรัพย์  
การศึกษา : 
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
 UniversityofSouthernCaliforniaสหรัฐอเมริกา

Experience : 
 - SeniorExecutiveVicePresident,Bangkok
 CommercialAssetManagementCo.,Ltd.
 -ExecutiveVicePresident,BangkokCommercial
 AssetManagementCo.,Ltd.
 -VicePresident,LoanRestructuringDepartment,
 BangkokCommercialAssetManagementCo.,Ltd.
 -AssistantDirector,AssetDevelopment
 Department,BangkokBankofCommercePlc.
 -LegalDepartment,SiamCommercialBankPlc.

MeetingAttendancebytheBoardofDirectors

 TheBoardofDirectorsregularlyholdstheirmeeting
1timeamonthandspecialmeetingmaybecalled
fromtimetotimeallofwhichhaveclearagendas
includingfollowinguptheresultofoperationonregular
basis. Invitation letters and relevant document are
allow them to have adequate time to review all
matterspresentedbydepartments.Eachdirectorhas
his/herexclusivediscretiontoproposemattertobe
consideredbythemeeting.Fortheyear2011,the
BoardofDirectorshadtotaling14meeting.

TopExecutiveProfile

Mr. Sumate Maneewattana
President
 
Mr. Sak Srisanan
Senior Executive Vice President
Sale and Property Management
Education :
 -MBAandMPA,UniversityofSouthernCalifornia,
 USA
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ประสบการณ์ :  
 -รองกรรมการผูจ้ดัการบรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัการเงนิ
 -President,M.GrandHotelCo.,Ltd.
 -ManagingDirector,M.AsiaPacificCo.,Ltd.
 -ProjectManager,CambodiaBeverageCo.,Ltd.
 (Coca-Cola)
 -ผู้จัดการภาค,TOACo.,Ltd.
 -ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายบมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายกฤษณ์ เสสะเวช
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์สำนักงานใหญ่
การศึกษา : 
 -ปริญญาโทM.A.(Management)CatholicUniversityUSA

ประสบการณ์ :
 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 -ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจหลักทรัพย์บล.เอกธำรง

 -ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายกฤษณะ สนิทนราทร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ 
การศึกษา :
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและควบคุมบสก.

 -ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ
    

นายเกษม ศิวกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
การศึกษา :
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจUniversityofWestLosAngeles

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์และรักษาการในตำแหน่ง

 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปบสก.

 -ผู้อำนวยการฝ่ายการพนักงานบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

Experience : 
 -SeniorExecutiveVicePresident,
 AssetManagementCorporation
 -President,M.GrandHotelCo.,Ltd.
 -ManagingDirector,M.AsiaPacificCo.,Ltd.
 -ProjectManager,CambodiaBeverageCo.,Ltd.
 (Coca-Cola)
 -RegionalManager,TOACo.,Ltd.
 -Manager,LegalDepartment,KasikornBankPlc.

Mr. Krit Sesavej 
Senior Executive Vice President 
Head Office Loan Restructuring 
Education : 
 -M.A.(Management)CatholicUniversityUSA
Experience : 
 -ExecutiveVicePresident,AssetManagement
 Corporation
 -VicePresident,SecuritiesBusiness,
 SecuritiesOnePlc.
 -AssistantManager,BusinessDevelopment,
 KasikornBankPlc.

Mr. Krishana Sanitnrathorn 
Senior Executive Vice President 
Business Supporting  
Education : 
 -MBA,NationalInstituteofDevelopment
 Administration(NIDA)
Experience : 
 -VicePresident,PolicyandControlDepartment,BAM
 -VicePresident,InspectionDepartment,
 BangkokBankofCommercePlc.

Mr. Kasem Sivakul 
Senior Executive Vice President 
Operational Supporting 
Education : 
 -MBA,UniversityofWestLosAngeles
Experience : 
 -VicePresident,PropertyManagement
 DepartmentandActingVicePresident,General
 Administration,BAM
 -Director,PersonnelAffairs,BangkokBankof
 CommercePlc.
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นายสมพร มูลศรีแก้ว
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 

การศึกษา :
 -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์

 (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

ประสบการณ์ :
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาคบสก.

 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจำหน่ายทรัพย์,

 สายจัดการทรัพย์บสก.

 - ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่างบสก.

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์   

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบสก.

 -ผู้จัดการสำนักงานวารินชำราบฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบสก.

 -ผู้จัดการสาขาบุรีรัมย์บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

นายฉัตรณรงค์ ฉัตรภูติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา :
 -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์
 (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 -หลักสูตรบริหารการจัดการระดับสูง
  สถาบันการจัดการ,สหรัฐอเมริกา
 -ปริญญาตรีรัฐศาสตร์(การทูต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :
 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายธุรกิจบรรษัทบริหารสินทรัพย์
 สถาบันการเงิน
 -ผู้อำนวยการฝ่ายประนอมหนี้เพื่ออสังหาริมทรัพย์
 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 -ผู้ช่วยประธานกรรมการบริษัทศรีไทยเรียลตี้&
 ดีเวลลอปเมนท์จำกัด
 -กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
 กลุ่มบริษัทศรีไทย(มหาชน)จำกัด
 -กรรมการบริษัทสุกรไทยเดนมาร์ก(มหาชน)จำกัด
 

Mr. Somporn Moonsrikaew
Senior Executive Vice President
Regional Loan Restructuring 
Education :
 -MasterofPublicAdministration(Publicand
 PrivateAdministration)NationalInstituteof
 DevelopmentAdministration(NIDA)
Experience :
 -ExecutiveVicePresident,RegionalLoan
 RestructuringGroup,BAM
 -ExecutiveVicePresident,SaleGroup,
  PropertyManagementGroup,BAM
 -VicePresident,RegionalLoanRestructuring
 Department(LowerNorthernRegion),BAM
 -VicePresident,RegionalLoanRestructuring
 Department(NorthEasternRegion),BAM
 -Manager,WarinChamrabOffice,RegionalLoan
 RestructuringDepartment(NorthEasternRegion),BAM
 -Manager,BuriramBranch,BangkokBankof
 CommercePlc.

Mr. Chatnarong Chatrabhuti
Executive Vice President
Education :
 -MasterofPublicAdministrationNationalInstitute

 ofDevelopmentAdministration(NIDA)

 -AMAManagemrnt,USA.

 -BachelorofPoliticalScience(Diplomacy

 Internationalaffaires),ThammasatUniversity

Experience :
 -AssistantManagingDirector,Business,
  AssetManagementCorporation
 -Director,DebtNegotiationforRealEstate,
  AssetManagementCorporation
 -AssistanttotheChairmanofSrithaiRealty&
 SrithaiGroups(PublicCompanyLimited)
 -DirectorandDeputyManagingDirector,
  SrithaiGroupofCompanies
 -Director,Thai-DenmarkSwineBreeder
  (PublicCompanyLimited)
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 -ผู้อำนวยการโครงการพิเศษโรงแรมซันรูท
 (Maxhotel:ปัจจุบัน)  
 -รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาดกลุ่มบริษัทR.Y.B.
 -ผู้จัดการสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯกลุ่มบริษัททิปโก้
 (TIPCOGROUP)(มหาชน)จำกัด
 -ผู้จัดการสายงานบริหารกลุ่มบริษัทP.S.A.
 (P.S.A.GROUP)

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบริหารเงินและการลงทุน
การศึกษา :
 -ปริญญาโทสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

 -ปริญญาโทComputerandEngineeringManagement

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 -ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :
 -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาสินทรัพย์1

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์3

 -ผู้อำนวยการฝ่ายประนอมหนี้และพัฒนาสินทรัพย์

 เพื่ออสังหาริมทรัพย์บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 -รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและรักษาทรัพย์

  บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 -หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายสมมาตร วิมลรัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 2
การศึกษา :
 -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์

 (การจัดการภาครัฐและเอกชน)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบริหารการตลาด

 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 -MINIMBAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 -ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 - Director,SpecialProject,SunRouteHotel(Max
 hotel:present)    
 -DeputyManagingDirector,Marketing,R.Y.B.
 GroupofCompanies
 -Manager,BangkokHeadOffice,TIPCOGROUP
 (PublicCompanyLimited)
 -Manager,Management,P.S.A.GROUP

Mr. Suntis Wattanakul
Executive Vice President
Financial Management and Investment Group 
Education :
 -MS.(AppliedStatistics)NationalInstituteof
  DevelopmentAdministration(NIDA)
-MS.(ComputerandEngineeringManagement)
  AssumptionUniversity
 -BBA.(Accounting)ThammasatUniversity
Experience :
 -ExecutiveVicePresident,LoanRestructuringGroup1
 -VicePresident,RegionalLoanRestructuring
  Department(LowerNorthernRegion)
 -VicePresident,LoanRestructuringDepartment3
 -VicePresident,RealEstateLoanSettlementand
  DevelopmentDepartment,AssetManagement
  Corporation
 -DeputyVicePresident,PropertyManagement
  Department,AssetManagementCorporation
 -SectionManager,ManufacturingandService
  IndustryCreditDepartment,KasikornBankPlc.

Mr.Sommatr Wimolrat
Executive Vice President
Regional Loan Restructuring Group 2
Education :
 -MasterofPublicAdministration(Publicand
  PrivateAdministration)NationalInstituteof
  DevelopmentAdministration(NIDA)
 -MBA,MarketingManagement,DhurakijPundit
  University
 -MINIMBAThammasatUniversity
 -BachelorofPoliticalScience,Ramkhamheang
  University
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ข้อมูลอื่นๆ
GeneralInformation

 ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

 - รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออก

 -ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมาฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อสาขา

  บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ

นายวิบูลพร พันธุ์กระวี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 1
การศึกษา :
 -ปริญญาโทBusinessAdministration

 จากNationalUniversity,USA

 -ปริญญาตรีBusinessAdministration

 จากCaliforniaStateUniversity,USA

ประสบการณ์ :
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายจำหน่ายทรัพย์

 - ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์

 - ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 -ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการและรักษาทรัพย์

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 - รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 - รองผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายจัดการทรัพย์
การศึกษา :
 -ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -การบริหารเศรษฐกิจ-การคลังสถาบันพระปกเกล้า

Experience :
 -VicePresident,RegionalLoanRestructuring
  Department(CentralRegion)
 -VicePresident,RegionalLoanRestructuring
  Department(UpperSouthernRegion)
 -ActingVicePresident,RegionalLoanRestructuring
  Department(EasternRegion)
 -Manager,NakhonratchasimaOffice,Regional
  LoanRestructuringDepartment
  (NorthEasternRegion)
 -AssistantDirector,BranchCreditDepartment,
  BangkokBankofCommercePlc.

Mr.Vibulporn Bhandhukravi
Executive Vice President
Operational Supporting Group 1
Education :
 -MasterofBusinessAdministration,National
  University,USA
 -BachelorofScienceinBusinessAdministration,
  CaliforniaStateUniversity,USA
Experience :
 -ExecutiveVicePresident,SaleGroup
 -VicePresident,SaleDepartment
 -VicePresident,SalesDepartment,
  AssetManagementCorporation
 -VicePresident,PropertyManagement
  Department,AssetManagementCorporation
 -DeputyVicePresident,BusinessDevelopment
  Department,AssetManagementCorporation
 -DeputyVicePresident,OfficeofthePresident,
  AssetManagementCorporation

Mr.Soomboon Ruangsurakait
Executive Vice President
Property Management Group
Education :
 -LL.B.,RamkhamheangUniversity
 -EconomicandFinanceManagement,
  KingPrajadhipok’sInstitute
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ประสบการณ์  :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์2

 -ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์

 สถาบันการเงิน

 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกฎหมายบมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายพงศธร มณีพิมพ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ 1
การศึกษา :
 -ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ

 -ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

 -ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายบรรษัทบริหารสินทรัพย์

 สถาบันการเงิน

 -ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนสำนักกฎหมาย

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายวีระ ดิษยะกมล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 2
การศึกษา :
 -ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิต

 พัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)

 -ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -ปริญญาตรีศิลปศาสตร์(เศรษฐศาสตร์)

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 -ปริญญาตรีนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง

 -ผู้จัดการสำนักงานแพร่

 -ผู้จัดการสาขาท่าแพเชียงใหม่บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

 -ผู้จัดการสาขาสุโขทัยพิจิตรและกาฬสินธุ์

 บมจ.ธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การ

Experience :
 - Vice President, Property Management Department 2

 - Director, Legal Department, Asset Management 

  Corporation

	 -	 Assistant	Director,	Legal	Office,	Kasikorn	Bank	Plc.

Mr. Phongsathon Maneepim
Executive Vice President
Business Supporting Group 1
Education :
 - LL.B., Thammasat University

Experience : 
 - Vice President, Special Project Department

 - Vice President, Legal Department

 - Assistant Director, Legal Department, 

  Asset Management Corporation

	 -	 Assistant	to	Head	of	Section,	Legal	Office,	

  Kasikorn Bank Plc. 

Mr.Weera Dhissayakamol
Executive Vice President
Operational Supporting Group 2
Education : 
 - Master of Public Administration, National Institute of  

  Development Administration (NIDA)

 - LL.M., Ramkhamheang University

 - Bachelor of Arts (Economics), Chiangmai University

 - LL.B., Sukhothai Thammathirat Open University

Experience : 
 - Vice President, Regional Loan Restructuring 

  Department (North Eastern Region)

 - Vice President, Regional Loan Restructuring 

  Department (Lower Northern Region)

	 -	Manager,	Phrae	Office

 - Branch Manager, Thaphae, Chiangmai, Bangkok  

  Bank of Commerce Plc.

 - Branch Manager, Sukhothai, Phichit and Kalasin,  

  Bangkok Bank of Commerce Plc.
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ข้อมูลอื่นๆ
GeneralInformation

 -ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

 -ผู้ไกล่เกลี่ยประจำศาลจังหวัดพิจิตร

 -ประธานชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

 และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน(กรอ.)

 จังหวัดสุโขทัย

นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์ 2
การศึกษา :
 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์2

 -ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์1

 -ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

 -ผู้จัดการฝ่ายจัดการทรัพย์บรรษัทบริหารสินทรัพย์

 สถาบันการเงิน

 -หัวหน้าส่วนฝ่ายสินเชื่อพาณิชย์กรรมและก่อสร้าง

  บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุรพร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1
การศึกษา :
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(Masterof

 BusinessAdministration)มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 -MiniMBAมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนบน

 -ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคใต้ตอนบน

 -ผู้จัดการสำนักงานสุราษฎร์ธานีฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์

 ภาคใต้ตอนบน

 -ผู้จัดการสำนักงานโพธารามฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคกลาง

 -ผู้จัดการสาขาเพชรบุรีบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

 - Associate Judge, Phichit Juvenile and Family Court

 - Mediator, Phichit Provincial Court

 - Chairman of Commercial Bank Club Sukhothai and 

  Commissioner of Joint Government Private Committee,   

  Sukhothai 

Mr.Choopong Phokhasawadi
Executive Vice President
Loan Restructuring Group 2
Education :
 - Bachelor degree in international economics, 

   Ramkhamheang University

Experience :
 - Vice President, Sale Department 2
 - Vice President, Sale Department 1
 - Vice President, Marketing Department
 - Manager, Asset Management Department, 
  Asset Management Corporation
 - Head of section, Commercial and Construction 
  Credit Department, Kasikorn Bank Plc. 

Mr.Nopharat Ounjatturaporn
Executive Vice President
Regional Loan Restructuring Group 1
Education :
 - Master of Business Administration, Ramkhamheang 
  University
 - Bachelor of Economics, University of Thai Chamber 
  of Commerce
 - Mini MBA Thammasat University

Experience :
 - Vice President, Regional Loan Restructuring 
  Department (Upper Northern Region)
 - Vice President, Regional Loan Restructuring 
  Department (Upper Southern Region)
	 -	Manager,	Suratthani	Office,	Regional	Loan	
  Restructuring Department  (Upper Southern Region)
	 -	Manager,	Photharam	Office,	Regional	Loan	
  Restructuring Department (Central Region)
 - Manager, Petchaburi Branch, Bangkok Bank 
  of Commerce Plc.



59รายงานประจำปี
AnnualReport2011

 -ผู้จัดการสาขาบางสะพานบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

 -ผู้จัดการสาขาโพธารามบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

นายสมศักดิ์ เธียรวิวัฒน์นุกูล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายจำหน่ายทรัพย์
การศึกษา :
 -ปริญญาโทเคหพัฒนบริหารศาสตร์(Realestate

 Development)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 -ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการพิเศษ

 -ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์1

 -ผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์3

 -รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจำหน่ายทรัพย์สิน

 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

 -ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และคณะ

 กรรมการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 

  สินเอเชียจำกัด(มหาชน)

 -ฝ่ายสินเชื่ออุตสาหกรรมบมจ.ธนาคารนครหลวงไทย

 -ฝ่ายหนี้สินและหลักทรัพย์บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

นายบุญฤทธิ์ หนูนิมิตร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายสนับสนุนธุรกิจ 2
การศึกษา :
 -ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหาร

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 -ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาบริหารทั่วไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ :
 -ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

 -ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการทรัพย์1

 -ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริการหลังการโอน

 บมจ.โนเบิลดีเวลลอปเมนท์

 -สมุห์บัญชีสาขาบางกะปิบมจ.ธนาคารกรุงเทพฯ

 พาณิชย์การ

 - Manager, Bang Saphan Branch,  Bangkok Bank of

  Commerce Plc.

 - Manager, Photharam Branch, Bangkok Bank of 

  Commerce Plc.

Mr. Somsak Thienwiwatnukul
Executive Vice President
Sale Group
Education :
 - Master’s Degree in Real estate Development, 

  Chulalongkorn University

 - Bachelor of Economics, Thammasat University

Experience :
 - Vice President, Special Project Department

 - Vice President, Sale Department 1

 - Vice President, Sale Department 3

 - Acting Director, Asset Sales Department, 

  Asset Management Corporation

 - Director, Real Estate Credit, Asia Credit Finance 

  and Securities Plc.

 - Industrial Credit, Siam City Bank Plc.

 - Debt and Securities, Kasikorn Bank Plc.

Mr. Boonyarithi Nunimitr
Executive Vice President
Business Supporting Group 2
Education : 
 - Master of Business Administration for Executives,

  Sripatum University

 - Bachelor of Business Management, General 

  Management, Ramkhamheang University

Experience :
 - Vice President, General Administration Department

 - Vice President, Property Management Department 1

 - Senior Director, After Transfer Service, Noble 

  Development Plc. 

 - Account, Bang Kapi Branch, Bangkok Bank of 

  Commerce Plc.
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การกำกับดูแลกิจการที่ดี

 บรษิทับรหิารสนิทรพัย์ กรงุเทพพาณชิย์ จำกดั (บสก.)
ตระหนักดีว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีคือปัจจัย
สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้
ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นตลอดมาที่จะสร้างมาตรฐาน
การจัดการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก่อประโยชน์ให้กับ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเชน่ผูถ้อืหุน้ผูก้ำกบัดแูลสถาบนัการเงนิลกูหนี้
ลูกค้าและรัฐบาลรวมถึงสาธารณชน เป็นต้น โดยได้มีการ
กำหนดโครงสร้างของบริษัทที่มีกลไกการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลอำนาจมีการแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ
บรษิทัคณะกรรมการและฝา่ยจดัการอยา่งชดัเจนให้ความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละคณะ
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับ
กรอบการควบคมุภายในทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายในพ.ศ.2544และใหค้วามสำคญักบัการสง่เสรมิพนกังาน
ทกุระดบัยดึมัน่และตระหนกัในหลกัของการกำกบัดแูลกจิการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งประกอบด้วย

 ความสำนึกและเข้าใจในหน้าที่
 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
 ความเป็นธรรมต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีคำอธิบายได้
 ความโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบได้
 การกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และความมุ่งม่ันขององค์กร
 ในการดำเนินงานที่ชัดเจน
 การมีจริยธรรมคุณธรรมและความซื่อสัตย์
 ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคมและประเทศชาติ

GoodCorporateGovernance

 Bangkok Commercial Asset Management
Co. ,L td . (BAM) has recogn ized that good
governance isakey factor to sustainablebusiness
growth. It is therefore, an emphasis and effort on
creatingmanagementstandardwhichcanestablish
credibilityandbenefits to relevantparties, suchas
shareholders, supervisory body, financial institutions,
debtors, customers,governmentand thepublicat
large.Inpursuitofsuchgoal,thecompanyhasset
up itsorganizationwithmechanism forcheckand
balance,aclear segregationofdutyof Boardof
Directors,committeesandthemanagement,where
each committee is independent to perform its
ass ignment. In addit ion to an emphasis on
transparentdisclosureof informationaswellasthe
essential of internal control framework pursuant to
the Auditor General Practice Guide on topics of
Internal Audit Standard B.E. 2544. Employees are
alsoencouragedtocontinuouslyupholdandrealize
significance of good governance principles which
consistof:


 Accountability
 Responsibility
 EquitableTreatment
 Transparency
 VisiontoCreateLong-termValue
 Ethics
 SocialAwareness

การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง

GoodCorporateGovernance
andRiskManagement
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 บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด(บสก.)
ไดใ้หค้วามสำคญัในการบรหิารความเสีย่งซึง่เปน็องคป์ระกอบ
หลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการระวัง
เตรียมการป้องกัน หรือรับมือกับเหตุการณ์ไม่แน่นอนต่างๆ
ที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยให้การบริหาร
ความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างโอกาสและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน มีการบูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการที่ดี และปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินงานตามปกติจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(RiskCulture)

 สำหรับ ในปี 2554 บสก. ได้ดำเนินการปรับปรุง
พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและบูรณาการการบริหาร
ความเสี่ยงทั้งในระดับองค์กร ระดับฝ่ายงาน และระดับ
ปฏิบัติการ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหารสามารถติดตาม
สถานะความเสี่ยงในแต่ละระดับได้ (MIS) และเชื่อมโยง
ระบบบริหารความเสี่ยงกับฐานข้อมูลของบริษัท อีกทั้งได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้แทนจาก
คณะกรรมการบริษัทเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงกับระดับนโยบายของ
บริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการบริหาร
ความเสีย่งดว้ยรวมทัง้ไดจ้ดัใหม้กีารพฒันาความรู้ความเขา้ใจ
และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงให้กับ
บุคลากรของบสก.ทุกระดับอย่างต่อเนื่องทำให้การบริหาร
จัดการ การติดตาม และประเมินผล เพื่อลดความเสี่ยงให้
อยู่ระดับที่องค์กรยอมรับได้มีประสิทธิภาพ

 BangkokcommercialAssetManagementco.,Ltd.
(BAM) places an importance on riskmanagement
a key component of good governance, by
focusing on prevention, preparation and dealing
with uncertaintywhichmay occur andaffect the
achievementofthecompanygoalsandobjectives.
The implementation of risk management takes
important part in creating opportunity and value
added for the company in sustainable manner.
Risk management is integrated with information
technology management for good management
and be embedded in routine job as aultimately
becomesriskculture.
 
 In2011,BAMhasimprovedanddevelopedrisk
managementsystemandintegratedriskmanagement
atallorganizational,departmentalandoperational
levels by using information technology as a
supportingtoolformanagementinformationsystem
which linked riskmanagement systemtoenterprise
database.Moreover,ariskmanagementcommittee
issetupwithaconsultantfromadelegateofthe
Board of Directors. Thus, a linkage at policy level
will improveefficiencyof riskmanagementaswell
ascontinue toprovideemployeeswithknowledge
andunderstandingofriskmanagementwillenable
the company to deal with or response to risks
appropriatelyandalsoatacceptablelevel.

การดำเนินงานทางด้านการบริหารความเสี่ยง

OperationonRisk
Management
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ReportofTheAuditCommittee

(นายอนันต์สิริแสงทักษิณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GoodGovernance) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิทางด้านการเงินกฎหมายและการบริหารองค์กรดังนี้
 1.นายอนันต์สิริแสงทักษิณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
 2.นายอรินทร์จิรา   กรรมการตรวจสอบ
 3.นายกฤษฎาจีนะวิจารณะ  กรรมการตรวจสอบ
 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วม
การประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและชี้แจงประเด็นข้อสังเกตต่างๆ และรายงานผลการกำกับดูแลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้
 1.สอบทานและประเมินความน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสงบการเงินงวดหกเดือนและงบการเงินประจำปี เพื่อ
  ให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี และข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
 2.พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าสอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท
 3.สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
  และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
 4.สอบทานระบบการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษิทัไดต้ระหนกัถงึความเสีย่งในดา้นตา่งๆและจดัใหม้ี
  กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 5.สอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในงานด้านต่างๆ และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดขององค์กร
  ที่กำกับดูแล และระเบียบปฏิบัติงานของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และ
  เป็นไปตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 6.กำกับดูแลและสอบทานงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2554
  ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมุ่งเน้นให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญในแต่ละกระบวนการหรือกิจกรรมและอาจมี
  ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และสอบทานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะของฝ่าย
  ตรวจสอบภายใน โดยได้ให้ความเห็นและคำแนะนำสำหรับประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้าน
  ความเป็นอิสระและความมั่นใจในคุณภาพของงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้งานตรวจสอบภายในเป็นไปตาม
  มาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 7.จดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการประเมนิตนเอง (Self-Assessment) ทัง้ในรปู
  คณะกรรมการและรายบุคคล
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรอบคอบ มคีวามเปน็อสิระ และโปรง่ใสตามหลกัธรรมาภบิาล ภายใต้
ขอ้กำหนดในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะชว่ยสนบัสนนุใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง
ที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและเหมาะสมและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 TheAuditcommittee,BangkokcommercialAssetManagementCo.,Ltd.,isappointedbytheresolution
reached by the Board of Directors to be the key driving force for good governance.  It comprises 3
company’sdirectorswhoarequalifiedinfinancial,legalandorganizationmanagementareaasfollows:
 1.Mr.AnantSirisaengtaksin  ChairmanoftheAuditCommittee
 2.Mr.ArinJira   MemberoftheAuditCommittee
 3.Mr.KrisadaChinavicharana  MemberoftheAuditCommittee
 DirectorofInternalAuditDepartmentactsasaSecretaryoftheAuditCommittee. 
 In 2011 theAuditCommittee held totaling 12meetings to carry out functions as assignedby the
BoardofDirectorsandasrequiredbytheCharteroftheAuditCommittee.Executiveswereinvitedtoattend
themeeting toclarifyany inquiryandprovide information forcertainobservation. In short, theCommittee
reportedauditingresultstotheBoardofDirectorsasfollows:
 1.Auditandevaluatereliabilityofquarterly,half-year,andannualfinancialstatementstoensurethat
  thecompany’s financial statementshavebeenprepared inaccordancewithaccountingstandardand
  relevantlaws.
 2.ProposecandidatetotheBoardofDirectorsforbeingappointedasthecompany’sauditorandhis
  orherremuneration.
 3.Auditcompliancewiththecompany’spoliciestoensurethattheoperationisefficientlydoneand
  alignedwiththecompany’sobjectivesandgoals.
 4.Audit thecompany’s riskmanagement system toensure that thecompanyhas realizedpossible
  risksandputinplacemeasuresforeffectiveriskmanagementtomaintainriskinacceptablelevel.
 5.Audit andassess internal control system in each operation areaand compliancewith lawand
  requirementsofregulatingbodyandthecompanyrulesandregulationsinordertoensurethatthe
  companyhasadequateinternalcontrolsystemandincompliancewithrequirementsandrelevantlaw.
 6.Regulateandaudit internalauditworksthroughtheapprovalofactionplanandbudgetforthe
  year 2011 of the internal audit department to cover significant risks which may affect the
  company’s objectives and goals.  Review audit results and suggestion by the internal audit
  departmentbygivingcommentandrecommendationforsignificantissue.Supportindependency
  and credibility of the operation results of the internal audit work in order that it will be more
  efficientandinaccordancewithinternationalstandards.
 7.Cause tohaveSelf-Assessmentof theoperationof theAuditCommitteeeitheratcommitteeor
  individuallevel.
 The Audit committee has performed in functions prudently, independently and transparently in
accordancewithgoodgovernanceprincipleand subject to theCharterof theAuditCommittee. Thiswill
facilitate thecompany tohaveappropriate,adequateandefficient internalcontroland riskmanagement
system to ensure that the company’s business operation is conducted in accordance with law, rule and
regulationstosuccessfullyachievetheobjectivesandgoal.

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ReportofTheAuditCommittee

(Mr.AnantSirisaengtaksin)
ChairmanoftheAuditCommittee
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

รายงานของผู้สอบบัญชี Auditor’sReport

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบ
แสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคม2554และ2553
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
แต่ละปี ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและ
ครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็น
ต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน
 สำนกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องวางแผนและปฏิบัติงาน
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่
เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การ
ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และ
ประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ
ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมิน
ถงึความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ำเสนอในงบการเงนิ
โดยรวม สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าการตรวจสอบ
ดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง
ความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงิน
ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ 2553 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์จำกัดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
2.3 และ 2.4 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
กิจการได้ใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การ
กำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติซึ่งกำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์
ใชร้ปูแบบงบการเงนิตามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยกำหนดขึน้
สำหรับบริษัทเงินทุนตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ในการ
จัดทำและนำเสนองบการเงิน งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ที่นำแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตาม
รูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด
วันที่31ธันวาคม2554


(นางสาวจรรยาเพ็งปรีชา)
ผู้อำนวยการสำนักงาน





(นางศศิพรวรรณมาลิกพันธ์)
ผู้อำนวยการกลุ่ม




สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
OfficeoftheAuditorGeneral
วันที่11เมษายน2555
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To The Shareholders of Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 

รายงานของผู้สอบบัญชี Auditor’sReport

 TheOfficeoftheAuditorGeneralofThailand
has audited statements of financial position of
BangkokCommercialAssetManagementCo.,Ltd.as
of 31 December 2011 and 2010 and statement of
comprehensive income, statement of changes in
owner’s equity and statement of cash flow for the
same year ended date of each year of Bangkok
Commercial Asset Management Co., Ltd. These
financial statements are the responsibility of the
Company’s management as to their correctness of
thepresentation.TheOfficeoftheAuditorGeneral’s
responsibility is to express an opinion on these
financial statements based on the Office’s audit
reports.
 TheOfficeoftheAuditorGeneralofThailand
conducted theaudits inaccordancewithgenerally
acceptedauditingstandards.Thosestandardsrequire
that the Office of the Auditor General of Thailand
plan and perform to obtain reasonable assurance
about whether the financial statements are free of
material misstatement. An audit includes examining,
on a test basis, evidence supporting the amounts
anddisclosures in thefinancial statements.Anaudit
alsoincludesassessingtheaccountingprinciplesused
andsignificantestimatesmadebymanagement,as
well as evaluating the overall financial statements
presentation.  TheOfficeof theAuditorGeneral of
Thai land bel ieves that the audits provide a
reasonablebasisfortheopinion.

 In the opinion ot theOffice of theAuditor
GeneralofThailand,thefinancialstatementsreferred
toabovepresent fairly, inallmaterial respects, the
financialpositionasof31December2011and2010
andtheresultsofoperationsandthecashflowsfor
theyear thenended inaccordancewithgenerally
acceptedaccountingprinciples.
 As explained in Notes 2.3 and 2.4 to the
financialstatementsfortheyearended31December
2011,thecompanyhasadoptedthenewandrevised
Thai Accounting Standards and Financial Reporting
Standards issed by the Federation of Accounting
ProfessionsandtheBankofThailandnotification,Re:
Non-PerformingAssetandRulestobeCompliedwith
byAssetManagementCompanies.Itisinthisregard,
requiredAssetManagementCompaniestousenew
formatoffinancialstatementasdefinedbytheBank
of Thailand according to such notification, Which
are effective for the financial statements for the
accountingperiodsofbeginningonorafter1January
2011onwards,inthepreparationandpresentationof
these financial statements. The financial statements
for the year ended 31 December 2010 presented
hereinforcomparisonarepresentedinnewformatto
conformtothecompany’sfinancialstatementsforthe
yearended31December2011.

JanyaPengpreecha
(MissJanyaPengpreecha)
DirectorofAuditOffice


SasipornWanmalikphan

(Mrs.SasipornWanmalikphan)
DivisionDirector

OfficeoftheAuditorGeneral
11April2012

(Signed)

(Signed)
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

สินทรัพย์   

เงินสด

เงินฝากสถาบันการเงิน    

เงินลงทุนสุทธิ     

 เงินลงทุนในลูกหนี้     

 หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้

 เงินลงทุนในลูกหนี้-สุทธิ  

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์     

 หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป

 หักค่าเผื่อการปรับมูลค่าของเงินลงทุน

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์-สุทธิ

 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

 รวมเงินลงทุน-สุทธิ    

ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ     

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ  

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ    

ลูกหนี้บริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน) 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   

 ลกูหนีบ้รษิทักรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)-สทุธิ 

สินทรัพย์อื่น     

รวมสินทรัพย์













หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



หมายเหตุ 







4.1







4.2







4.3

4.4



4.5

4.6

4.7





4.8

4.9

 31 ธันวาคม 2554 





5,231,491.64

973,026,112.48



47,370,183,502.39

(9,864,284,019.53)

37,505,899,482.86

1,495,159,989.58

(499,324,789.72)

(195,277,805.11)

800,557,394.75

3,922,429,509.66

42,228,886,387.27

1,558,315,435.36

18,037,532,903.27

1,227,808,368.44

4,718,252,735.48

(4,718,252,735.48)

-

336,451,676.87

64,367,252,375.33

31 ธันวาคม 2553 





5,623,244.06

1,539,628,460.95



46,951,533,813.92

(9,593,669,734.37)

37,357,864,079.55

5,587,642,427.82

(457,849,936.72)

(86,452,159.73)

5,043,340,331.37

5,087,193,240.02

47,488,397,650.94

1,319,771,326.36

18,443,157,449.57

1,261,824,289.66

4,718,252,735.48

(4,718,252,735.48)

-

499,787,798.74

70,558,190,220.28

หน่วย:บาท
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StatementofFinancialPosition

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
Statement of Financial Position  
As at December 31, 2011 and 2010 

Note  







4.1







4.2







4.3

4.4



4.5

4.6

4.7





4.8

4.9

31December2011

 



5,231,491.64

973,026,112.48



47,370,183,502.39

(9,864,284,019.53)

37,505,899,482.86

1,495,159,989.58

(499,324,789.72)

(195,277,805.11)

800,557,394.75

3,922,429,509.66

42,228,886,387.27

1,558,315,435.36

18,037,532,903.27

1,227,808,368.44

4,718,252,735.48

(4,718,252,735.48)

-

336,451,676.87

64,367,252,375.33

31December2010





5,623,244.06

1,539,628,460.95



46,951,533,813.92

(9,593,669,734.37)

37,357,864,079.55

5,587,642,427.82

(457,849,936.72)

(86,452,159.73)

5,043,340,331.37

5,087,193,240.02

47,488,397,650.94

1,319,771,326.36

18,443,157,449.57

1,261,824,289.66

4,718,252,735.48

(4,718,252,735.48)

-

499,787,798.74

70,558,190,220.28

Unit:Baht

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.

ASSETS   

Cash     

Depositinfinancialinstitutions    

Investments,net     

 Investmentsinreceivables    

 lessAllowanceforimpairmentofInvestmentsinreceivables

  Investmentsinreceivables-net   

 Investmentsinsecurities    

 lessAllowanceforimpairmentofInvestmentsinsecurities

 less AllowanceforrevaluationofInvestmentsinsecurities

  Investmentsinsecurities-net   

 InvestmentsinTheThaiAssetManagementCorporation

 Totalinvestments-net    

Installmentsalereceivables     

Propertiesforeclosed,net     

Premisesandequipment,net     

BangkokCommercialPlc.receivable     

lessAllowancefordoubtfulaccounts    

 BangkokCommercialPlc.receivable-net    

Otherassets,net     

Total assets  
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 
งบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุ 







4.10

4.11

4.12

4.13

4.14





4.15



31 ธันวาคม 2554 







31,308,879,472.22

186,052,415.98

-

441,259,686.99

6,110,307,374.04

38,046,498,949.23







13,675,000,000.00



13,675,000,000.00



1,574,763,838.56

(195,277,805.11)





1,025,832,850.00

876,608,231.58

9,363,826,311.07

26,320,753,426.10

64,367,252,375.33



31 ธันวาคม 2553 

หน่วย:บาท

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ  

หนี้สิน     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม   

ดอกเบี้ยค้างจ่าย    

เจา้หนีก้องทนุเพือ่การฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ

ประมาณการหนี้สิน    

หนี้สินอื่น    

รวมหนี้สิน     

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนเรือนหุ้น   

 ทุนจดทะเบียน   

 หุ้นสามัญ547,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ25บาท

 ทุนที่ออกและชำระแล้ว   

 หุ้นสามัญ547,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ25บาท

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ    

 ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย

 ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

กำไรสะสม   

 จัดสรรแล้ว   

 สำรองตามกฎหมาย 

 สำรองอื่น  

 ยังไม่ได้จัดสรร   

รวมส่วนของเจ้าของ     

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ   

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้    

 

36,169,497,032.38

123,972,348.91

201,100,000.00

-

5,566,043,735.35

42,060,613,116.64







13,675,000,000.00



13,675,000,000.00



1,613,564,836.91

(86,452,159.73)





426,200,000.00

876,608,231.58

11,992,656,194.88

28,497,577,103.64

70,558,190,220.28

(นายสุเมธมณีวัฒนา)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายสันธิษณ์วัฒนกุล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
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36,169,497,032.38

123,972,348.91

201,100,000.00

-

5,566,043,735.35

42,060,613,116.64







13,675,000,000.00



13,675,000,000.00



1,613,564,836.91

(86,452,159.73)





426,200,000.00

876,608,231.58

11,992,656,194.88

28,497,577,103.64

70,558,190,220.28

StatementofFinancialPosition(Continued)

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
Statement of Financial Position  (CONTINUED) 
As at December 31, 2011 and 2010 

Note 







4.10

4.11

4.12

4.13

4.14





4.15



31December2011







31,308,879,472.22

186,052,415.98

-

441,259,686.99

6,110,307,374.04

38,046,498,949.23







13,675,000,000.00



13,675,000,000.00



1,574,763,838.56

(195,277,805.11)





1,025,832,850.00

876,608,231.58

9,363,826,311.07

26,320,753,426.10

64,367,252,375.33



31December2010


Unit:Baht

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS’ EQUITY 

Liabilities     

 Debtsissuedandborrowings   

 AccuredInterestPayable    

 FinancialInstitutionsDevelopmentFund(FIDF)

 Provisions    

 Otherliabilities    

Totalliabilities     

Shareholders’equity     

 Sharecapital    

 Authorizedsharecapital  

 547,000,000commonshare,Baht25parvalue

 Issuedandpaid-upsharecapital  

 547,000,000commonshare,Baht25parvalue

 Othercomponentsofshareholder’sequity

 Premiumoncostfrompropertiesforeclosed

 Revaluation(deficit)oninvestmants  

 Retainedearnings    

 Appropriated   

 Legalreserve  

 Otherreserve  

 Unappropriated  

Totalshareholders’equity    

Totalliabilitiesandshareholders’equity

(Mr.SumateManeewattana)
President

 

(Mr.SuntisWattanakul)
ExecutiveVicePresident



Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553           

 2554 



1,060,532,924.26
97,240,127.20
58,588,390.01
10,536,414.88

1,226,897,856.35


536,054,579.94
25,787,773.97
561,842,353.91
665,055,502.44
1,620,203.21
14,972,909.33
(13,352,706.12)

(185,683.24)
2,251,808,757.06
2,421,621,044.67

41,022,062.75
174,156,198.04

5,540,125,175.60


1,312,030,268.68
8,920,000.00

205,100,431.52
340,139,683.93
50,974,420.95
111,001,773.04

2,028,166,578.12
548,736,170.27

2,963,222,427.21
28,083,508.06

2,935,138,919.15


(38,800,998.35)
(108,825,645.38)
(147,626,643.73)
2,787,512,275.42

5.37


2553 



1,089,635,110.80
64,427,134.98
36,610,202.06
10,562,266.94

1,201,234,714.78


373,506,725.42
45,417,226.03
418,923,951.45
782,310,763.33

612,523.36
24,277,586.79
(23,665,063.43)
94,901,238.47

1,834,536,026.74
2,676,313,328.44

11,595,933.47
201,716,941.87

5,577,709,168.89


1,176,376,771.84
8,833,148.00

204,304,517.91
297,032,778.83
45,229,001.01
141,814,850.04

1,873,591,067.63
1,087,205,691.67
2,616,912,409.59

15,359,616.73
2,601,552,792.86


(15,687,307.27)
50,359,858.00
34,672,550.73

2,636,225,343.59
4.76



หน่วย:บาท

รายได้ดอกเบี้ย     
 เงินลงทุนในลูกหนี้    
 เงินลงทุนในหลักทรัพย์   
 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย    
 เงินฝากสถาบันการเงิน   
 รวมรายได้ดอกเบี้ย    
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    
 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน   
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม    
 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย   
รายได้ดอกเบี้ย-สุทธิ     
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ     
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ     
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ    
กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์     
กำไรจากเงินลงทุนในลูกหนี้     
กำไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย     
รายได้จากเงินปันผล     
รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ     
รวมรายได้จากการดำเนินงาน     
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น     
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน    
 ค่าตอบแทนกรรมการ    
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์    
 ค่าภาษีอากร   
 ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย    
 ค่าใช้จ่ายอื่น    
 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น    
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้     
ภาษีเงินได้     
กำไรสุทธิ     
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น     
 การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
 กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
 รวมกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ    
กำไรเบ็ดเสร็จรวม    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
   
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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StatementsofComprehensiveIncome

Bangkok Commercial Asset Management Co.,Ltd. 
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

 2011 



1,060,532,924.26
97,240,127.20
58,588,390.01
10,536,414.88

1,226,897,856.35


536,054,579.94
25,787,773.97
561,842,353.91
665,055,502.44
1,620,203.21
14,972,909.33
(13,352,706.12)

(185,683.24)
2,251,808,757.06
2,421,621,044.67

41,022,062.75
174,156,198.04

5,540,125,175.60


1,312,030,268.68
8,920,000.00

205,100,431.52
340,139,683.93
50,974,420.95
111,001,773.04

2,028,166,578.12
548,736,170.27

2,963,222,427.21
28,083,508.06

2,935,138,919.15


(38,800,998.35)
(108,825,645.38)
(147,626,643.73)
2,787,512,275.42

5.37


2010 



1,089,635,110.80
64,427,134.98
36,610,202.06
10,562,266.94

1,201,234,714.78


373,506,725.42
45,417,226.03
418,923,951.45
782,310,763.33

612,523.36
24,277,586.79
(23,665,063.43)
94,901,238.47

1,834,536,026.74
2,676,313,328.44

11,595,933.47
201,716,941.87

5,577,709,168.89


1,176,376,771.84
8,833,148.00

204,304,517.91
297,032,778.83
45,229,001.01
141,814,850.04

1,873,591,067.63
1,087,205,691.67
2,616,912,409.59

15,359,616.73
2,601,552,792.86


(15,687,307.27)
50,359,858.00
34,672,550.73

2,636,225,343.59
4.76



Unit:Baht

Interestincome    
 Investmentsinreceivables
 Investmentsinsecurities
 InvestmentsintheThaiAssetManagementCorporation
 Depositsatfinancialinstitutions
 TotalInterestincome
Interestexpenses     
 interestanddiscountonpromissorynotes    
 InterestPaid   
 Totalinterestexpenses    
Interestincome-net     
Feesandserviceincome   
Feesandserviceexpenses
 Feesandserviceincomes-net    
Gain(Loss)oninvestmentsinsecurities  
Gainoninvestmentsinreceivables   
Gainonpropertiesforeclosed  
Dividendincome   
Otheroperatingincome
Totaloperatingincome
Otheroperatingexpenses     
 Employee’sexpenses    
 Director’sremuneration    
 Premisesandequipmentexpenses    
 Taxesandduties    
 impairmentlossonpropertiesforeclosed
 Others     
 Totalotheroperatingexpenses
Impairmentlossoninvestmentsinreceivables
Operatingprofitbeforeincometaxexpense
Incometaxexpense
Netprofit     
Othercomprehensiveincome
 Changesinpremiumoncostfrompropertiesforeclosed
 gain(Loss)onremeasurementofavailable-for-saleinvestments
 Totalothercomprehensiveincome
Totalcomprehensiveincome
Basicearningspershare(Baht)   

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หน่วย:บาท

1,629,252,144.18

(15,687,307.27)

-

-

1,613,564,836.91

1,613,564,836.91

-

1,613,564,836.91

-

-

(38,800,998.35)

1,574,763,838.56

13,675,000,000.00

-

-

-

13,675,000,000.00

13,675,000,000.00

-

13,675,000,000.00

-

-

-

13,675,000,000.00

(136,812,017.73)

50,359,858.00

-

-

(86,452,159.73)

(86,452,159.73)

-

(86,452,159.73)

-

-

(108,825,645.38)

(195,277,805.11)

876,608,231.58

-

-

-

876,608,231.58

876,608,231.58

-

876,608,231.58

-

-

-

876,608,231.58

10,979,163,402.02

2,601,552,792.86

(1,465,960,000.00)

(122,100,000.00)

11,992,656,194.88

11,992,656,194.88

(402,902,953.00)

11,589,753,241.88

(4,561,432,999.96)

(599,632,850.00)

2,935,138,919.15

9,363,826,311.07

27,327,311,760.05

2,636,225,343.59

(1,465,960,000.00)

-

28,497,577,103.64

28,497,577,103.64

(402,902,953.00)

28,094,674,150.64

(4,561,432,999.96)

-

2,787,512,275.42

26,320,753,426.10

ทุน
ที่ออกและ
ชำระแล้ว

ส่วนเกินทุน
จากการ

ปรับมูลค่าทรัพย์สิน
รอการขาย

ส่วนเกินทุน
(ต่ำกว่าทุน)

จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

สำรอง
ตามกฎหมาย

สำรองอื่น

ยังไม่ได้จัดสรรจัดสรรแล้ว

รวม

กำไรสะสมองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ

304,100,000.00

-

-

122,100,000.00

426,200,000.00

426,200,000.00

-

426,200,000.00

-

599,632,850.00

-

1,025,832,850.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553

กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

เงินปันผลจ่าย

สำรองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

 เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว

เงินปันผลจ่าย

สำรองตามกฎหมาย

กำไรเบ็ดเสร็จรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



73รายงานประจำปี
AnnualReport2011

StatementofChangesinEquity

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010 

Unit:Baht

1,629,252,144.18

(15,687,307.27)

-

-

1,613,564,836.91

1,613,564,836.91

-

1,613,564,836.91

-

-

(38,800,998.35)

1,574,763,838.56

13,675,000,000.00

-

-

-

13,675,000,000.00

13,675,000,000.00

-

13,675,000,000.00

-

-

-

13,675,000,000.00

(136,812,017.73)

50,359,858.00

-

-

(86,452,159.73)

(86,452,159.73)

-

(86,452,159.73)

-

-

(108,825,645.38)

(195,277,805.11)

876,608,231.58

-

-

-

876,608,231.58

876,608,231.58

-

876,608,231.58

-

-

-

876,608,231.58

10,979,163,402.02

2,601,552,792.86

(1,465,960,000.00)

(122,100,000.00)

11,992,656,194.88

11,992,656,194.88

(402,902,953.00)

11,589,753,241.88

(4,561,432,999.96)

(599,632,850.00)

2,935,138,919.15

9,363,826,311.07

27,327,311,760.05

2,636,225,343.59

(1,465,960,000.00)

-

28,497,577,103.64

28,497,577,103.64

(402,902,953.00)

28,094,674,150.64

(4,561,432,999.96)

-

2,787,512,275.42

26,320,753,426.10

Issuedand
Paid-upshare

Capital

Premiumon
costfrom
property
foreclosed

Revaluation
(difict)on
Investments legal

reserve
other

reserves

unappropriatedappropriated

total

Retained earningsOther Component of 
Shareholders’ Equity

304,100,000.00

-

-

122,100,000.00

426,200,000.00

426,200,000.00

-

426,200,000.00

-

599,632,850.00

-

1,025,832,850.00

Balance at 1 January 2010

Total comprehensive income

Dividend paid

Legal reserve

Ending balance as of 31 December 2010

Balance at 1 January 2011

Effectofchangeinaccountingpolicy

Regardingemployeebenefits

Balanceafteradjustment

Dividendpaid

Legalreserve

Totalcomprehensiveincome

Endingbalanceasof31December2011

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.
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งบกระแสเงินสด

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

2554 


2,963,222,427.21




93,312,204.49
50,065,078.78
(4,792,921.90)
27,997,415.12

851,146.32
53,066,336.00
(10,339,715.24)
(83,036,365.76)
(1,377,598.67)
(11,018,312.16)
548,736,170.27
50,974,420.95

-
11,203,995.40
(16,735,429.24)

3,672,128,851.57
(665,055,502.44)
(41,022,062.75)

1,193,859,880.76
41,022,062.75

(499,762,286.84)
(20,656,086.38)

3,680,514,856.67


3,721,626,655.25
2,991,204,529.11
4,099,094,974.94
(183,419,755.33)


(88,596,679.06)

14,220,424,581.58

2553 


2,616,912,409.59




92,460,942.50
1,135,460.84
(3,884,211.94)
(49,604,291.13)

30,248.72
-

(3,030,369.56)
(97,691,423.09)
(3,018,572.06)
(94,901,238.47)

1,087,205,691.67
45,229,001.01
30,382,288.67

-
-

3,621,225,936.75
(782,310,763.33)
(11,595,933.47)

1,184,734,320.02
11,595,933.47

(445,216,865.49)
(15,359,735.94)

3,563,072,892.01


3,292,400,742.83
3,540,411,926.68
(1,188,345,598.08)
(365,730,572.84)


227,909,852.14

9,069,719,242.74



หน่วย:บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
 กำไรก่อนภาษีเงินได้       
 รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
  เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี     
   รายได้ค้างรับลดลง     
   รายได้รับล่วงหน้าลดลง     
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น(ลดลง)     
   ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรจากบัญชี
   ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น    
   กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
   กำไรจากการขายผ่อนชำระ     
   กำไรจากการยึดคืนทรัพย์สินขายผ่อนชำระ
   กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินฯ
   ขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ฯไปบสท.
   ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
   รายได้ที่ได้รับชดเชยผลขาดทุนตามสัญญา
        
   รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ     
   รายได้เงินปันผลสุทธิ     
   เงินสดรับดอกเบี้ย    
   เงินสดรับเงินปันผล     
   เงินสดจ่ายดอกเบี้ย     
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้     
 กำไรจากการดำเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดำเนนิงาน 
 สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
   เงินลงทุนในลูกหนี้     
   ทรัพย์สินรอการขาย     
   เงินลงทุนชั่วคราว    
   สินทรัพย์อื่น     
 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
   หนี้สินอื่น     
 เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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StatementofCashFlows

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010 

2554 


2,963,222,427.21




93,312,204.49
50,065,078.78
(4,792,921.90)
27,997,415.12

851,146.32
53,066,336.00
(10,339,715.24)
(83,036,365.76)
(1,377,598.67)
(11,018,312.16)
548,736,170.27
50,974,420.95

-
11,203,995.40
(16,735,429.24)

3,672,128,851.57
(665,055,502.44)
(41,022,062.75)

1,193,859,880.76
41,022,062.75

(499,762,286.84)
(20,656,086.38)

3,680,514,856.67



3,721,626,655.25
2,991,204,529.11
4,099,094,974.94
(183,419,755.33)


(88,596,679.06)

14,220,424,581.58

2553 


2,616,912,409.59




92,460,942.50
1,135,460.84
(3,884,211.94)
(49,604,291.13)

30,248.72
-

(3,030,369.56)
(97,691,423.09)
(3,018,572.06)
(94,901,238.47)

1,087,205,691.67
45,229,001.01
30,382,288.67

-
-

3,621,225,936.75
(782,310,763.33)
(11,595,933.47)

1,184,734,320.02
11,595,933.47

(445,216,865.49)
(15,359,735.94)

3,563,072,892.01



3,292,400,742.83
3,540,411,926.68
(1,188,345,598.08)
(365,730,572.84)


227,909,852.14

9,069,719,242.74



Unit:Baht

CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
 OperatingProfitBeforeIncomeTaxExpense
 Itemstoreconcileprofit(loss)fromoperatingbeforeincometax
 expensestocashreceived(paid)fromoperatingactivities
  Depreciationandamortization
  Decreaseinaccruedincome
  Decreaseindecreasedincome
  Increase(Decrease)inaccruedexpenses
  Lossonwriteoffofpremisesandequipment
  Increaseinprovisions
  Gainondisposalofassets
  Gainoninstallmentsales
  Gainonconfiscationfrominstallmentsales
  Gainondisposalofinvestments
  Lossonimpairmentofinvestmentsinreceivables
  Lossonimpairmentofpropertiesforeclosed
  LossonInvestmentsintheThaiAssetManagementCorporation
  Lossonimpairmentofinvestmentsinsecurities
  Incomefromlossreimbursementbycontract
        
  Netincomefrominterest
  Dividendincome
  Proceedsfrominterestincome
  Proceedsfromdividendincome
  Cashpaidoninterestexpenses
  Cashpaidonincometax
 Profitfromoperationsbeforechangesinoperatingassets 
 andliabilities       
 (Increase)Decreaseinoperatingassets
  Investmentsinreceivables
  Propertiesforeclosed
  Temporaryinvestments
  Otherassets
 Increase(Decrease)inoperatingliabilities
  Otherliabilities
 Netcashprovidedbyoperatingactivities


Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

2554 



(54,087,425.30)
(2,957,582.30)

(201,100,000.00)
(5,419,026,118.45)

(12,770.00)
11,400,000.00
14,664,000.00

1,164,763,730.36
14,568,118.00

(4,471,788,047.69)



7,743,750,000.00
(13,498,622,976.45)
(4,561,432,998.22)
(10,316,305,974.67)

(567,669,440.78)
1,542,035,963.42
974,366,522.64

หมายเหตุ 





















4.19

2553 



(66,228,078.67)
-

(197,400,000.00)
(3,605,069,545.67)

(96,214.10)
3,120,500.00
15,000,000.00
648,000,000.00
124,683,801.35

(3,077,989,537.09)



700,000,000.00
(5,230,807,266.54)
(1,465,960,000.00)
(5,996,767,266.54)

(5,037,560.89)
1,547,073,524.31
1,542,035,963.42



หน่วย:บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      
 เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์
 เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน     
 เงินสดจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ
 เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์รับโอนจากสถาบันการเงิน
 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร     
 เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้     
 เงินสดรับจากเงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
 เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     
 เงินสดรับจากการกู้ยืมธนาคาร     
 เงินสดจ่ายชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น     
 เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น     
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณวันสิ้นงวด
    



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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StatementofCashFlows(Continued)

Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
For the Years Ended December 31, 2011 and 2010 

2554 



(54,087,425.30)
(2,957,582.30)

(201,100,000.00)
(5,419,026,118.45)

(12,770.00)
11,400,000.00
14,664,000.00

1,164,763,730.36
14,568,118.00

(4,471,788,047.69)



7,743,750,000.00
(13,498,622,976.45)
(4,561,432,998.22)
(10,316,305,974.67)

(567,669,440.78)
1,542,035,963.42
974,366,522.64

Note 





















4.19

2553 



(66,228,078.67)
-

(197,400,000.00)
(3,605,069,545.67)

(96,214.10)
3,120,500.00
15,000,000.00
648,000,000.00
124,683,801.35

(3,077,989,537.09)



700,000,000.00
(5,230,807,266.54)
(1,465,960,000.00)
(5,996,767,266.54)

(5,037,560.89)
1,547,073,524.31
1,542,035,963.42



Unit:Baht

CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES 
 Purchaseofpremisesandequipment
 Purchaseofintangibleassets
 RepaymenttoFinancialInstitutionsDevelopmentFund
 Purchaseofassignedassetsfromfinancialinstitutions
 Purchaseofavailable-for-saleinvestments
 Proceedsfromdisposalofpremisesandequipment
 Proceedsfromredemptionofheldtomaturitydebtsecurities
 ProceedsfromInvestmentsintheThaiAssetManagementCorporation
 Proceedsfromdisposalofavailable-for-saleinvestments
 Netcashprovidedby(usedin)investingactivities

CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
 Proceedsfromlong-termborrowings
 Repaymentsofshort-termborrowings
 Dividendpaid-ordinaryshare
 Netcashusedinfinancingactivities
Netincrease(Decrease)incashandcashequivalents
Beginningbalanceofcashandcashequivalents
Endingbalanceofcashandcashequivalents

Notestothefinancialstatementsareanintegralpartofthesefinancialstatements.
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บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

1. ความเป็นมา 

 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด    
(บสก.) จัดตั้งขึ้นตามแผนฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินของ
กระทรวงการคลัง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14
สิงหาคม 2541 โดยบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด
(มหาชน) (เดิมชื่อ ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด
(มหาชน)) เป็นผู้จัดตั้ง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จำกัด (บสก.) ซึ่งบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ
จำกัด (มหาชน) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นอัตราร้อยละ96.53
 เมื่อวันที่7มกราคม2542บสก.ได้จดทะเบียนเป็น
บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมี
บริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)เป็นผู้ถือหุ้น
อัตราร้อยละ99.99และเมื่อวันที่28มกราคม2542ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ ตามพระราชกำหนด
บรหิารสนิทรพัย์พ.ศ.2541มทีนุจดทะเบยีน13,675ลา้นบาท
โดยมวีตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้เพือ่บรหิารสนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ
ของธนาคารกรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)



 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2545 บริษัทได้จดทะเบียน
เพิ่มวัตถุประสงค์ในการดำเนินการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพและเป็นตัวแทนเรียกเก็บและรับชำระหนี้ตามพระ
ราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 และรับ
ฝากดูแลบริหารจัดการเก็บรักษาทรัพย์สิน เอกสารการโอน
สินทรัพย์หรือเอกสารต่าง ๆ พร้อมทั้งรายละเอียดในส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีหมายแจ้งคำสั่งที่ 1338/2546 มีผลทำให้บริษัท
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) จะต้องนำหุ้น
ทั้งหมดของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน546,999,993หุ้นมูลค่าหุ้นละ
25 บาท เป็นเงินรวม 13,674,999,825 บาท โอนให้แก่
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ทำให้
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น
ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท

2. เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน 

 2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้รูปแบบงบการเงิน
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดขึ้นสำหรับบริษัท
เงินทุนตามข้อกำหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สนส.24/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง การ
กำหนดสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและหลักเกณฑ์ที่บริษัทบริหาร
สินทรัพย์ต้องถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543

 2.2 การใช้ประมาณการทางบัญชี ในการจัดทำงบ
การเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท
ต้องใช้ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมี
ผลกระทบตอ่จำนวนเงนิทีเ่กีย่วกบัรายได้ คา่ใชจ้า่ยสนิทรพัย์
และหนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สินอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่าง
จากที่ประมาณไว้
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Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd. 
For the Year Ended 31 December 2011 and 2010 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

1. Background 

 Bangkok Commercial Asset Management
Co., Ltd. (BAM)was established under the financial
institutions development plan, Ministry of Finance,
pursuant to resolution of the Council of Minister
dated 14 August 1998 directing that Bangkok
CommercePlc. (originallynamedas “BangkokBank
ofCommercePlc.”)establishedBangkokCommercial
AssetManagementCo., Ltd. (BAM)while 96.53%of
Bangkok Commerce Plc. shares are owned by the
FinancialInstitutionsDevelopmentFund.
 On7January1999,BAMwasregisteredas
a limited company pursuant to the Civil and
Commercial Code of which its 99.99% shares were
ownedbyBangkokCommercePlc.On28January
1999,itwasthenregisteredasanassetmanagement
company pursuant to the Emergency Decree on
AssetManagementB.E.2541withauthorizedcapital
amount of 13,675million baht.  Its main objectives
were to manage non-performing asset of Bangkok
BankofCommercePlc.
 


 On 29 March 2002, the Company added
moreof itsobjectives inrespectofmanagementof
non-performingasset andbeinganagent for debt
collectionpursuanttotheEmergencyDecreeonThai
Asset Management Corporation B.E. 2544 and
custody and management of assets, transfer
documentsandotherdocumentsandotherrelevant
matters.
 On 4 February 2003, the official receiver
issued a warrant of order no. 1338/2546 which
required Bangkok Commerce Plc. to transfer all
shares held by Bangkok Commercial Asset
Management Co., Ltd., totaling 546,999,993 shares,
parvalue25baht,totalamount13,674,999,825baht
to Financial Institutions Development Fund which
madethe lattertobecomeadirectshareholderof
theCompany.

2. Basic of preparation of financial statements  

 2.2Accountingestimatesused inpreparing
financial statements in accordance with generally
accepted accounting principles require the
Companytousevariousestimatesandassumptions
which may affect amount of revenues, expenses,
assetsandliabilitiesanddisclosureofpossibleassets
and liabilities while the actual results may differ
fromtheseestimates.

 2.1Thesefinancialstatementsareprepared
in accordance with financial statement format as
defined by the Bank of Thailand (BoT) for Asset
Management Companies according to the BoT
Notif ication No. SorNorSor 24/2552 dated 11
December2009Re:Non-PerformingAssetandRules
to be Complied with by Asset Management
Companies, Moreover, these financial statements
arepreparedinconformitywithgenerallyaccepted
accounting principles, under Accounting Act, B.E.
2543(2000).
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 2.3 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม2554บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่หรือปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้

 1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ งบการเงินประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
เจ้าของและงบกระแสเงินสด
 2. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดัง
กล่าวในปีปัจจุบัน โดยเลือกวิธีบันทึกหนี้สินผลประโยชน์พนักงานในอดีตทั้งจำนวนปรับกับกำไรสะสม ยกมาต้นปี 2554
และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2554มีดังนี้ 

การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ข้างต้นนั้น มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยสำคัญดังนี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น      
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นงวดลดลง(ผลประโยชน์พนักงานในอดีต)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น(ผลประโยชน์พนักงานงวดปัจจุบัน)
กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลง
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลง(บาท)


441.26
402.90



53.07
53.07
0.10

หน่วย:ล้านบาท

     มาตรฐานการบัญชี    วันที่มีผลบังคับใช้ 

ฉบับที่1(ปรับปรุง2552)  การนำเสนองบการเงิน    1มกราคม2554
ฉบับที่7(ปรับปรุง2552)  งบกระแสเงินสด     1มกราคม2554
ฉบับที่8(ปรับปรุง2552)  นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลง  1มกราคม2554
     ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
ฉบับที่10(ปรับปรุง2552)  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  1มกราคม2554
ฉบับที่16(ปรับปรุง2552)  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์    1มกราคม2554
ฉบับที่17(ปรับปรุง2552)  สัญญาเช่า     1มกราคม2554
ฉบับที่18(ปรับปรุง2552)  รายได้      1มกราคม2554
ฉบับที่19    ผลประโยชน์ของพนักงาน   1มกราคม2554
ฉบับที่24(ปรับปรุง2552)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ  1มกราคม2554
     ที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่33(ปรับปรุง2552)  กำไรต่อหุ้น     1มกราคม2554
ฉบับที่34(ปรับปรุง2552)  งบการเงินระหว่างกาล    1มกราคม2554
ฉบับที่36(ปรับปรุง2552)  การด้อยค่าของสินทรัพย์    1มกราคม2554
ฉบับที่37(ปรับปรุง2552)  ประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและ 1มกราคม2554
     สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ฉบับที่38(ปรับปรุง2552)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    1มกราคม2554

 2.4 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2553ได้มีการแสดงรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำหรับปีสิ้น
สุดวันที่31ธันวาคม2554
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 2.3 Practice of New Accounting Standards 

 Fortheyearended31December2011,theCompanypracticesneworrevisedaccountingstandards
andfinancialreportingstandardsasfollowing:

 1. TAS 1 Presentation of Financial Statements : According to regulations of the revised TAS, the
financial statementscomprise the statementof financialposition, the statementofcomprehensive income,
thestatementofchangesinequityandthestatementofcashflows.
 2.TAS19EmployeeBenefits:TheCompanyhaschangedpolicyinthepresentyearbyadjustingtotal
amountofemployeebenefitsobligationwithbeginningbalanceofretainedearningsoftheyear2011.The
effectofchangingthatpolicyfortheyearendedDecember31,2011areasfollows:

Practice the new accounting standards and financial reporting standards mentioned above causes significant 
changes as follows: 

The Statements of Financial Position 
Increasedinprovisions
Decreasedinbeginningbalanceofun-appropriatedretainedearnings
(pastemployeebenefits)
The Statements of Comprehensive Income 
Increasedinpersonnelexpenses(currentemployeebenefits)
DecreasedinprofitfortheCompany’sequity
Decreasedinbasicearningpershare(Baht)



441.26
402.90




53.07
53.07
0.10

Unit:MillionBaht

     Accounting Standards    Effective Date 

TASNo.1(Revised2009)  PresentationofFinancialStatements  1January2011
TASNo.7(Revised2009)  StatementofCashFlows   1January2011
TASNo.8(Revised2009)  AccountingPolicies,Changes  1January2011
     inAccountingEstimatesandErrors 
TASNo.10(Revised2009)  EventsAftertheReportingPeriod  1January2011
TASNo.16(Revised2009)  Property,PlantandEquipment  1January2011
TASNo.17(Revised2009)  Leases      1January2011
TASNo.18(Revised2009)  Revenue     1January2011
TASNo.19    EmployeeBenefits    1January2011
TASNo.24(Revised2009)  RelatedPartyDisclosures   1January2011
TASNo.33(Revised2009)  EarningsPerShare    1January2011
TASNo.34(Revised2009)  InterimFinancialReporting   1January2011
TASNo.36(Revised2009)  ImpairmentofAssets    1January2011
TASNo.37(Revised2009)  Provisions,ContingentLiabilities  1January2011
     andContingentAssets 
TASNo.38(Revised2009)  IntangibleAssets    1January2011

 2.4 Reclassification of Accounts  
 Thefinancialstatementsfortheyearended31December2010arereclassifiedinconformitywiththe
financialstatementfortheyearended31December2011.
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 
 
 3.1 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย 
 การรับรู้รายได้ของเงินลงทุนในลูกหนี้รับรู้ดอกเบี้ย
เป็นรายได้เมื่อได้รับชำระเงินจากลูกหนี้ โดยคำนวณจาก
อัตราผลตอบแทนรายปี (YieldRate)ที่คำนวณจากกระแส
เงินที่คาดว่าจะได้รับชำระจากลูกหนี้ แต่ละรายที่ซื้อมาคูณ
ด้วยมูลค่าของลูกหนี้คงเหลือแต่ละรายตามราคาทุนคงเหลือ
โดยคำนวณตามระยะเวลาค้างชำระตั้งแต่วันที่ได้รับโอน
จนถึงวันที่ได้รับชำระเงิน ถ้าจำนวนเงินที่ได้รับชำระต่ำกว่า
ดอกเบี้ยที่คำนวณได้ จะรับรู้ดอกเบี้ยเป็นรายได้ไม่เกิน
จำนวนเงินที่ได้รับชำระ
 กรณีลูกหนี้ที่รับซื้อมาได้ชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว แต่
บริษัทยังมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามสัญญาได้
บริษัทจะรับรู้ส่วนต่างดังกล่าวเมื่อได้รับชำระเงินจากลูกหนี้
เป็นกำไรจากการรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ
 3.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย 
 -รับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับซื้อหรือรับโอน
ลูกหนี้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิด
รายการ
 -ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
 3.3 เงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่รับซื้อมาจะบันทึกมูลค่าของลูก
หนี้แต่ละรายด้วยราคาทุนที่รับซื้อและใช้เป็นฐานในการ
คำนวณการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย การคำนวณค่าเผื่อการด้อย
ค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ การกำหนดอัตราผลตอบแทน
(Yield Rate) โดยลูกหนี้รายที่มีสินเชื่อหลายประเภทจะบัน
ทึกรวมเป็นลูกหนี้รายการเดียว
 3.4 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่บริษัทรับซื้อมาจะประมาณค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้สำหรับลูกหนี้ที่ค้าง
ชำระเป็นระยะเวลารวมกันเกินกว่า 3 เดือน นับแต่วันครบ
กำหนดชำระตามสัญญาโดยใช้วิธีการประเมินมูลค่าปัจจุบัน
(PV) ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจำหน่าย
หลักประกันเป็นมูลค่ายุติธรรมตามแนวทางการกันสำรอง
ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (International
Accounting Standard – IAS) ฉบับที่ 39 ที่ธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้นำมากำหนดเป็นหลักเกณฑ์การจัดชั้น
และการกันเงินสำรองของสถาบันการเงินโดยปรับใช้ให้สอด
คล้องกับธุรกรรมของบริษัท
 3.5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 เงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี จัดเป็นเงิน
ลงทุนชั่วคราว สำหรับเงินลงทุนที่ตั้งใจจะถือไว้เกิน 1 ปีจัด
เป็นเงินลงทุนระยะยาว
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนิดและตราสารทุนใน
ความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับ
มูลค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย จะแสดงเป็นรายการแยกต่าง
หากในส่วนของเจ้าของจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เมื่อได้จำหน่ายเงินลงทุนนั้น
 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป แสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนขาดทุนจากการด้อยค่าของเงิน
ลงทุนจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด แสดงด้วยราคา
ทุนตัดจำหน่าย ส่วนเกินหรือส่วนลดจากการปรับมูลค่าของ
ตราสารหนี้ จะโอนปรับกับรายได้ดอกเบี้ยตามวิธีอัตราผล
ตอบแทนที่แท้จริง
 3.6 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย  
 เป็นเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่จะได้รับจากการ
โอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) โดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเป็นผู้อาวัล ถือเป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะต้อง
ถือจนครบกำหนดแสดงด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินตามเกณฑ์คงค้าง โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธนาคาร
พาณิชย์ห้าแห่ง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอก
เบี้ยที่ใช้ในการคำนวณจะปรับปรุงกับกำไรขาดทุนในงวด
ปัจจุบัน สำหรับการปันผลกำไรขาดทุนจากการบริหาร
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเมื่อสิ้นปีที่5หรือสิ้นปีที่10นับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไปบริษัทจะพิจารณาตั้ง
สำรองค่าเผื่อผลขาดทุนที่อาจได้รับปันส่วนจาก บสท. ตาม
รายงานประมาณการผลขาดทุนที่ได้รับแจ้งจากบสท.
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3. Significant Accounting Policies 

 3.1 Recognition of interest income 
 Recognition of income from investment in
receivables via interest when paid by receivable is
calculated based on Yield Rate from cash flow
expectedtobepaidfromeachacquiredreceivable
multipliedwithvalueofeachoutstandingreceivable
according to outstanding cost.Calculation ismade
on overdue period from the date of receipt of
transfer to payment date. If payment amount is
lowerthancalculatedinterest,recognitionofinterest
income will not exceed the amount received for
payment.
 Ifacquiredreceivablehasalreadymadefull
paymentbuttheCompanystillhasrighttodemand
performancebydebtoraccordingtotheagreement,
the Company will recognize such difference when
payment is made by debtor as profit from buying
investment in receivables in Statement of
ComprehensiveIncome.
 3.2 Recognition of expenses 
 - Recognition of expenses arisen from the
purchaseorreceiptoftransferofreceivablescovers
the whole amount occurred in such accounting
period.
 -Otherexpensesarerecognizedonaccrual
basis.
 3.3 Investments in receivables 
 Value of each non-performing debtor
acquiredwillberecordedbasedoncostpricewhich
will be used as a basis for calculation of interest
recognition, allowance for impairment of investment
in receivables. Determination of Yield Rate of any
receivable with different credits will be collectively
recordedassingleitem.
 3.4 Allowance for impairment of investments 
in receivables 
 Non-performing debtor acquired by the
Company is subject toallowance for impairmentof
investment in receivables those have been in
overdue for more than 3 months from due date
under the agreement based on present valuation
method(PV)ofcashflowexpectedtoreceivefrom
proceedsofsaleofsecuritiesinfairvaluewhichisin
accordance with reserve guideline of International
AccountingStandard-IASNo.39appliedbytheBank

of Thailand for rating and reserve of financial
institutionadaptedtotheCompany’stransaction.
 3.5 Investments in securities 
 Investment intended to be held for not
more than 1 year is categorized as temporary
investmentandforthesameintendedtobeheld
for more than 1 year categorized as long-term
investment.
 Investment in all kinds of debt instruments
and equity instruments under market demand
which are non-performing securities are presented
by fair value. Profit or loss not appreciated from
revaluation of non-performing securities will be
separately presented in shareholders’ equity
recognized in income statementwhen discharging
suchinvestment.
 Investment in equity instruments not under
marketdemandisseenasgeneralinvestmentand
presented in net cost f rom al lowance for
impairment of investment. Loss from impairment of
inves tment i s recogn ized in Statement of
ComprehensiveIncome.
 Debt instruments to be held until maturity
arepresentedbyamortizedcost.Surplusordiscount
from revaluation of debt instruments is reconciled
withinterestincomebymethodofrealrateofreturn.
 3.6 Investments in Thai Asset Management 
Corporation  
 It is an investment in promissory note to
obtain from transfer of non-performing debtor to
Thai Asset Management Corporation (TAMC)
guaranteed as aval by the Financial Institutions
DevelopmentFund.Itisseenasinvestmentindebt
instruments to be held until maturity which is
presented by amortized cost. The Company
recognizes interest income of promissory note on
accrual basis by applying average weighted
interestrateoffivecommercialbanks.Impactfrom
changesininterestrateusedinthecalculationwill
bereconciledwithprofit/loss incurrentaccounting
period.Withrespecttoallocationofprofit/lossfrom
the management of non-performing assets upon
completion of year 5th or 10th from 1 July 2001,
theCompanywillprovidereserveforallowanceof
loss possibly allocated from TAMC according to
estimatesoflossnotifiedbyTAMC.
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 3.7 ทรัพย์สินรอการขาย 
 ทรัพย์สินรอการขายที่ได้รับจากการรับชำระหนี้จาก
ลูกหนี้ แสดงมูลค่าด้วยราคาที่รับโอนจากลูกหนี้รวมค่าใช้
จ่ายในการโอนให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นหักค่าเผื่อการด้อยค่า
ของทรัพย์สินรอการขาย ส่วนต่างระหว่างมูลค่าของทรัพย์
สนิรอการขาย กบัยอดคงเหลอืตามบญัชขีองลกูหนี้ จะบนัทกึ
เป็นส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
แสดงไว้ในส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่า
ทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ เมื่อมีการจำหน่าย
ทรัพย์สินรอการขาย
 ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการประมูลทรัพย์ของ
ลูกหนี้จะแสดงมูลค่าตามราคาที่ประมูลได้รวมค่าใช้จ่ายใน
การโอนให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น จำนวนเงินที่บริษัทจะต้อง
ชำระค่าทรัพย์สินที่ประมูลได้ให้แก่ลูกหนี้ จะนำมาหักรับ
ชำระหนี้จากลูกหนี้ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าของทรัพย์สินที่
ประมูลได้กับยอดคงเหลือตามบัญชีของลูกหนี้ จะบันทึกเป็น
ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย แสดงไว้
ในส่วนของเจ้าของ ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าของทรัพย์
สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สิน
รอการขาย
 ทรัพย์สินรอการขายที่รับโอนจากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์และสถาบันการเงินแสดงด้วยราคารับโอน(ต้นทุน
ที่รับซื้อ)รวมค่าใช้จ่ายในการโอนให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น
 ทรัพย์สินรอการขายแสดงด้วยราคาทุนที่รับโอนมา
รวมค่าใช้จ่ายในการโอนให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้นหักค่าเผื่อ
การด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 3.8 ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ 
 ลูกหนี้ขายผ่อนชำระเกิดจากการขายทรัพย์สินรอ
การขายโดยการให้ผ่อนชำระ โดยบริษัทจะบันทึกส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายและต้นทุนของทรัพย์สินรอการขายเป็น
กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระรอตัดบัญชี และจะทยอย
รับรู้เป็นรายได้ตามงวดที่ได้รับชำระ แห่งประเทศไทยได้นำ
มากำหนดเป็นหลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรอง
ของสถาบันการเงินโดยปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกรรมของ
บริษัท
 3.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่า
เสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย
ประมาณของสินทรัพย์แต่ละประเภทดังนี้

  

    อัตราร้อยละ
อาคาร     5
อุปกรณ์    20
รถยนต์     20
คอมพิวเตอร์    20,33.33
 3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรม
คอมพิวเตอร์แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจำหน่ายสะสม
ค่าตัดจำหน่ายคำนวณด้วยวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ20ต่อ
ปีและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 3.11 กำไรจากการรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้ 
 จำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้ ซึ่งเป็นลูกหนี้
ที่มีต้นทุนรับซื้อเท่ากับศูนย์แล้ว บริษัทจะรับรู้เป็นกำไรจาก
การรับซื้อเงินลงทุนในลูกหนี้
 3.12 การรับรู้รายได้จากการโอนสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพไป บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.)  
 บริษัทรับรู้กำไรจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ไป บสท. โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคารับโอนลูกหนี้
ด้อยคุณภาพกับราคาทุนของลูกหนี้ที่รับซื้อคงเหลือ ณ วัน
โอน หากมีการเปลี่ยนแปลงยอดลูกหนี้ที่โอนให้ บสท. ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ไปบสท.จะปรับปรุงกับกำไรขาดทุนในงวดปัจจุบัน
 3.13 การประมาณการหนี้สิน  
 3.13.1 บริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินซึ่งเกิดจาก
การโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
(บสท.) โดยบริษัทจะประมาณผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตาม
จำนวนที่ได้รับแจ้งจากบสท.
 3.13.2 โครงการผลประโยชน์พนักงาน บริษัทจัด
ให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานหลังออก
จากงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน การประมาณการหนี้
สินผลประโยชน์ของพนักงานคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(ProjectedUnitCreditMethod)ซึ่งได้นำข้อมูลทางสถิติ
มาเป็นปัจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต
และคำนวณคิดลดโดย ใช้อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล
ที่มีกำหนดเวลาสอดคล้องกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว
โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สินผลแตกต่างที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้
ในงวดนั้น
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 3.7 Properties foreclosed 
 Properties foreclosed acquired from debtor
are presented in transfer price from debtor
including expenses for transfer and less by
allowance for impairmentofnon-performingassets.
Difference between value of non-performing asset
and outstanding amount of receivable will be
recorded as cost surplus from revaluation of non-
performingassetspresented in shareholders’equity.
Cost surplus from revaluation of non-performing
assetswillberecognizedasincomewhendisposing
non-performingassets
 Value of non-performing assets acquired
from auction will be presented in auction price
including expenses for transfer of such asset.
Amount to be paid by theCompany for auction
price toDebtorwill deduct fromdebtpaymentby
debtor.Differencebetweenvalueofnon-performing
assetandoutstandingamountofreceivablewillbe
recorded as cost surplus from revaluation of non-
performingassetspresented in shareholder’sequity.
Cost surplus from revaluation of non-performing
assetswillberecognizedasincomewhendisposing
non-performingassets.
 Non-performingassetsreceivedfromtransfer
from asset management companies and financial
institutions will be presented in transfer price (cost
of acquirement) including expenses for transfer of
suchassets.
 Non-performing assets are presented in
transferredcostpriceincludingexpensesfortransfer
of such asset s and less by a l lowance for
impairmentofnon-performingassetslossrecognized
inStatementofComprehensiveIncome.
 3.8 Installment sale receivables 
 Installment sale receivables occur from
sel l ing non-performing assets by instal lment
payment. The Company will record difference
between selling price and cost of non-performing
assetsasdeferredgrossprofitfrominstallmentsales
and gradually recognize as income after each
installmentpayment.
 3.9 Premises and equipment, net 
 Theyarepresentedincostafteraccumulated
depreciation.Depreciationiscalculatedbyuselife
linear method on the estimate of each asset as
follows:

    Percentage
Building    5
Equipment    20
Car     20
Computer    20,33.33
 3.10 Intangible Assets 
 Intangibleassetscomprisecomputersoftware
presented in cost after deduction of accumulated
amortization.Thisamortizationiscalculatedbyuselife
linear method on 20% per year, and entry as an
expenseinstatementofcomprehensiveincome.
 3.11 Gain on investments in receivables 
 Amountofdebtpaymentfromdebtorscost
ofacquirementofwhichhavebecomezerowillbe
recognizedbytheCompanyasprofitfromacquiring
investmentinreceivables.
 3.12 Recognition of income from transfer of 
non-performing assets to Thai Asset Management 
Corporation (TAMC)  
 The Company will recognize profit from
transfer of non-performing assets to TAMC by
calculating difference between transferred price of
non-performingdebtorandoutstandingcostofsuch
asset on transfer date. If there is any change to
receivable amount transferred to TAMCwhichmay
affectprofit/lossfromnon-performingassettransferto
TAMC, it will reconciled with profit/loss in current
period.
 3.13 Provision  
 3.13.1 The Company recognized estimated
liabilities resulted from transfer of non-performing
assetstoThaiAssetManagementCorporation(TAMC)
from estimated loss which may possibly occurred
basedonamountinformedbyTAMC.
 3.13.2 Employee Benef i ts Project, the
company set up a compensation project to pay
employee for post- ret i rement according to
employment agreement. Estimated liabilities of
employee benefits calculated according to
mathematics of insurance by Projected Unit Credit
Method which using statistic data as a factor in
estimatingpresent valueof futurebenefits out flow.
Discountratecalculatedbyusinggovernmentbond
interest rate which its duration period is same as
debt period. The calculated amount wil l be
presentedaspartofestimated liabilities. The surplus
orlossfromestimation,accordingtomathematicsof
insurance, in each accounting period be recorded
asrevenueorexpenseinthatperiod.
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 3.14 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายจากการรับ
บริหารหนี้ด้อยคุณภาพจากบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 
(บสท.) 
 บริษัทรับรู้รายได้จากการรับบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ
จาก บสท. ในอัตราค่าจ้างตามที่กำหนดในสัญญาโดย
พิจารณาจากยอดคงค้างของมูลค่าตามบัญชีที่รับโอนของลูก
หนี้ที่มีข้อสรุปโดยบริษัท
 ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารสินทรัพย์แต่ละ
รายการซึง่มใิชค่า่ใชจ้า่ยโดยตรงทีจ่ะนำมาคำนวณเปน็คา่จา้ง
เชน่คา่เบีย้ประกนัภยัของหลกัประกนัคา่ธรรมเนยีมศาลฯลฯ
เป็นค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจริงและเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบรหิาร
สนิทรพัยข์อง บสท. และบรษิทัไดท้ดรองจา่ยคา่ใชจ้า่ยดงักลา่ว
ไปแล้ว บสท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมภาษี
มลูคา่เพิม่ โดย บสท. จะตอ้งชำระใหบ้รษิทัพรอ้มกบัค่าจ้าง
ในแต่ละครั้ง

 3.15 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็น
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการนั้น
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลืออยู่ ณ
วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันนั้น
กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่ารับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้
จ่ายในงวดบัญชีนั้น
 3.16 ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่362)พ.ศ.2542
กำหนดให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จาก
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนจาก
สถาบันการเงิน
 3.17 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการ
หารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากธนาคารในประเทศ
เงินฝากกระแสรายวัน
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจำ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินฝากธนาคารในประเทศ
 รวม

หน่วย:ล้านบาท

66.68


39.21
566.06
300.19
0.89

906.35
973.03

0.53


41.40
1,497.30

0.18
0.22

1,539.10
1,539.63

4. ข้อมูลเพิ่มเติม 

 4.1 เงินฝากสถาบันการเงิน 

บริษัทมีเงินฝากออมทรัพย์จำนวน3ล้านบาทค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของบริษัท

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554
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 3.14 Recognition of income and expenses in 
relation to engagement in management of non-
performing loans from Thai Asset Management  
Corporation (TAMC) 
 The Company recognizes income from
engagement in management of non-performing
loansfromTAMCbasedonthefeesetout inthe
contract from the outstanding amount of book
value of transferred loans summarized by the
Company.
 Necessary expenses for management of
eachasset itemwhicharenotdirectexpenses to
be included in the feee.g.premium insuranceof
securities,courtfeeetc.,actuallypaidanddirectly
involved with asset management of TAMC and
which have been paid in advance by the
Company; will be responsible by TAMC including
VATwhichwillbepaidtotheCompanywitheach
fee.

Depositintransit
Depositsindomesticbank
Currentaccount
Savingsaccount
Fixedaccount
Accruedinterestreceivable
Totaldepositsindomesticbank
 Total

Unit:MillionBaht

66.68


39.21
566.06
300.19
0.89

906.35
973.03

0.53


41.40
1,497.30

0.18
0.22

1,539.10
1,539.63

4. Additional Information 

 4.1 Deposit in financial institutions 

TheCompanyhasusedsavingsaccountforamountof3millionbahttoguaranteetheCompany’s
electricityuse.

31December201031December2011

 3.15 Foreign currency transactions 
 Foreigncurrencytransactionsare translated
intoThaiBahtat the ratesofexchangeprevailing
at the transaction dates. Outstanding assets and
liabil it ies in foreign currency on the date of
balancesheetareconvertedintoThaiBahtbased
ontheannouncementof theBankofThailandon
that date. Prof i t or loss f rom convers ion is
recognizedasincomeorexpensesinthatperiod.
 3.16 Corporate income tax 
 The Royal Decree issued by virtue of the
Revenue Code RE: Tax Exemption (No. 362) B.E.
1999 provides that Bangkok Commercial Asset
Management Co., Ltd. shall be exempted from
corporate incometaxes fornetprofitearned from
managementofnon-performingassetsacquiredor
transferredfromfinancialinstitution.
 3.17 Basic earnings (loss) per share 
 Basicearnings(loss)pershare iscomputed
bydividingnet incomewithbyweightedaverage
numberofissuedandpaid-upordinaryshares.
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หน่วย:ล้านบาท
 4.2 เงินลงทุนในลูกหนี้ - สุทธิ 

 
เงินลงทุนในลูกหนี้ยกมาต้นงวด
บวกรับซื้อเพิ่ม
หักรายการรับชำระหนี้และปรับปรุงสุทธิ
คงเหลือเงินลงทุนในลูกหนี้
หักค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้
เงินลงทุนในลูกหนี้-สุทธิ

46,951.53
5,789.26

(5,370.61)
47,370.18
(9,864.28)
37,505.90



45,975.04
6,060.29

(5,083.80)
46,951.53
(9,593.67)
37,357.86

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 ณวันที่31ธันวาคม2554และ2553บริษัทมีเงิน
ลงทุนในลูกหนี้จำนวน47,370.18ล้านบาทและ46,951.53
ล้านบาทตามลำดับแต่บริษัทมีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ตาม
สัญญาคิดเป็นมูลค่า จำนวน 241,187.75 ล้านบาท และ
240,945.87ล้านบาทตามลำดับ

 ในงวดบัญชีนี้บริษัทรับซื้อสิทธิเรียกร้องเงินลงทุนใน
ลูกหนี้จากบริษัทบริหารสินทรัพย์รัชโยธิน จำกัด ธนาคาร
ไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด
(มหาชน)บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาจำกัดและ
ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าที่รับซื้อ
ตามสัญญารวม 5,789.26 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระ
มูลค่าเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อครบถ้วนแล้ว

 ณวันที่31ธันวาคม2554และ2553บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในลูกหนี้มีรายละเอียดดังนี้

ยอดยกมาต้นงวด
รายการปรับปรุง
ตั้งเพิ่มในงวดนี้
 รวม

หน่วย:ล้านบาท

9,593.67
(278.12)
548.73

9,864.28

8,693.10
(186.64)
1,087.21
9,593.67

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554
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Unit:MillionBaht
 4.2 Investments in receivables - net 

 

Beginningbalanceofinvestmentsinreceivable
addincreasedpurchasing
lessreceiveddebtpaymentitemsandnetadjustment
Balanceofinvestmentsinreceivable
lessallowanceforimpairmentofinvestmentsinreceivables
Investmentsinreceivables-net

46,951.53
5,789.26

(5,370.61)
47,370.18
(9,864.28)
37,505.90



45,975.04
6,060.29

(5,083.80)
46,951.53
(9,593.67)
37,357.86

31December201031December2011

 As of 31 December 2011 and 2010, the
Company had investment in receivables for an
amount of  47,370.18 million baht and 46,951.53
millionbaht,respectivelybuttheCompanyhadthe
right of claim against debtor under the contracts
forthetotalamountof241,187.75millionbahtand
240,945.87millionbaht,respectively.

 Inthisaccountingperiod,theCompanyhas
acquiredrighttoclaimininvestmentinreceivables
from Ratchayothin Asset Management Co., Ltd.,
SiamCommercialBankPlc.,BankofAyudhyaPlc.,
Ayudhya Asset Management Co., Ltd., and ICBC
BankPlc. for thecontractpriceof 5,789.26million
baht.  TheCompanyhas fullymadepayment for
suchinvestmentinreceivables

 Asof31December2011and2010,allowancesfor impairmentofinvestmentinreceivableswereas
follows:

Balanceatthebeginningoftheyear
Adjustedentry
Additionalamountforthisperiod
 Total

Unit:MillionBaht

9,593.67
(278.12)
548.73

9,864.28

8,693.10
(186.64)
1,087.21
9,593.67

31December201031December2011
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หน่วย:ล้านบาท
 4.3 เงินลงทุนในหลักทรัพย์  - สุทธิ 

 

เงินลงทุนชั่วคราว
 หลักทรัพย์เผื่อขาย
  ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
  ตราสารหนี้
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  หักค่าเผื่อการปรับมูลค่า
  หักค่าเผื่อการด้อยค่า
  รวม
 เงินลงทุนทั่วไป
  ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
  ตลาดในประเทศ
  หักค่าเผื่อการด้อยค่า
  รวม
รวมเงินลงทุนชั่วคราว–สุทธิ
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์–สุทธิ


469.19
449.42
-

(195.28)
(49.70)
673.63


576.55


(449.62)
126.93
800.56
800.56

273.91
449.42
0.03

-
-
723.36










498.20
4,554.62
-
(86.45)
(49.70)

4,916.67


534.82


(408.15)
126.67

5,043.34
5,043.34



411.75
4,554.62
-

-
-

4,966.37



31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหน่าย

ราคาทุน/
ราคาทุน

ตัดจำหน่าย

มูลค่า
ยุติธรรม

มูลค่า
ยุติธรรม
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Unit:MillionBaht
 4.3 Investments in securities - net 

 

Temporaryinvestments
 Available-for-saleinvestments
  Marketableequitysecurities-domestic
  DebtInstruments
  Warrant
  lessallowanceforrevaluation
  lessallowanceforimpairment
  Total
 Generalinvestments
  Non-marketableequitysecurities-domestic
  lessallowanceforimpairment
  Total
Totaltemporaryinvestments-net
Totalinvestmentsinsecurities-net


469.19
449.42
-

(195.28)
(49.70)
673.63


576.55

(449.62)
126.93
800.56
800.56



273.91
449.42
0.03

-
-
723.36










498.20
4,554.62
-
(86.45)
(49.70)

4,916.67


534.82
(408.15)
126.67

5,043.34
5,043.34



411.75
4,554.62
-

-
-

4,966.37



31December201031December2011

CostValue/
Amortized
CostValue

CostValue/
Amortized
CostValue

FairValue


FairValue
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กิจการในเครือ


1.บริษัทใบยาเอเซียอาคเนย์จำกัด
2.บริษัทสิงหชาติจำกัด
3.บริษัทโรจน์ทิพย์จำกัด
4.บริษัทมโหสถจำกัด
5.บริษัทโฆษณานานาภัณฑ์จำกัด
6.บริษัทพืชผลอุตสาหกรรมจำกัด
7.บริษัทเนาวนิตการเกษตรจำกัด
8.บริษัททศชัยจำกัด
9.บริษัทตะวันตกธุรกิจจำกัด
10.บริษัทการค้าการบัญชีจำกัด
11.บริษัทศิริกรณ์จำกัด
12.บริษัทวิทย์พลจำกัด
13.บริษัทตลาดขนส่งพิษณุโลกจำกัด
14.บริษัทวันทนาการจำกัด
15.บริษัทสยามพินิจจำกัด
16.บริษัทพรหมอำนวยจำกัด
17.บริษัทฟิวเจอร์ซัพพลายส์จำกัด
18.บริษัททรายงามก่อสร้างจำกัด
19.บริษัททรายงามปิโตรเลียมจำกัด
20.บริษัททรายงามคอนกรีตจำกัด
21.หจก.รุ่งเรืองทรายงามเชียงใหม่
 รวม


สัดส่วนที่
บริษัทถือหุ้น
(ร้อยละ)


-
-

99.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-


สัดส่วนที่
บ.โรจน์ทิพย์จำกัด

ถือหุ้น(ร้อยละ)


66.17
99.40

-
99.94
99.40
99.40
99.40
99.94
99.40
99.40
99.99
99.94
99.98
99.99
99.45
99.98
99.94
99.99
99.98
99.80
76.00




จำนวนเงิน


(บาท)

-
-

947,331.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

947,331.26



 ณวันที่31ธันวาคม2554ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศจำนวน576.55ล้านบาทได้รวม
เงินลงทุนในหุ้นสามัญบริษัทโรจน์ทิพย์จำกัดซึ่งมีราคาทุน0.95ล้านบาท(บริษัทถือหุ้นร้อยละ99.94)และนอกจากนี้บริษัท
โรจนท์พิย์จำกดัยงัมเีงนิลงทนุในกจิการตา่งๆอกี20แหง่จงึทำใหบ้รษิทัมกีจิการในเครอืทัง้ทางตรงและทางออ้มรวม21แหง่
ดังนี้

 กิจการในเครือดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการชำระ
บัญชีเลิกกิจการยกเว้น หจก.รุ่งเรืองทรายงามเชียงใหม่ ซึ่ง
ยังคงดำเนินกิจการอยู่ ส่วนเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท
โรจน์ทิพย์ จำกัด จำนวน 0.95 ล้านบาท บริษัทมี
วัตถุประสงค์ที่จะถือเงินลงทุนไว้เพียงชั่วคราวและได้ตั้งค่า
เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเต็มจำนวน

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนจำนวน 499.32
ล้านบาท เป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของตราสารหนี้จำนวน
49.70 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป
จำนวน 449.62 ลา้นบาททีม่ผีลการดำเนนิงานขาดทนุเกนิทนุ
จึงตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเต็มจำนวน



93รายงานประจำปี
AnnualReport2011

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 

 Affiliatedbusinesses


1.SEATobaccoCo.,Ltd.
2.SinghachatCo.,Ltd.
3.RojthipCo.,Ltd.
4.MahosotCo.,Ltd.
5.KoatsanaNanaphanCo.,Ltd.
6.PhuetphonIndustryCo.,Ltd.
7.NaowanitAgricultureCo.,Ltd.
8.ThossachaiCo.,Ltd.
9.TawantokBusinessCo.,Ltd.
10.TradingAcoountingCo.,Ltd.
11.SirikornCo.,Ltd.
12.WitphonCo.,Ltd.
13.PhitsanulokTermianlMarketCo.,Ltd.
14.WanthanakarnCo.,Ltd.
15.SiamPhinitCo.,Ltd.
16.PhromamnuayCo.,Ltd.
17.FutureSuppliesCo.,Ltd.
18.Sai-ngamConstructionCo.,Ltd.
19.Sai-ngamPetroleumCo.,Ltd.
20.Sai-ngamConcreteCo.,Ltd.
21. RungruangSai-ngamChiangmaiLimitedPartnership
  Total


Shareholding
ratiobythe
Company

(percentage)

-
-

99.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Ratioheldby
RojthipCo.,Ltd.


(percentage)


66.17
99.40

-
99.94
99.40
99.40
99.40
99.94
99.40
99.40
99.99
99.94
99.98
99.99
99.45
99.98
99.94
99.99
99.98
99.80
76.00




Amount


(baht)

-
-

947,331.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

947,331.26



 Asof31December2011,non-marketableequity securities-domestic foranamountof576.55million
baht included investments inordinary sharesofRojthipCo., Ltd. forcostamountof 0.95millionbaht (the
Companyholds99.94%ofitstotalshares).Furthermore,RojthipCo.,Ltd.hasalsoinvestedinother20business
entitiesandthusallowingtheCompanytohaveaffiliatedbusinesses,directlyandindirectly,totaling21entities
asfollows:

 Suchaffiliatedbusinessesareunderwinding
upandliquidationprocessexceptRungruengSaingam
ChiangmaiLimitedPartnershipwhichisstillactiveinits
business.InvestmentinordinarysharesofRojthipCo.,Ltd.
foranamountof0.95millionbahtisintendedtobe
heldtemporarilybytheCompanyandfullamount
ofallowanceforimpairmenthasbeenfixed.

 Allowance for impairmentof investment for
anamountof499.32millionbaht is fixed fordebt
instruments for 49.70 million baht and for general
investment for 449.62 million baht. Allowance for
impairment of general investment is fixed for full
amountasitmayaffecttheoperationandresultin
lossorsurplus.
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 4.4 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 


 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
 -ตั๋วเงินรับ
 -ตั๋วเงินรับที่ยังไม่ได้รับ
 รวม



หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท


3,922.43
-

3,922.43



5,117.42
(30.23)

5,087.19

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 

 

 ยอดยกมาต้นงวด
 รายการระหว่างงวด
 -รายการปรับปรุงเพิ่ม(ลด)
 ลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่โอนไปบสท.
 -ปรับลดมูลค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน
 ยอดคงเหลือปลายงวด

ยอดยกมาต้นงวด
บวก รายการเพิ่มระหว่างงวด
หัก รับชำระระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

(30.23)


-


30.23
-



1,319.77
477.48

(238.93)
1,558.32

(1.27)


(30.38)


1.42
(30.23)



1,373.86
317.35

(371.44)
1,319.77

31ธันวาคม2553

31ธันวาคม2553

31ธันวาคม2554

31ธันวาคม2554

 เงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) - ตั๋วเงินรับที่ยังไม่ได้รับเป็นเงินลงทุนที่เกิดจากบริษัทได้โอนสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพตามพระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 ให้แก่ บสท. ตามสัญญาโอนสินทรัพย์ลงวันที่
12ตลุาคม2544ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้4.20และเมือ่บสท.ยนืยนัราคารบัโอนแลว้บสท.จะออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิ
ประเภทตราสารหนีท้ีจ่ะตอ้งถอืจนครบกำหนด 10 ปี เพือ่ชำระหนีส้นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพ เงนิลงทนุในบรรษทับรหิารสนิทรพัยไ์ทย
จำนวนรวม3,922.43ล้านบาทอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบของบสท.
 ณวันที่31ธันวาคม2554และ2553มีเงินลงทุนในบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย-ตั๋วเงินรับที่ยังไม่ได้รับดังนี้

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2554และ2553บริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในบสท.ตามอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินฝากทุกประเภทของธนาคารพาณิชย์ห้าแห่งจำนวน 58.59 ล้านบาท คงเหลือ
ดอกเบี้ยค้างรับจำนวน55.09ล้านบาท

 4.5 ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ 
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 4.4 Investments in Thai Asset Management Corporation 


 InvestmentsinThaiAssetManagementCorporation
  -Notesreceivable
  -Deferrednotesreceivable

Total


Unit:MillionBaht

Unit:MillionBaht

Unit:MillionBaht


3,922.43
-

3,922.43



5,117.42
(30.23)

5,087.19

31December201031December2011

 

 

 Beginningbalance
 Itemsduringaccountingperiod
 -increase(decrease)adjustedentryfor
 non-performingloanstransferredtoTAMC
 -decreasevalueofpromissorynote
 Endingbalance

Beginningbalance
add increaseitemduringaccountingperiod
Less receivedpaymentduringaccountingperiod
Endingbalance

(30.23)


-


30.23
-



1,319.77
477.48

(238.93)
1,558.32

(1.27)


(30.38)


1.42
(30.23)



1,373.86
317.35

(371.44)
1,319.77

31December2010

31December2010

31December2011

31December2011

 InvestmentinThaiAssetManagementCorporation(TAMC)–deferrednotereceivablesweretheinvestmentthatthe
Companytransferrednon-performingassetspursuanttotheEmergencyDecreeforThaiAssetManagementCorporationB.E.
2544toTAMCunderassettransferagreementdated12October2001asperNotetoFinancialStatementsClause4.20and
whenTAMCconfirmedtransferreceivingprice,TAMCthenissuedpromissorynote,debtinstrumenttobeheldfor10years
maturitytermforpaymentofnon-performingassets.InvestmentinThaiAssetManagementCorporationforanamountof
3,922.43millionbahtissubjecttochangedependingoninspectionresultsbyTAMC. 
 Asof31December2011and2010,investmentsinThaiAssetManagementCorporation-Deferrednotes
receivablewereasfollows:

 Fortheyearended31December2011,theCompanyrecognizedinterestincomefrominvestmentin
TAMCbasedonweightedaverage interest forallkindsofbankaccountof fivecommercialbanks foran
amountof58.59millionbaht.Accruedinterestisequalto55.09millionbaht.

 4.5 Installment sale receivable 
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 4.6 ทรัพย์สินรอการขาย – สุทธิ 

 ทรัพย์สินรอการขายประกอบด้วยสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับมาจากการรับชำระหนี้จากลูกหนี้และจาก
การรับซื้อจากบริษัทบริหารสินทรัพย์และธนาคารดังนี้

 

 

 

 

4.6.1 อสังหาริมทรัพย์
 ยอดต้นงวด
 เพิ่มขึ้น
 ลดลง
 ยอดปลายงวด
4.6.2 สังหาริมทรัพย์
 ยอดต้นงวด
 เพิ่มขึ้น
 ลดลง
 ยอดปลายงวด
 รวมยอดปลายงวด
 หักค่าเผื่อด้อยค่า
 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

4.6.1 อสังหาริมทรัพย์
 ยอดต้นงวด
 เพิ่มขึ้น
 ลดลง
 ยอดปลายงวด
4.6.2 สังหาริมทรัพย์
 ยอดต้นงวด
 เพิ่มขึ้น
 ลดลง
 ยอดปลายงวด
 รวมยอดปลายงวด
 หักค่าเผื่อด้อยค่า
 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

ประมูลจาก
สถาบันการเงิน




9,539.64
742.12

(1,439.89)
8,841.87


4.30
-

-
4.30

8,846.17

ประมูลจาก
สถาบันการเงิน




10,119.29
1,119.86

(1,699.51)
9,539.64


5.24

-
(0.94)
4.30

9,543.94

โอนทรัพย์ชำระหนี้/
ประมูลทรัพย์
จากลูกหนี้


9,308.49
2,628.85

(2,359.55)
9,577.79


165.46
0.10

(0.05)
165.51

9,743.30

โอนทรัพย์ชำระหนี้/
ประมูลทรัพย์
จากลูกหนี้


9,274.78
2,502.39

(2,468.68)
9,308.49


161.03
4.73

(0.30)
165.46

9,473.95

รวม





18,848.13
3,370.97

(3,799.44)
18,419.66


169.76
0.10

(0.05)
169.81

18,589.47
(551.94)

18,037.53

รวม





19,394.07
3,622.25

(4,168.19)
18,848.13


166.27
4.73

(1.24)
169.76

19,017.88
(574.72)

18,443.16

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

31ธันวาคม2554

31ธันวาคม2553
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 4.6 Properties foreclosed, net 

 Properties foreclosedconsistedofmovablepropertiesand immovablepropertiesgained frompayment
receivablesandpurchasefromassetmanagementcompaniesandbanksasfollows:

 

 

 

 

4.6.1Immovableproperties
 BeginningBalance
 Addition
 Disposal
 Endingbalance
4.6.2 Movableproperties
 BeginningBalance
 Addition
 Disposal
 Endingbalance
 Totalofendingbalance
 lessallowanceforimpairment
 Propertiesforeclosed,net

4.6.1 Immovableproperties
 BeginningBalance
 Addition
 Disposal
 Endingbalance
4.6.2 Movableproperties
 BeginningBalance
 Addition
 Disposal
 Endingbalance
 Totalofendingbalance
 lessallowanceforimpairment
 Propertiesforeclosed,net

Bidfrom
financial
institutions




9,539.64
742.12

(1,439.89)
8,841.87


4.30
-

-
4.30

8,846.17

Bidfrom
financial
institutions




10,119.29
1,119.86

(1,699.51)
9,539.64


5.24

-
(0.94)
4.30

9,543.94

Tranferredfrom
debtrepayment/
auctionfrom
receivable




9,308.49
2,628.85

(2,359.55)
9,577.79


165.46
0.10

(0.05)
165.51

9,743.30

Tranferredfrom
debtrepayment/
auctionfrom
receivable




9,274.78
2,502.39

(2,468.68)
9,308.49


161.03
4.73

(0.30)
165.46

9,473.95

Total





18,848.13
3,370.97

(3,799.44)
18,419.66


169.76
0.10

(0.05)
169.81

18,589.47
(551.94)

18,037.53

Total





19,394.07
3,622.25

(4,168.19)
18,848.13


166.27
4.73

(1.24)
169.76

19,017.88
(574.72)

18,443.16

Unit:MillionBaht

Unit:MillionBaht

31December2011

31December2010
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ยอด
คงเหลือ

31ธ.ค.54

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ

 4.8 ลูกหนี้บริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) - สุทธ ิ

1.ที่ดิน

2.อาคาร

3.อุปกรณ์

รวม

728.20

497.10

410.92

1,636.22

-

13.04

50.24

63.28

-

2.32

44.87

47.19

728.20

507.82

416.29

1,652.31

-

92.36

282.03

374.39

-

25.90

60.22

86.12

-

0.07

35.94

36.01

-

118.19

306.31

424.50

728.20

389.63

109.98

1,227.81

728.20

404.74

128.89

1,261.83

ยอด
ยกมา

1ม.ค.54

ยอด
ยกมา

1ม.ค.54

ยอด
คงเหลือ

31ธ.ค.54

ทรัพย์สิน
สุทธิ

31ธ.ค.54

ทรัพย์สิน
สุทธิ

31ธ.ค.53
เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง ลดลง

ค่าเสื่อมราคาสะสมมูลค่าทรัพย์สิน

รายการ

หน่วย:ล้านบาท

หน่วย:ล้านบาท

 

ลูกหนี้บริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้บริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)-สุทธิ

4,718.25
4,718.25

-

4,718.25
4,718.25

-

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 ลกูหนีบ้รษิทักรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)
จำนวน4,718.25ลา้นบาทสว่นใหญจ่ำนวน4,705.05ลา้นบาท
เกิดขึ้นในงวดบัญชีปี 2542 บริษัทได้รับซื้อลูกหนี้ด้อย
คุณภาพจากบริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)
และบริษัทได้ชำระเงินค่าซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่บริษัท
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) เกินไปจำนวน
4,705.05 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะต้องได้รับเงินคืนจากบริษัท
กรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (มหาชน) และในปี 2542
บริษัทได้จดทะเบียนลดทุน และจะต้องจ่ายเงินค่าลดทุน
คนืใหบ้รษิทักรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)(ผูถ้อืหุน้
ของบริษัท)จำนวน41,025ล้านบาทโดยบริษัทกรุงเทพฯ
พาณิชย์การจำกัด(มหาชน)ได้จำนำหุ้นของบริษัทเพื่อเป็น
ประกันหนี้ให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบนัการเงนิและไดโ้อนสทิธใินการรบัเงนิคนืจากการลดทนุ
และเงินปันผลจากบริษัทให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน แต่เนื่องจาก บริษัท กรุงเทพฯ
พาณิชย์การจำกัด(มหาชน)ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับบริษัท
ให้หักกลบลบหนี้ระหว่างจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้อลูกหนี้
ด้อยคุณภาพเกินไปกับเงินลดทุน บริษัทจึงหักกลบลบหนี้
กบัคา่ซือ้ลกูหนีท้ีบ่รษิทัจา่ยเกนิไปจำนวน 4,705.05 ลา้นบาท
กับเงินลดทุนดังกล่าวแล้ว

 เมือ่วนัที่15มถินุายน2544กองทนุเพือ่การฟืน้ฟู
และพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ ซึง่เปน็ผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษิทั
กรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จำกดั (มหาชน) ไดม้หีนงัสอืที่ สกท.
1191/2544แจง้ใหบ้รษิทัคนืเงนิลดทนุจำนวน4,705.05ลา้นบาท
ซึ่งบริษัทได้หักกลบลบหนี้กับบริษัท กรุงเทพฯ พาณิชย์การ
จำกัด (มหาชน) แล้วให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินโดยตรง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ที่ 12/2544 เมือ่วนัที่ 26ตลุาคม 2544จงึมมีตใิหค้นืเงนิ
ลดทนุทีน่ำมาหกักลบลบหนีเ้มือ่ปี 2542 ใหแ้กก่องทนุเพือ่การ
ฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในงวดบัญชีปี 2544
บรษิทัจงึตัง้บรษิทักรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)เปน็
ลกูหนี้จำนวน4,705.05ลา้นบาทตามมตดิงักลา่วและตัง้คา่
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจำนวนเดียวกัน เนื่องจากบริษัท
กรงุเทพฯ พาณชิยก์าร จำกดั (มหาชน) อยูร่ะหวา่งการชำระ
บัญชี และคาดว่าจะเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งคณะ
กรรมการบริษัทได้รับทราบแล้วตามรายงานการประชุมคณะ
กรรมการบรษิทัครัง้ที่5/2545เมือ่วนัที่12เมษายน2545
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Ending
Balance
31Dec2011

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 4.7 Premises and equipment, net 

 4.8 Receivable: Bangkok Commerce Plc. - net 

1.Land

2.Premises

3.Equipment

Total

728.20

497.10

410.92

1,636.22

-

13.04

50.24

63.28

-

2.32

44.87

47.19

728.20

507.82

416.29

1,652.31

-

92.36

282.03

374.39

-

25.90

60.22

86.12

-

0.07

35.94

36.01

-

118.19

306.31

424.50

728.20

389.63

109.98

1,227.81

728.20

404.74

128.89

1,261.83

Beginning
Balance

1Jan2011

Beginning
Balance

1Jan2011

Ending
Balance
31Dec2011

Premisesand
Equipmentnet
31Dec2011

Premisesand
Equipmentnet
31Dec2010

Additions AdditionsDisposals Disposals

AccumulatedDepreciationCost

Item

Unit:MillionBaht

Unit:MillionBaht

 

ReceivableBangkokCommercePlc.
lessallowancefordoubtfulaccount
Receivable:BangkokCommercePlc.-net

4,718.25
4,718.25

-

4,718.25
4,718.25

-

31December201031December2011

 Forreceivable-BangkokCommercePlc.for
an amount of 4,718.25 million baht, most of them,
4,705.05millionbaht,occurred inaccountingperiod
1999. TheCompanypurchasednon-performingdebt
fromBangkokCommercePlc.andpaid for such
non-performing debt to Bangkok Commerce Plc. in
excessamountof4,705.05millionbahtwhichwillbe
returned to the Company by Bangkok Commerce
Plc.In1999,theCompanyregisteredthedecrease
of its capital and was required to pay capital
decrease to Bangkok Commerce Plc. (the
Company’s shareholder) for an amount of 41,025
millionbahtwhereBangkokCommercePlc.pledged
the Company’s shares as security with Financial
Institutions Development Fund and transferred rights
to return money from decrease of capital and to
dividends from theCompany toFinancial Institutions
DevelopmentFund.However,asBangkokCommerce
Plc.madeamemorandumwiththeCompanytoset
offbetweenexcessmoneypaidforthepurchaseof
non-performing debt andmoney from decrease of
capital, the Company has therefore set off such
excessamountof4,705.05millionbaht.

 On 15 June 2001, the Financial Institutions
Development Fund,amajor shareholder inBangkok
CommercePlc.,sentaletterNo.SorGorThor.1191/
2544 informed theCompany to returnmoney from
decreaseofcapitalforanamountof4,705.05million
baht which was already set off with Bangkok
Commerce Plc. to the Financial Inst i tut ions
DevelopmentFunddirectly.TheBoard’smeetingNo.
12/2544 dated 26 October 2001 decided to return
money fromdecreaseof capital set off in 1999 to
the Financial Institutions Development Fund in
accountingperiod2011.  Furthermore,according to
suchdecision,theCompanythensetoutBangkok
Commerce Plc. as receivable for an amount of
4,705.05 million baht and allowance for doubtful
account for the same amount as Bangkok
commerce Plc. is being under liquidation and it is
expected thatmoneywouldnotbecollected from
receivable. The Board acknowledged this matter
accordingtotheminutesoftheBoard’smeetingNo.
5/2545dated12April2002.



100 รายงานประจำปี
AnnualReport2011
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 4.10 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  

 4.9 สินทรัพย์อื่น หน่วย:ล้านบาท

 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
รายได้ค้างรับ
เงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินคดี
เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซื้อทรัพย์และ
 ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน
เงินฝากพนักงาน(ค้ำประกัน)
เงินทดรองจ่ายที่จ่ายแทนบสท.
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่นๆ
  รวม

3.01
55.26
25.14
2.09


95.65
0.22
2.51
9.72

142.85
336.45

1.18
35.52
75.33
3.98


245.72
0.21
2.51
12.59
122.75
499.79

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 เมื่อวันที่5มิถุนายน2545ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)
ตามหมายเลขคดีแดงที่856/2545โดยบริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เมื่อวันที่27กันยายน2545
 ในงวดบัญชีปี 2552 บริษัทได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มจำนวน 13.20 ล้านบาท สำหรับมูลหนี้ที่เป็นเงินทดรองจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่บริษัทจ่ายแทนลูกหนี้บริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกเสียทั้งหมด
โดยศาลไดว้นิจิฉยัวา่ในสญัญาความรว่มมอืตามแผนฟืน้ฟรูะบบสถาบนัการเงนิไมม่ขีอ้ตกลงใหล้กูหนี้บรษิทักรงุเทพฯพาณชิยก์ารจำกดั(มหาชน)
จำต้องคืนเงินที่เจ้าหนี้ได้ออกแทนค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกับลูกหนี้ไป

 ณวนัที่31ธนัวาคม2554เงนิกูย้มืระยะสัน้จำนวน6,274.16ลา้นบาทและเงนิกูย้มืระยะยาวจำนวน25,034.72ลา้นบาทเปน็เงนิ
กูย้มืจากธนาคารและตราสารหนีท้ีบ่รษิทัออกใหเ้พือ่ชำระหนีส้นิทรพัยด์อ้ยคณุภาพทีร่บัซือ้หรอืรบัโอนจำแนกตามประเภทและระยะเวลาดงันี้

31ธันวาคม2553

หน่วย:ล้านบาท

ระยะสั้น ระยะยาว รวม ระยะสั้น ระยะยาว รวม

31ธันวาคม2554

ตั๋วเงินจ่าย
บบส.พญาไทจำกัด
บบส.รัตนสินจำกัด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน(ตามบันทึกข้อตกลง
เพื่อซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย(NPA)
ฉบับลงวันที่9ต.ค.49)
บริษัททิพยสินจำกัด
ธนาคารทหารไทยจำกัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)
รวมตั๋วเงินจ่าย

เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน
รวมเงินกู้ยืม
 รวม

16,289.65
-

3,830.10

728.03
-

4,186.94
-
-

25,034.72

-
-

25,034.72

16,441.86
-

5,888.10

937.18
218.51

5,179.48
-

2,343.75
31,008.88

300.00
300.00

31,308.88

16,443.13
-

5,888.10

937.18
218.51

5,179.08
-
-

28,666.00

300.00
300.00

28,966.00

16,595.34
694.53

7,946.10

2,471.68
218.51

6,171.62
871.72
500.00

35,469.50

700.00
700.00

36,169.50

152.21
694.53

2,058.00

1,534.50
-
992.54
871.72
500.00

6,803.50

400.00
400.00

7,203.50

152.21
-

2,058.00

209.15
218.51
992.54
-

2,343.75
5,974.16

300.00
300.00

6,274.16
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 4.10 Debts issues and Borrowing 

 4.9 Other assets Unit:MillionBaht

 

Prepaidexpenses
Accruedinterestreceivable
Accruedincome
Advanceforlitigationexpenses
Advanceforexpensesforassetacquiringand
 registrationfee
Employeesdeposit(guaranteeamount)
AdvancepaidonbehalfofTAMC
Intangibleassets
Others
  Total

3.01
55.26
25.14
2.09


95.65
0.22
2.51
9.72

142.85
336.45

1.18
35.52
75.33
3.98


245.72
0.21
2.51
12.59
122.75
499.79

31December201031December2011

 On5June2002,theCentralBankruptcyCourtissuedafinalreceivingorderagainstBangkokCommercePlc.asper
RedCaseNo.856/2545.TheCompanysubmittedarequestfordebtpaymenttotheofficialreceiveron27September2002.
 In account ing per iod 2009, the company set out addit ional al lowance for doubtfu l account for
anamountof13.20millionbahtfordebtsresultedfromadvancepaymentsmadebytheCompanyonbehalfofreceivable
BangkokCommercePlc. inwhich theCentral BankruptcyCourt orderall of thembe setasideas theCourt viewed that
requires receivableBangkokCommercePlc. to reimbursethecreditor formoneypaidbythecreditoras litigationexpenses
againstsuchreceivable.

 Asof31December2011,short-termloan,6,274.16millionbahtandlongtermloan25,034.72millionbahtare
thoseborrowedfrombanksanddebtinstrumentsissuedbytheCompanytorepayfornon-performingdebtacquired
forreceivedfromtransferdetailsofwhichareasfollows:

31December2010

Unit:MillionBaht

Short-term Long-term Total Short-term Long-term Total

31December2011

Notepayable
AMC-Phayathai
AMC-Ratanasin
AssetManagementCorporation
Financialinstitutions(asper
memorandumforpurchaseof
non-performingassets(NPA)
dated9Oct.2006.)
ThipphayasinCo.,Ltd.
ThaiMilitaryBankPlc.
SiamCommercialBankPlc.
BankofAyudhyaPlc.
Totalnotepayable

LoanfromGovernmentSavingBank
Totalloan
 Total

16,289.65
-

3,830.10

728.03
-

4,186.94
-
-

25,034.72

-
-

25,034.72

16,441.86
-

5,888.10

937.18
218.51

5,179.48
-

2,343.75
31,008.88

300.00
300.00

31,308.88

16,443.13
-

5,888.10

937.18
218.51

5,179.08
-
-

28,666.00

300.00
300.00

28,966.00

16,595.34
694.53

7,946.10

2,471.68
218.51

6,171.62
871.72
500.00

35,469.50

700.00
700.00

36,169.50

152.21
694.53

2,058.00

1,534.50
-
992.54
871.72
500.00

6,803.50

400.00
400.00

7,203.50

152.21
-

2,058.00

209.15
218.51
992.54
-

2,343.75
5,974.16

300.00
300.00

6,274.16
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 4.10.1 ตั๋วเงินจ่าย บบส. พญาไท จำกัด จำนวน
16,441.86ล้านบาทประกอบด้วย
  1. ตั๋วเงินจ่าย จำนวน 1 ฉบับ จำนวน
15,681.56ล้านบาท เกิดจากตั๋วเงินจ่ายเดิม4ฉบับจำนวน
19,712.18 ล้านบาท จากการชำระหนี้ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
จำนวน 16,813.05 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย
จำนวน 2,899.13 ล้านบาท ซึ่งบริษัทรับซื้อมาจาก บบส.
พญาไท จำกัด ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.20
เมื่อวันที่28ธันวาคม2553บริษัทได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุนระหว่างกัน
ก่อนสิ้นปีที่สิบสอง นับแต่วันทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์โดย
ไดม้กีารนำตัว๋เงนิรบัทีผู่โ้อนออกใหจ้ำนวน1,010.62ลา้นบาท
รวมกับผลขาดทุนตามสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคตจำนวน3,020ลา้นบาทรวมเปน็เงนิ4,030.62ลา้นบาท
มาหกักลบลบหนีก้บัตัว๋เงนิจา่ยเดมิและออกตัว๋เงนิจา่ยฉบบัใหม่
จำนวน 15,681.56 ล้านบาท ตั๋วเงินจ่ายดังกล่าวจะครบ
กำหนดชำระวันที่30กันยายน2558คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝาก
ทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) ของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่ง โดยคำนวณเป็นรายไตรมาส
ตามปีปฏิทินเริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่ 28 ธันวาคม 2553
กำหนดชำระดอกเบี้ยวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี จ่ายชำระ
ดอกเบี้ยงวดแรก1ตุลาคม2554เป็นต้นไปจนครบกำหนด
ชำระตามตัว๋สญัญาใชเ้งนิงวดสดุทา้ยวนัที่30กนัยายน2558
และมดีอกเบีย้ตัว๋เงนิจา่ยคา้งจา่ยทัง้สิน้จำนวน66.40ลา้นบาท
  2. ตั๋วเงินจ่ายจากการชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
รอการขายจากบบส.พญาไทจำกัดตามสัญญาซื้อขายวันที่
7 พฤษภาคม 2552 คงเหลือจำนวน 5 ฉบับ เป็นเงิน
605.60 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ย
เงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้ง
เงนิฝากกระแสรายวนั) ของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญห่า้แหง่
โดยใช้อัตราเฉลี่ย 2 ไตรมาสตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศล่าสุด ก่อนวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ย 7 วัน
โดยชำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน โดยเริ่มชำระงวดแรก
ในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และทุกๆ สิ้นเดือนเมษายน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

และตุลาคม ไปจนกระทั่ งวันครบกำหนดใช้ เงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่ายจะครบกำหนดชำระใน
วันที่ 6 พฤษภาคมของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม
2553ถงึวนัที่6พฤษภาคม2559และมดีอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้สิน้
จำนวน1.67ล้านบาท
  3. ตั๋วเงินจ่ายจากการชำระค่าซื้อสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพจากบบส.พญาไทจำกัดตามสัญญาซื้อขายลง
วันที่ 28 เมษายน 2553 คงเหลือจำนวน 6 ฉบับ เป็นเงิน
154.69 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคาร
ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ลบ 2.71% - 3.88% ต่อปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกงวด6เดือนโดยเริ่มชำระดอกเบี้ย
งวดแรก ในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และทุกๆ สิ้นเดือน
เมษายนและตุลาคม ไปจนกระทั่งวันครบกำหนดใช้เงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่ายจะครบกำหนดชำระใน
วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2554ถงึวนัที่28เมษายน2560และมดีอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้สิน้
จำนวน1.13ล้านบาท
 4.10.2 ตั๋วเงินจ่ายบบส.รัตนสินจำกัดจำนวน
694.53 ล้านบาท เป็นยอดคงเหลือยกมาจากงวดก่อนเกิด
จากการชำระหนีล้กูหนีด้อ้ยคณุภาพจำนวน 3,696.58 ลา้นบาท
และทรัพย์สินรอการขายจำนวน 1,307.95 ล้านบาท
รวมจำนวน5,004.53ล้านบาทซึ่งบริษัทรับซื้อมาจากบบส.
รัตนสิน จำกัด ตั๋วคงเหลือดังกล่าวได้ไถ่ถอนหมดแล้ว โดย
ฉบับสุดท้ายครบกำหนดชำระวันที่31มีนาคม2554
 4.10.3 ตั๋วเงินจ่ายบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน
การเงิน จำนวน 5,888.10 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยตามอัตรา
เฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝาก
ทุกประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) ของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่ง โดยคำนวณเป็นรายไตรมาส
ปีปฏิทิน เริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่ 3 มกราคม 2549 กำหนด
ชำระดอกเบี้ยปีละครั้ง เป็นตั๋วเงินจ่ายระยะสั้น 1 ฉบับ
จำนวน 2,058 ล้านบาท และมีตั๋วเงินจ่ายระยะยาวจำนวน
2ฉบับจำนวน3,830.10ล้านบาทจะครบกำหนดชำระใน
วันที่ 3 มกราคม ของทุกๆ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม
2554ถงึวนัที่3มกราคม2557และมดีอกเบีย้ตัว๋เงนิคา้งจา่ย
ทั้งสิ้นจำนวน80.54ล้านบาท
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 4.10.1 Note payable to AMC-Phayathai,
16,441.86millionbahtconsistsof:
  1. Note payable 1 issue, amount
15,681.56millionbahtderivedfromoriginal4issues,
totalamount19,712.18millionbahtforpaymentof
non-performingdebt,amount16,813.05millionbaht
and non-performingassets, amount 2,899.13million
baht acquired by the Company from AMC-
Phayathai as pre Note to Financial Statements
Clause4.20.On28December2010, theCompany
enteredintoanagreementforsharingprofitorloss
with AMC-Phayathai before ending of year 12th
fromthedateofassetspurchaseagreement.Inthis
regard,notereceivablesissuesbytransferorsforan
amountof1,010.62millionbahtincombinationwith
loss under possible asset purchase agreement for
an amount of 3,020million baht, totaling 4,030.62
millionbaht wasused for settingoffwithoriginal
notepayableandthenissuedanewnotepayable
foranamountof15,681.56millionbaht.Suchnote
payable will become matured on 30 September
2015. Interest rate is based on average weighted
interest for all kinds of deposit (including current
account) of five majors commercial bank and
calculated on quarterly basis of calendar year
commencing from28December2010and interest
payment date is fixed to be on 1October each
year starting from1October2011andhenceforth
until the last installment of promissory note on 30
September 2015. In addition, the accrued interest
fromnotepayableswasequalto66.40millionbaht.
  2. Note payable for payment of
priceofnon-performingassetspurchasedfromAMC
Phayathaiundertheagreementdated7May2009,
remained5issues,totalamount605.60millionbaht.
Interestrateisbasedonaverageweightedinterest
forall kindsofdeposit (includingcurrentaccount)
of fivemajor commercial banks for 2 quarters as
latelyannouncedby theBankof Thailand7days
before due date for interest payment every 6
month. The first payment is done on 31 October
2009 and then every last date of April and
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Octoberuntilmaturitydateofpromissorynote,issue
7thwhichwillbedueon6Mayeachyearfrom6
May2010to6May2016andtheaccruedinterest
amountisequal1.67millionbaht.
  3. Note payable from payment of
the price of non-performing assets purchase from
AMC-Phayathai under the agreement dated 28
April 2010. 6 issues remained, total amount 154.69
millionbaht.InterestrateiscalculatedfromMLRThai
MilitaryBankPlc.minus2.71%-3.88%p.a.Interestpayment
is due every 6 months starting from 31 October
2010andeverylastdateofAprilandOctoberuntil
maturityofpromissorynote, issue7thwhichwillbe
dueon28Aprileachyearfrom28April2011to28
April 2017 and the accrued interest amount is
equalto1.13millionbaht.
 4.10.2 Notes payable to AMC-Rattanasin,
total amount 694.53 million baht, brought forward
frompreviousperiodforpaymentofnon-performing
debt for an amount of 3,696.58 million baht and
non-performing assets for an amount of 1,307.95
millionbaht,totaling5,004.53millionbahtpurchased
from AMC-Rattanasin. Total amount of notes
payables had already been redeemed, the last
onewasdueon31March2011.
 4.10.3NotespayablestoAssetManagement
Corporationforthesumof5,888.10millionbaht;Interest
ratewascalculatedbasedonaverageweightedinterest
forall kindsofdeposit (includingcurrentaccount)
of fivemajorcommercialbanksonquarterlybasis
ofcalendaryearcommencingfrom3January2006.
Interestpaymentwasfixedtobeonetimeayear
in short term note payable 1 issue, amount 2,058
millionbahtandlongtermnotespayable2 issues,
amount3,830.10millionbaht;duedatewason3rd
date of January each year commencing from 3
January2011 to3January2014and theaccrued
interestamountisequalto80.54millionbaht.
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 4.10.4 ตัว๋เงนิจา่ย สถาบนัการเงนิ จำนวนรวม 937.18 ลา้นบาท เปน็ตัว๋เงนิจา่ยทีบ่รษิทัจา่ยชำระราคาคา่ซือ้ทรพัยส์นิ
รอการขายตามสัญญาจะซื้อขายทรัพย์สินที่บริษัทได้ลงนามกับสถาบันการเงิน 11 แห่งที่ตกลงจะซื้อขายทรัพย์สิน ซึ่งมีเงื่อนไข
เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงเพื่อการซื้อขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2549 ที่บริษัทได้ร่วมลงนามกับ
สถาบันการเงินจำนวน 16 แห่ง ตั๋วเงินจ่ายดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ยจ่าย ตั๋วเงินจ่ายแต่ละฉบับจะมีจำนวนเงินและวันครบกำหนด
ชำระ (อายตุัว๋เงนิจา่ย)แยกตามสภาพคลอ่งของกลุม่ทรพัยส์นิสทุธิทีต่กลงซือ้ขายกนั โดยมตีัว๋เงนิจา่ยคงเหลอืตามอายตุัว๋เงนิจา่ย
ดังนี้

 
ครบกำหนดภายใน       อายุตั๋วเงินจ่าย (ปี)           หน่วย : ล้านบาท 
1.ปี2555-2556     2   382.48
2.ปี2557–2558     4   503.49
3.ปี2559-2560     6   51.06
4.ปี2562      9   0.15
รวม         937.18

 4.10.5 ตั๋ ว เงินจ่ายธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน)จำนวน5,179.48ล้านบาทประกอบด้วย
  1. ตั๋วเงินจ่ายจากการชำระค่าซื้อสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตาม
สญัญาซือ้ขายวนัที่7พฤษภาคม2552คงเหลอืจำนวน5ฉบบั
เป็นเงิน 2,862.36 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารทหารไทยจำกดั(มหาชน)ลบ2.71%-3.88%ตอ่ปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกงวด6เดือนโดยเริ่มชำระดอกเบี้ย
งวดแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และทุกๆ สิ้นเดือน
เมษายนและตุลาคมไปจนกระทั่งวันครบกำหนดใช้เงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่ายจะครบกำหนดชำระใน
วนัที่6พฤษภาคมของทกุปีเริม่ตัง้แตว่นัที่6พฤษภาคม2553
ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 และมีดอกเบี้ยค้างจ่ายทั้งสิ้น
จำนวน21.46ล้านบาท
  2. ตั๋วเงินจ่ายจากการชำระค่าซื้อทรัพย์สิน
รอการขายจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตาม
สญัญาซือ้ขายวนัที่7พฤษภาคม2552คงเหลอืจำนวน5ฉบบั
เป็นเงิน 583.57 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยตามอัตราเฉลี่ย
ของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุก
ประเภท (รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน) ของธนาคาร

พาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่งโดยใช้อัตราเฉลี่ย2ไตรมาสตาม
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศล่าสุดก่อนวันครบกำหนด
ชำระดอกเบี้ย 7 วัน โดยชำระดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน
โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2552 และทุกๆ
สิ้นเดือนเมษายนและตุลาคมไปจนกระทั่งวันครบกำหนด
ใช้เงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่ายจะครบ
กำหนดชำระในวันที่6พฤษภาคมของทุกปีเริ่มตั้งแต่วันที่
6พฤษภาคม2553ถงึวนัที่6พฤษภาคม2559และมดีอกเบีย้
ค้างจ่ายทั้งสิ้นจำนวน1.61ล้านบาท
  3. ตั๋วเงินจ่ายจากการชำระค่าซื้อสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพจากธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ตาม
สัญญาลงวันที่28เมษายน2553คงเหลือจำนวน6ฉบับ
เป็นเงิน 1,733.55 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ย MLR ของ
ธนาคารทหารไทยจำกดั(มหาชน)ลบ2.71%-3.88%ตอ่ปี
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกงวด6เดือนโดยเริ่มชำระดอกเบี้ย
งวดแรกในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 และทุกๆ สิ้นเดือน
เมษายนและตุลาคมไปจนกระทั่งวันครบกำหนดใช้เงินตาม
ตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 7 ตั๋วเงินจ่ายจะครบกำหนดชำระใน
วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน
2554ถงึวนัที่28เมษายน2560และมดีอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้สิน้
จำนวน12.68ล้านบาท
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 4.10.4 Notespayablestofinancialinstitutionsforthesumof937.18millionbahtwereissuedbythe
Company for payment of non-performing assets under the agreements entered into with 11 financial
institutions the conditions of which were in accordance with the Memorandum for Purchase of Non-
performing Assets (NPA) dated 9 October 2006 entered into between the Company and 16 financial
institutions.Suchnotespayablehadno interestpayableandeachhadamountofmoneyandduedate
(termofnotepayable)sortbyliquidityofnetassetgrouppurchased.Theoutstandingnotespayablebased
ontermofnotepayableareasfollows:

 
Maturity period            Term of note payable (yr)    Unit : Million Baht 
1.2012-2013     2   382.48
2.2014-2015     4   503.49
3.2016-2017     6   51.06
4.2019      9   0.15
Total         937.18

 4.10.5  Note payable to Thai Military Bank
Plc.foranamountof5,179.48millionbahtconsistsof:
  1. Note payable from payment of
thepriceofnon-performingassetspurchased from
ThaiMilitaryBankPlc.undertheagreementdated
7May2009,5 issues, totalamount2,862.36million
baht.  Interest rate is calculated from MLR Thai
Military Bank Plc.minus 2.71% - 3.88%p.a. Interest
payment is due every 6 months starting from 31
October 2009 and every last date of April and
Octoberuntilmaturityofpromissorynote, issue7th
whichwillbedueon6Mayeachyearfrom6May
2010 to 6 May 2016 and the accrued interest
amountisequalto21.46millionbaht.
  2. Note payable from payment of
thepriceofnon-performingassetspurchased from
ThaiMilitaryBankPlc.under theagreementdated
7 May 2009. 5 issues, total amount 583.57 million
baht. Interestrateiscalculatedbasedonaverage
weighted interest forall kindsofdeposit (including
current account) of five major commercial banks

on bi-quarter basis as lately announced by the
Bank of Thailand before due date for interest
payment for 7 days which will be paid every 6
months commencing from 31 October 2009 and
every lastdateofAprilandOctoberuntilmaturity
dateofpromissorynote,issue7thwhichwillbedue
on6Mayeachyear from6May2010 to6May
2016andtheaccrued interestamount isequal to
1.61millionbaht.
  3. Note payable from payment of
thepriceofnon-performingassetspurchased from
ThaiMilitaryBankPlc.under theagreementdated
28April2010,6issues,totalamount1,733.55million
baht. Interest rate is calculated from MLR Thai
Military Bank Plc.minus 2.71% - 3.88%p.a. Interest
payment is due every 6 months starting from 31
October 2010 and every last date of April and
Octoberuntilmaturityofpromissorynote, issue7th
whichwill bedueon28April eachyear from28
April2011to28April2017andtheaccruedinterest
amountisequalto2.68millionbaht.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements
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 4.10.6 เงินกู้ยืมระยะสั้น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกดั(มหาชน)วงเงนิตัว๋สญัญาใชเ้งนิจำนวน2,500ลา้นบาท
อายุตั๋วไม่เกิน3เดือนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท
3 เดือนสำหรับบุคคลธรรมดาสูงสุดบวกร้อยละ 1.50ต่อปี
โดยเริ่มออกตั๋วสัญญาใช้เงินวันที่9และ22กันยายน2554
กำหนดชำระคืนไม่เกิน 4 ปี หรือ 16 งวด และทยอย
ลดภาระหนี้และลดวงเงินทุกครั้งที่มีการต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
ทุกสิ้นไตรมาส ในงวดบัญชีนี้ มีการชำระคืนเงินต้นจำนวน
156.25ล้านบาทคงเหลือภาระหนี้2,343.75ลา้นบาทและ
มดีอกเบีย้คา้งจา่ยทัง้สิน้จำนวน0.48ลา้นบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 4.11 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 
หน่วย:ล้านบาท

 

ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากตั๋วเงินจ่าย–บบส.พญาไท
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากตั๋วเงินจ่าย–บบส.
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากตั๋วเงินจ่าย–บมจ.ทหารไทย
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากตั๋วเงินจ่าย–บมจ.กรุงศรีอยุธยา
ดอกเบี้ยค้างจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว-ธนาคารออมสิน
 รวม

69.20
80.54
35.75
0.48
0.08

186.05


35.11
59.32
29.30
0.12
0.12

123.97

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 4.12 เจ้าหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
หน่วย:ล้านบาท

 

ยอดยกมาต้นงวด
หักชำระระหว่างงวด
ยอดคงเหลือปลายงวด

201.10
201.10
-

398.50
197.40
201.10

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง (อาคาร
ที่ทำการเดิม ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จำกัด (มหาชน)
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
จำนวน 10 รายการ พร้อมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า
แรงสูง ระบบประปา ระบบโทรศัพท์ และสาธารณูปโภค
อื่นๆที่ติดตั้งในอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) เป็นราคาเหมา
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,043.65 ล้านบาท และในวันทำสัญญา
บริษัทได้ชำระเงินแล้วจำนวน 93.65 ล้านบาท คงค้าง
จำนวน950ล้านบาทซึ่งบริษัทจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปี
(พ.ศ. 2550-2554) ปีละ 2 งวด (ทุกสิ้นงวดมิถุนายน และ
ธันวาคมของแต่ละปี) งวดละ 95 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ร้อยละ5ต่อปีของยอดค้างชำระ

 4.10.7 เงินกู้ยืม ธนาคารออมสิน จำนวน 300
ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวชำระคืนเงินต้น ในระยะ
เวลาไมเ่กนิ3ปีโดยชำระทกุ3เดอืนนบัตัง้แตว่นักูง้วดแรก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ของลูกค้าทั่วไป
(อตัราสงูสดุ)+1.50%ตอ่ปีโดยมเีงือ่นไขการผอ่นชำระดอกเบีย้
ทุกงวดหนึ่งเดือนนับตั้งแต่ เบิกเงินกู้งวดแรกและมีดอกเบี้ย
ค้างจ่ายทั้งสิ้นจำนวน0.08ล้านบาท

 ณวันที่ 1สิงหาคม2550บริษัทได้ซื้อที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม (อาคารที่ทำการเดิม ธนาคารกรุงเทพ
พาณิชย์การจำกัด(มหาชน))จำนวน3รายการเป็นราคา
เหมารวมเป็นเงินทั้งสิ้น41.22ล้านบาทและในวันทำสัญญา
บริษัทได้ชำระเงินแล้วจำนวน4.22ล้านบาทคงค้างจำนวน
37 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะผ่อนชำระเป็นเวลา 5 ปี (พ.ศ.
2550-2555)ปีละ2งวด(ทุกสิ้นงวดมิถุนายนและธันวาคม
ของแต่ละปี) งวดละ 3.70 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
5ต่อปีของยอดค้างชำระ
 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทได้ชำระหนี้
คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยครบทั้งจำนวนแล้ว



107รายงานประจำปี
AnnualReport2011

 4.10.6 Short- term loan from Bank of
AyudhyaPlc.forpromissorynoteamountedof2,500
million baht, duration of not more than 3 month.
Interestrateisequaltointerestratefor3monthfixed
depositaccountforanindividualatmaximumrate+
1.50%peryear.Notesissuedon9and22September
2011,andrepaymentperiodwerenotmorethan4
yearsor16times.Theloanandtotalamountwillbe
continued to reduce every renewal of contract at
theendofquarter.Thisaccountingperiod,principal
repayment was amount of 156.25 million baht,
remainingloanof2,343.75millionbaht,andthetotal
accruedinterestamountisequalto0.48millionbaht.

หมายเหตุประกอบงบการเงิน NotestoTheFinancialStatements

 4.11 Accrued interest Expenses Unit:MillionBaht

 
Accruedinterestexpensesfromnotespayable-PAMC

Accruedinterestexpensesfromnotespayable-AMC

Accruedinterestexpensesfromnotespayable-ThaiMilitaryBankPlc.

Accruedinterestexpensesfromnotespayable-BankofAyudhyaPlc.

Accruedinterestexpensesfromlong-termloan-GovernmentSavingsBank

Total

69.20
80.54
35.75
0.48
0.08

186.05


35.11
59.32
29.30
0.12
0.12

123.97

31December201031December2011

 4.12 Financial Institutions Development Fund 
Unit:MillionBaht

 

Beginningbalance
lesspaymentduringaccountingperiod
Endingbalance

201.10
201.10
-

398.50
197.40
201.10

31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 The Company bought land and building
(formerofficeofBangkokBankofCommercePlc.)
fromtheFinancialInstitutionsDevelopmentFundfor
10itemsincludingtransformer,highvoltagesystem,
water system, telephone system and other utility
systemsinstalledinthebuilding/construction(ifany)
for the lump sumamountof 1,043.65millionbaht.
Ontheexecutiondate,theCompanymadepayment
for93.65millionbahtandtheremainingamountof950
millionbahtwillbepayableininstallmentwithin5years
(2007-2011), 2 installments per year (every ended
dateofJuneandDecembereachyear),amounting
to 95 million baht for each installment including
interestrateat5%p.a.ofoutstandingamount.

 4.10.7 LoanfromGovernmentSavingBank
for an amount of 300million baht is a long-term
loan.Itsrepaymentperiodisnotmorethan3years
and shall be made every 3 months from 1st
disbursement. Interest rate is equal to interest rate
for 12 month fixed account for general customer
(maximum rate) + 1.50% per year subject to the
condition that interest payment shall be made
every month from the 1st disbursement and the
total accrued interest amount is equal to 0.08
millionbaht.

 Asof1August2007,theCompanybought
the landandadditionalbuildings (formerofficeof
Bangkok Bank of Commerce Plc.) for 3 items, for
lump sum amount of 41.22 million baht. On the
execution date, theCompanymadepayment for
4.22millionbahtand the remainingamountof37
millionbahtwillbepayable in installmentwithin 5
years (2007-2012), 2 installments per year (every
ended date of June and December each year),
amountingto3.70millionbahtforeachinstallment
including interest rate at 5% p.a. of outstanding
amount.
 As of 30 June2011, the Company have
remainedprincipalamountof201.10millionbaht.
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 เงินมัดจำและเงินประกัน จำนวน 364.63 ล้านบาท ส่วนใหญ่จำนวน 357.11 ล้านบาท เป็นเงินมัดจำจากการขาย
ทรัพย์สินรอการขาย

 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 13,675,000,000 บาท แบ่งเป็น 547 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท และได้ชำระเต็ม
มูลค่าแล้ว

 เมื่อวันที่22เมษายน2554ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่13มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี2553จำนวน
2,601.55ล้านบาทและจากกำไรสะสมยกมาจากปี2553จำนวน9,391.10ล้านบาทและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ 

 4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 4.14 หนี้สินอื่น 

หน่วย:ล้านบาท

 

ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
 เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงาน
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด
ประมาณการหนี้สิน


402.90
37.08
15.99

(14.71)
441.26




-

-
-
-
-

หน่วย:ล้านบาท
 

สำรองตามกฎหมาย
เงินปันผลหุ้นสามัญ(หุ้นละ2.854บาท)
เงินปันผลหุ้นสามัญพิเศษ(หุ้นละ5.485บาท)
คงเหลือกำไรสะสมยกไป


599.63
1,561.14
3,000.29
6,831.59



31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

หน่วย:ล้านบาท

 

กำไรขั้นต้นจากการขายผ่อนชำระรอการตัดบัญชี
ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินมัดจำและเงินประกัน
ภาระหนี้ระหว่างบมจ.กรุงเทพฯพาณิชย์การและบริษัท
บัญชีพักรับชำระหนี้และเช็ครอเรียกเก็บ
บัญชีพักรอการตัดชำระหนี้(เงินสดและตั้งทรัพย์รอการขาย)
ประมาณการผลขาดทนุทีไ่ดร้บัชดเชยรอตดับญัชี–บบส.พญาไท

อื่นๆ
 รวม


561.57
345.60
364.63
19.16
214.79

1,599.88
3,000.46

4.22
6,110.31



452.27
311.14
460.31
19.16
343.15
954.87

3,020.00
5.14

5,566.04


31ธันวาคม255331ธันวาคม2554

 4.15 ทุนเรือนหุ้น 

 4.16 การจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล 
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 Withrespecttodepositandguaranteemoneyforanamountof364.63millionbaht,mostofitforan
amountof357.11millionbahtisadepositforsellingnon-performingassets.

 TheCompanyhassharecapitalforanamountof13,675,000,000bahtdividedinto547millionshares,
parvalue25bahtwhichhavebeenpaidup.

 On 22 April 2011, the 13th annual general meeting passed the resolution to approve the
appropriationofnet incomeof the year 2010amounting toBaht 2,601.55millionandof retainedearning
bringforwardfrom2010amountingtoBath9,391.10million,anddividendpaymentasfollows:

 4.13 Provisions 

 4.14 Other liabilities 

Unit:MillionBaht

 

Retainedimpactsfromchangingaccountingpolicyof
 Employeebenefits
Currentservicecosts
Interestcosts
Benefitspaidduringtheperiod
Estimatedliabilities


402.90
37.08
15.99

(14.71)
441.26




-

-
-
-
-

Unit:MillionBaht
 

Legalreserve
Dividendofordinaryshares(eachsharevalues2.854baht)
Dividendofspecialordinaryshares(eachsharevalues5.485baht)
Endingbalanceofretainedearningsbringforward

599.63
1,561.14
3,000.29
6,831.59



31December201031December2011

Unit:MillionBaht

 
Deferredrevenuefrominstallmentsale

Taxandaccruedexpenses

Depositandmarginaldeposit

LiabilitiesbetweenBangkokCommercePlc.andtheCompany

Suspenseaccountandclearingcheque

Suspenseaccountcreditions

Estimatesfordeferredlosscompensation-PAMC

Others

 Total



561.57
345.60
364.63
19.16
214.79

1,599.88
3,000.46

4.22
6,110.31



452.27
311.14
460.31
19.16
343.15
954.87

3,020.00
5.14

5,566.04


31December201031December2011

 4.15 Share capital 

 4.16 Net incom appropriation and dividend payment 
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 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินทวี ซึ่งได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2542 เพื่อเป็นสวัสดิการอีก
ประเภทหนึ่งให้กับพนักงาน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุน พนักงานจะสมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนตามความสมัครใจหลังจากได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำ ตามข้อบังคับของกองทุนฯ สมาชิกต้องจ่าย
เงินสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ3ถึงร้อยละ8ของเงินเดือนสมาชิกขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิกแต่ละคน

 ณวันที่31ธันวาคม2554และ2553บริษัทในเครือมีภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้องกับบริษัทซึ่งเป็นหนี้ที่บริษัทรับซื้อมา
จากบริษัทกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน)(เดิมคือธนาคารกรุงเทพฯพาณิชย์การจำกัด(มหาชน))ดังนี้

 4.17 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 4.18 รายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ 

 4.19 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด 

 

 

 

 

 

 

 

1.บริษัทโรจน์ทิพย์จำกัด
2.บริษัทศิริกรณ์จำกัด
3.หจก.รุ่งเรืองทรายงามเชียงใหม่
4.บริษัททรายงามปิโตรเลียมจำกัด
 รวม


1.บริษัทโรจน์ทิพย์จำกัด
2.บริษัทศิริกรณ์จำกัด
3.หจก.รุ่งเรืองทรายงามเชียงใหม่
4.บริษัททรายงามปิโตรเลียมจำกัด
 รวม


เงินสด
เงินฝากระหว่างทาง
เงินฝากกระแสรายวันออมทรัพย์และเงินฝากประจำ
หักเงินฝากติดภาระค้ำประกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสด





ราคาตามบัญชี

ราคาตามบัญชี

เงินต้น

8,400.00
-

1,358,360.73
43,972.04

1,410,732.77


เงินต้น

8,400.00
2,934.82

1,358,360.73
43,972.04

1,413,667.59

5.23
66.68
905.46
(3.00)
974.37

ดอกเบี้ยรับรู้

-
-

18.28
-

18.28


ดอกเบี้ยรับรู้

-
-

18.28
-

18.28

5.62
0.53

1,538.88
(3.00)

1,542.03

รวม

8,400.00
-

1,358,379.01
43,972.04

1,410,751.05


รวม

8,400.00
2,934.82

1,358,379.01
43,972.04

1,413,685.87

-
-
-

0.001
0.001



-
-
-

0.001
0.001

หน่วย:พันบาท

หน่วย:พันบาท

หน่วย:ล้านบาท

31ธันวาคม2554

31ธันวาคม2553

31ธันวาคม2554 31ธันวาคม2553
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ภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง

ภาระหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง
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 The Company established Sinthavi Provident Fund which was registered on 13 May 1999 to be
anotherkindofwelfare for its staff.BBLAssetManagement is the fundmanager.Uponbeing recruitedas
permanentstaff,anystaffmayfreelysubscribetotheFund.AccordingtotheFund’sregulation,memberhas
topaycontributiontotheFundonmonthlybasisattherateofbetween3%-8%ofsalarydependingon
jobtenureofeachmember.

 As of 31 December 2011 and 2010, subsidiaries companies had debts under right to claim with the
CompanyacquiringfromBangkokCommercePlc.(originallyknownasBangkokBankofCommercePlc.)asfollows: 

 4.17 Provident fund 

 4.19 Cash and cash equivalents in statments cash flows 

 4.18 Related transaction with subsidiaries companies 

 

 

 

 

 

 

 

Cash
Depositinprocess
CashatBank-currentsavingandfixeddepositaccount
LessObligationDeposit
Totalcashandcashequivalentsinstatementcashflows





Bookvalue

Bookvalue

Principal

8,400.00
-

1,358,360.73


43,972.04
1,410,732.77

5.23
66.68
905.46
(3.00)
974.37

Principal

8,400.00
2,934.82

1,358,360.73


43,972.04
1,413,667.59

Regognized
interest

-
-

18.28

-

18.28

5.62
0.53

1,538.88
(3.00)

1,542.03

Total

8,400.00
-

1,358,379.01


43,972.04
1,410,751.05

Total

8,400.00
2,934.82

1,358,379.01


43,972.04
1,413,685.87

-
-
-


0.001
0.001



-
-
-


0.001
0.001

Unit:ThousandBaht

Unit:MillionBaht

Unit:ThousandBaht

31December2011

31December2011 31December2010

31December2010
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Regognized
interest

-
-

18.28

-

18.28

1.RojthipCo.,Ltd.
2.SirikornCo.,Ltd.
3.RungruangSai-ngamChiangmaiLtd.
Partnership
4.Sai-ngamPetroleumCo.,Ltd.
 Total

1.RojthipCo.,Ltd.
2.SirikornCo.,Ltd.
3.RungruangSai-ngamChiangmaiLtd.
Partnership
4.Sai-ngamPetroleumCo.,Ltd.
 Total

Debtsunderrighttoclaim

Debtsunderrighttoclaim
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 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชกำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544
โดยมีวัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก
สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์รวมตลอดถึงสิทธิ
อื่นใดเหนือทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้สำหรับ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนด
ดังกล่าว สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์จะต้อง
ทำการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิ
อื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ให้แก่
บสท.ตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่บสท.กำหนด
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 บริษัทได้ลงนามใน
สญัญาโอนสนิทรพัยก์บับสท. โดยบรษิทัตกลงโอนและบสท.
ตกลงรับโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพของบริษัทรวมตลอดถึงสิทธิ
อื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการชำระหนี้ ซึ่ง
บสท. ตกลงที่จะชำระราคารับโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพเท่ากับ
มูลค่าทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกัน ทั้งนี้หากลูกหนี้ด้อย
คุณภาพที่รับโอนดังกล่าวเป็นลูกหนี้จัดชั้นสูญที่ตัดออกจาก
บัญชีแล้ว หรือเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่ไม่มีทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน ให้ถือว่าลูกหนี้ด้อยคุณภาพดังกล่าวไม่มีมูลค่า
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยกำหนด สำหรับผู้ โอนที่ เป็นบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ให้ใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ เป็นหลักประกันที่มีการ
ประเมินไว้แล้วครั้งล่าสุด โดยใช้แนวทางการคำนวณราคา
ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่
จะขอให้มีการประเมินราคามูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน
ใหม่ได้ภายใต้หลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด โดยให้
บริษัทส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ด้อยคุณภาพที่จะโอน
พร้อมกับหนังสือรับรองข้อมูลลูกหนี้ด้อยคุณภาพตามแบบที่
บสท. กำหนด และจะถือว่าบริษัทได้โอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
เมื่ อส่ งมอบข้อมูลพร้อมหนังสือรับรองให้ บสท.แล้ว
ซึ่งบสท.จะตรวจสอบคุณสมบัติของลูกหนี้ที่รับโอนเบื้องต้น
ให้เสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันโอนลูกหนี้แต่ละครั้ง

 4.20 การโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้แก่บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

เมื่อ บสท.ได้ยืนยันราคารับโอนแล้วจะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
ซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้ให้แก่บริษัทตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวอาวัล
โดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน จะ
ครบกำหนดชำระเมื่อสิ้นระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่ออกตั๋ว
สญัญาใชเ้งนิ แตท่ัง้นี้ บสท. อาจใชส้ทิธไิถถ่อนกอ่นกำหนดได้
กำหนดอตัราดอกเบีย้ไมเ่กนิอตัราเฉลีย่ของเงนิฝากทกุประเภท
ของธนาคารพาณิชย์ห้าแห่ง กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นปี
บริษัทและ บสท. ตกลงกันว่าให้มีการรับรู้ผลกำไรหรือ
ผลขาดทุนจากการบริหารลูกหนี้ด้อยคุณภาพของ บสท.
เมื่อสิ้นปีที่5และสิ้นปีที่10นับแต่วันที่1กรกฎาคม2544
ให้คำนวณผลกำไรหรือขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพที่เรียกเก็บได้ซึ่งสะสมจนถึงวันที่คำนวณผลกำไรหรือ
ขาดทุนหักด้วยต้นทุนในการรับโอนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงใน
การดำเนินการของ บสท. รวมทั้งดอกเบี้ยตราสารหนี้ในการ
คำนวณสินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้ให้ใช้เกณฑ์เงินสดโดยในการ
คำนวณผลกำไรขาดทุนเมื่อสิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 ให้นับ
สินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้เฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น
แล้ว
 บริษัทได้รับแจ้งผลการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
ของ บสท.ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 (สิ้นปีที่ 9) ฉบับ
ทางการตามหนังสือฉบับล่าสุดของบสท.ที่ฝธส.612/2554
ลงวันที่13พฤษภาคม2554รายงานผลกำไรขาดทุนส่วนที่
เป็นของบริษัทมีผลกำไรประมาณ 1,254.32 ล้านบาท ผล
กำไรที่แจ้งมายังเป็นประมาณการโดย บสท. จะคำนวณ
กำไรขาดทุนที่แท้จริงในปีที่ 10 บริษัทจึงมิได้บันทึกรับรู้ผล
กำไรจำนวนดังกล่าว และเป็นผลให้ไม่มียอดสำรองค่าเผื่อ
ผลขาดทุนที่อาจได้รับปันส่วนจากบสท.คงเหลือตามบัญชี
 บสท.ได้ดำเนินกิจการครบ 10 ปี ตามพระราช
กำหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 มาตรา 95
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 บสท.ได้ดำเนินการเลิกกิจการ
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 และอยู่ระหว่างชำระบัญชีตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการชำระบัญชีบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์ไทยพ.ศ.2554ต่อไป
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 ThaiAssetManagementCorporation (TAMC)
was established under Emergency Decree on Thai
Asset Management Corporation B.E. 2544 with an
aim to manage impaired assets from financial
institutions and asset management companies
including any other rights over the property being
heldascollateral fordebt repaymentswith respect
tosuchimpairedassets.Inordertocomplywithsuch
Emergency Decree, financial institutions and asset
management companies are required to transfer
theirimpairedassetsandrelevantrightsoverproperty
being held as collateral under the conditions and
withinthetimeframespecifiedbyTAMC.
 On12October2001,theCompanyentered
into an agreement to transfer non-performing loans
andanyotherrightsoverthepropertybeingheldas
collateralfordebtrepayments.TAMCagreedtopay
transfer price for non-performing loans which was
equal to the value of assets held as collateral. If
such non-performing loans under transfer has been
writtenoffornoneofcollaterals,itshallbedeemed
thatsuchnon-performingloanshasnovalue.Appraisal
of asset held as collateral shall be in accordance
withcriteriaforappraisalofassetasprovidedbythe
Bankof Thailand. In case the transferor is anasset
management company, latest appraised value of
assetheldascollateralshallbeusedbasedonthe
method for pricecalculationprovidedby the Bank
ofThailand.TheCompany,however,hastherightto
request a new appraisal of the collaterals within
specified criteria and timeframe. The Company is
requiredtodeliverdataaboutnon-performing loans
under transfer with letter of certification in form
providedbyTAMCandisshallbedeemedthatthe
Companyhas transferred suchnon-performing loans
when data and letter of certification have been
delivered to TAMC. TAMC will complete the initial
review of qualifications of transferred debtors within

 4.20 The transfer of non-performing Loans to Thai Asset Management Corporation 

180 days from the date of each transfer. When
TAMChasconfirmed transferprice, itwill issuenon-
negotiable promissory note to the Company. Such
promissory note will be received for aval by the
Financial Institutions Development Fund and will be
mature at year 10th from the date of issuance of
promissory note. However, TAMC may exercise its
redemptionright.Interestrateisfixednottoexceed
averagerateofallkindsofdepositoffivecommercial
banksandtobepaidattheendofeachyear.The
CompanyandTAMCagreedthatrecognitionofprofit/
lossfrommanagementofnon-performingloansbyTAMC
shallbedoneonyear5thand10thcommencingfrom
1July2001.Profitor loss shallbecalculatedbased
on accumulated amount from asset management
untilthedateofcalculationandlessbycostfortransfer
andotherexpensesforoperationofTAMCandinterest
of debt instruments. Cash basiswill be usedwhere
calculationofprofitorlossatyear5thandyear10th
shallcountonly suchdebtorswhohave fullymade
thepayment.
 TheCompanywas informedaboutresultsof
asset management by TAMC as of 30 June 2010
(endofyear9th)asofficialper letterofTAMCNo.
Fhor. Thor Sor. 612/2544 dated 13May 2011 which
reportedthattheprofitownedbytheCompanywas
equalto1,254.32millionbaht.Suchprofitwasmere
an estimate where the actual profit wil l be
calculatedbyTAMCinyear10th.TheCompanyhas
therefore not recorded such profit recognition and
thus there isno reserve for lossprobably sharedby
TAMC.
 TAMC was operated t i l l fu l l 10 years
according to the EmergencyDecree on Thai Asset
ManagementCorporationB.E.2544,Section95,on8
June2011.TAMChasdissolvedon9June2011and
is in the process of liquidation under Royal Decree
regardingTAMC’sliquidationB.E.2554
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  4.21.1 เมื่ อวันที่ 3 กันยายน 2546
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดในฐานะผู้รับ
โอนได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์จากบริษัทบริหาร
สินทรัพย์ พญาไท จำกัด ในฐานะผู้โอน โดยในวันที่ 30
กันยายน 2546 ผู้โอนจะโอนสินทรัพย์ตามสัญญานี้พร้อมทั้ง
ส่งมอบเอกสารสินทรัพย์และข้อมูลสินทรัพย์ให้แก่ผู้รับโอน
หรือวันอื่นตามที่ผู้โอนและผู้รับโอนจะตกลงกันเป็นหนังสือ
โดยแบ่งสินทรัพย์ที่รับโอนออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขาย โดยในวันโอน
สินทรัพย์ผู้รับโอนได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งเปลี่ยนมือได้ให้
แก่ผู้โอนเพื่อชำระราคาสินทรัพย์ตามราคาที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองข้อมูลสินทรัพย์
  4.21.2 คู่สัญญาตกลงว่าจะชำระเงินต้น
ตามตั๋วสัญญาใช้เงินทุกฉบับที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ออกให้กับ
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนหรือภายในวันที่30กันยายน2558
ในกรณีที่มีการชำระเงินต้นตามตั๋วสัญญาใช้เงินก่อนกำหนด
คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับชำระเงินไม่มีสิทธิเรียกค่าธรรมเนียมการ
ชำระเงินต้นก่อนกำหนด(PrepaymentFee)แต่อย่างใด
  สำหรับการชำระดอกเบี้ยตามตั๋วสัญญา
ใช้เงินให้เริ่มคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2546ใน
อัตราตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วง
นำ้หนกัตามเงนิฝากทกุประเภท (รวมทัง้เงนิฝากกระแสรายวนั)
ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่ง โดยคำนวณเป็นราย
ไตรมาสตามปีปฏิทินโดยจะเริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่
ครบรอบปีที่ 6นับจากวันที่ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและทุกๆ
วันครบกำหนด1ปีหลังจากวันชำระดอกเบี้ยงวดแรกไปจน
กระทั่งวันครบกำหนดชำระตามตั๋วสัญญาใช้เงิน
  4.21.3 ผู้รับโอนและผู้โอนตกลงให้มีการ
แบ่งปันผลกำไรหรือขาดทุน ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ (120) วัน
นับแต่วันครบกำหนดคำนวณผลกำไรขาดทุนสิ้นปีที่หก (6)
และสิ้นปีที่สิบสอง(12)นับจากวันโอนสินทรัพย์ผู้รับโอนจะ
ดำเนินการคำนวณผลกำไรหรือขาดทุนสำหรับสินทรัพย์กลุ่ม
ที่หนึ่ง สินทรัพย์กลุ่มที่สองและสินทรัพย์กลุ่มที่สี่ที่รับโอนมา
เฉพาะรายลูกหนี้ชั้นต้นที่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว หรือใน
กรณีที่เป็นการโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ให้นับเฉพาะรายที่
ได้จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินนั้นแล้ว โดยคำนวณจากมูลค่า
สินทรัพย์ที่เรียกเก็บได้ตามเกณฑ์เงินสดซึ่งสะสมจนถึงวันที่
คำนวณกำไรขาดทุนหักด้วยราคาสินทรัพย์ที่รับโอน และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวง ในการดำเนินการของผู้รับโอนในส่วนที่
เกีย่วกบัสนิทรพัยท์ีร่บัโอนมารวมทัง้ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

 4.21 การรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์ พญาไท จำกัด 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 บริษัทได้
บันทึกการรับโอนสินทรัพย์จากบริษัทบริหารสินทรัพย์
พญาไท จำกัด ซึ่งมีลูกหนี้มูลค่าตามบัญชี (เงินต้นคงค้าง
ณ วันโอนสินทรัพย์ รวมดอกเบี้ยค้างรับ และเงินรองจ่าย
แทนลูกหนี้) รวม 61,761.14 ล้านบาท และมีทรัพย์สิน
รอการขายราคารับโอนมูลค่าจำนวน 2,899.13 ล้านบาท
โดยมีราคารับโอนสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น19,532.67ล้านบาท
  ในงวดบัญชีปี 2547และ 2548บริษัทได้
รบัโอนลกูหนีด้อ้ยคณุภาพเพิม่ขึน้สทุธจิำนวน 179.51 ลา้นบาท
ซึ่งบริษัทได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อชำระราคาสินทรัพย์
ดงักลา่วทัง้จำนวนและบรษิทับรหิารสนิทรพัย์พญาไทจำกดั
ได้ชำระส่วนต่างจากการปรับปรุงราคาสินทรัพย์ที่รับโอน
โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน1,010.62ล้านบาท
  ในงวดบัญชีปี 2551 ผู้โอนและผู้รับโอนได้
มีการลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายสินทรัพย์
(ฉบบัที่2)โดยใหม้ผีลเมือ่วนัที่3กนัยายน2546(วนัทีล่งนาม
ในสัญญาซื้อขายสินทรัพย์) ที่มีสาระสำคัญคือคู่สัญญา
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในเรื่องของคำจำกัดความและการ
ตีความประเด็นที่เป็นปัญหาในทางปฏิบัติ และได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในส่วนที่
เกีย่วกบัคา่ใชจ้า่ยเฉพาะลกูหนี้คา่ใชจ้า่ยสว่นกลางการคำนวณ
การจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และการคำนวณผลกำไรหรือ
ขาดทุนสรุปได้ดังนี้
  - กรณีที่มีผลกำไรสำหรับสินทรัพย์กลุ่มที่
หนึ่งและสินทรัพย์กลุ่มที่สอง ผลกำไรส่วนแรกจำนวนไม่เกิน
รอ้ยละยีส่บิ (20%)ของราคาโอนสนิทรพัยร์ายการนัน้ๆใหผู้โ้อน
และผูร้บัโอนแบง่กนัในอตัรา 1:1 ผลกำไรทีเ่หลอืจากสว่นแรก
ใหผู้โ้อนรบัไปทัง้หมด แตเ่มือ่รวมผลกำไรทีร่บัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ
ส่วนต่างระหว่างมูลค่าทางบัญชีและราคาโอนสินทรัพย์
รายการนั้นๆ และกำไรส่วนที่เหลืออีกให้ผู้รับโอนรับไป
ทั้งหมด สำหรับสินทรัพย์กลุ่มที่สี่ ผู้โอนและผู้รับโอนตกลง
ให้มีการแบ่งผลกำไรในอัตรา1:1
  -  กรณีที่มีผลขาดทุนสำหรับสินทรัพย์
กลุ่มที่หนึ่ง ผู้โอนเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบ
(20%) แรกของราคารับโอนสินทรัพย์ และผลขาดทุนใน
อัตราร้อยละยี่สิบ (20%) ถัดไปของราคารับโอนสินทรัพย์
ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุน
อื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
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  4.21 .1 On 3 September 2003 ,
BangkokCommercial AssetManagementCo., Ltd.
as a transferee, entered into assets purchase
agreementwithPhayathaiAssetManagementCo.,Ltd.
as a transferor. On 30 September 2003, transferor
would transfer assets under such agreement
includingdocumentanddatarelatingtotheasset
totransferororonotherdateasagreeinwritingby
thetransferorandthetransferee.Assetsweretobe
classifiedinto4groupsconsistingofnon-performing
loans and properties foreclosed. On the date of
transfer, the transferee issued promissory note,
negotiabletopayforassetpriceas listedin letter
ofcertificationforassetdetails.
  4.21.2 The parties agreed to repay
principalamountasperallpromissorynotes issued
byeitherpartytotheotherpartybeforeorwithin
30September2015.Incaseofearlyprincipalrepayment
asperpromissorynote,moneyreceivingpartyisnot
entitledtodemandforPrepaymentFee.
  Paymentofinterestasperpromissory
note shall be calculated from 1October 2003 at
the rate of weighted average interest rate of all
types of deposit (including current account) only
for baht currency of 5 largest local commercial
banks on quarter ly bas i s of calendar year
commencingfromthedateof6thanniversaryfrom
issuing date of such promissory note and every
anniversary date after the 1st payment of interest
untilmaturityofpromissorynote.
  4.21.3 Transferor and transferee
agreedtoshareprofit/losswithin120daysfromthe
date for profit/loss calculationat theendof year
6th and year 12th from transfer date. Transferee
shall calculate profit/loss for 1st asset group. 2nd
asset group and 4th asset group only for primary
classdebtorswhohavecompletelymadepayment
orincaseofassettransferfordebtpayment,only
thosewhohavecompletelytransferredsuchassets
shallbecounted.Assetvalueiscalculatedoncash
basis col lected unti l the date for profit/ loss
calculation less by transfer price and all other
expenses incurred by transferee and interest of
promissorynote.

 4.21  The aquisition of assets from Phayathai Asset Management Co., Ltd. 

  As of 30 September 2003, the
Company recorded asset transfer from Phayathai
Asset s Management Co. , L td . , book va lue
(outstanding principal on transfer date including
accruedinterestreceivableandadvancepayment
for debtor) 61,761.14 mil l ion baht, and non-
performing assets, transfer price 2,899.13 million
baht.Thetotaltransferpricewasthereforeequalto
19,532.67millionbaht.
  For accounting period 2004 and
2005, theCompany receivedadditional transferof
non-performing debt for 179.51 million baht. The
Company issuedpromissorynote towhollypay for
such assets and Phayathai Assets Management
Co.,Ltd. paid difference from revaluation of such
transferredassetsbyissuingpromissorynoteforan
amountof1,010.62millionbaht.
  For account ing per iod 2008 ,
transferor and transferee entered into amendment
of assets purchase agreement (No. 2) to be
effective on 3 September 2003 (execution date).
Itssubjectmatterwasthatbothpartiesagreedon
definition and construction of certain practical
mattersandamendedsectionrelatingtoexpenses
of debtor, common expenses, calculation of
commonexpensesandprofit/lossasfollows:
  - In caseofprofit for 1st and 2nd
assetgroup, firstpartofsuchprofitnotexceeding
20%oftransferpriceofsuchassetshallbeequally
shared between the transferor and the transferee.
The remaining amount of profit shall be wholly
allocated to the transferor. The total profit shall,
however,notexceeddifferenceofbookvalueand
transfer price of such asset item. The more
remaining amount profit shall be allocated to the
transferee.Incaseof4thassetgroup,thetransferor
and the transferee agreed to equally share the
profit.
  -Incaseoflossfor1stassetgroup,
transferorshallbe liablefor lossattherateoffirst
20% transfer price and for further loss at 20% of
transferpriceshallbeequallyliableforbytransferor
and transferee. Any other loss shal l be al l
responsiblebytransferee.
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 (1) ในกรณีราคารับโอนไม่มีส่วนลด ผู้โอนจะเป็น
ผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละสามสิบ (30%) แรกของราคา
รับโอนสินทรัพย์ และผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบ (20%)
ถัดไปของราคารับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกัน
รับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนอื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้
ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
 (2)ในกรณรีาคารบัโอนมสีว่นลดรอ้ยละหา้(5%)ผูโ้อน
จะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบห้า (25%) แรก
ของราคารับโอนสินทรัพย์ และผลขาดทุนในอัตราร้อยละ
ยี่สิบ (20%) ถัดไปของราคารับโอนสินทรัพย์ ให้ผู้โอนและ
ผู้รับโอนแบ่งกันรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนอื่นใด
นอกเหนือจากนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
 (3) ในกรณีราคารับโอนมีส่วนลดร้อยละสิบ (10%)
และร้อยละสิบห้า (15%) ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุนใน
อัตราร้อยละยี่สิบ(20%)แรกของราคารับโอนสินทรัพย์และ
ผลขาดทุนในอัตราร้อยละยี่สิบ(20%)ถัดไปของราคารับโอน
สินทรัพย์ ให้ผู้โอนและผู้รับโอนแบ่งกันรับไป ในอัตรา 1:1
ส่วนผลขาดทุนอื่นใดนอกเหนือจากนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไป
ทั้งหมด

 (4) กรณีสินทรัพย์กลุ่มที่สองที่มีการปรับราคาขาย
เนื่องจากมีการประเมินราคาหลักประกันใหม่จำนวน 250
รายการ ผู้โอนจะเป็นผู้รับผลขาดทุนในอัตราร้อยละสามสิบ
(30%) แรกของราคารับโอนสินทรัพย์และผลขาดทุนในอัตรา
ร้อยละยี่สิบ(20%)ถัดไปของราคารับโอนสินทรัพย์ให้ผู้โอน
และผู้รับโอนแบ่งกันรับไปในอัตรา 1:1 ส่วนผลขาดทุนอื่นใด
นอกเหนือจากนี้ให้ผู้รับโอนเป็นผู้รับไปทั้งหมด
 ในงวดบัญชีปี2553บริษัทได้จ่ายชำระผลกำไรส่วน
ที่ต้องแบ่งให้บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทจำกัดณสิ้นปี
ที่หก (สะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึงวันที่ 30
กันยายน2552)จำนวน73.82ล้านบาทเรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันที่29มกราคม2553และเมื่อวันที่28ธันวาคม2553
บริษัทบริหารสินทรัพย์พญาไทจำกัด (บบส.พญาไท)และ
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ได้
ลงนามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันผลกำไรหรือ
ขาดทุนระหว่างกันก่อนสิ้นปีที่สิบสอง นับแต่วันทำสัญญาซื้อ
ขายสินทรัพย์ โดยบริษัทตกลงชำระหนี้คงเหลือจำนวน
15,681.56 ล้านบาท ด้วยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่
1ฉบับให้แก่บบส.พญาไทดังนี้

 กรณีที่ผลขาดทุนสำหรับสินทรัพย์กลุ่มที่สองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท
 

ตั๋วสัญญาใช้เงินเดิม4ฉบับที่จ่ายชำระให้แก่บบส.พญาไท
หัก-ภาระผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่บบส.พญาไทยินยอมจ่ายชำระ
-บบส.พญาไทตกลงหักกลบลบหนี้กับตั๋วสัญญาใช้เงินที่บบส.พญาไท
ออกให้แก่บริษัทเพื่อชำระส่วนต่างจากการปรับปรุงราคาสินทรัพย์
 รวมภาระผลขาดทุนและตั๋วเงินรับจากบบส.พญาไท
คงเหลือหนี้ที่บริษัทต้องจ่ายชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่บบส.พญาไท


(3,020.00)


(1,010.62)





19,712.18




(4,030.62)
15,681.56

 การออกตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ให้แก่ บบส.
พญาไทจำนวน15,681.56ล้านบาทเมื่อวันที่28ธันวาคม
2553 อายุของตั๋วสัญญาใช้เงินคงเหลือเท่ากับฉบับเดิม วันที่
ครบกำหนด30กนัยายน2558กำหนดชำระดอกเบีย้ทกุวนัที่
1 ตุลาคม ของทุกปีจ่ายชำระดอกเบี้ยงวดแรกวันที่ 1
ตุลาคม 2554 เป็นต้นไปจนครบกำหนดชำระตามตั๋วสัญญา
ใช้เงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงิน
ฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงินฝากทุกประเภท (รวมทั้งเงิน
ฝากกระแสรายวัน) เฉพาะที่ เป็นเงินบาทของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่ง โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตาม
ปีปฏิทินเริ่มคิดดอกเบี้ยวันที่28ธันวาคม2553

 ภาระผลขาดทุนที่ บบส.พญาไท ยินยอมจ่ายชำระ
จำนวน 3,020 ล้านบาท บริษัทได้บันทึกไว้ ในบัญชี
“ประมาณการผลขาดทุนที่ได้รับชดเชยรอตัดบัญชี” โดยจะ
เริ่มทยอยรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายสำหรับลูกหนี้ที่ชำระ
ปิดบัญชีแล้วเริ่มตั้งแต่งวดบัญชีปี2554เป็นต้นไป
 ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 28 ธันวาคม
2553บริษัทได้ดำเนินการชำระผลขาดทุนและแลกเปลี่ยนตั๋ว
สัญญาใช้เงินเพื่อเป็นการหักกลบลบหนี้นั้น เป็นผลให้ข้อ
ตกลงในการแบง่ปนัผลกำไรหรอืขาดทนุระหวา่งบบส.พญาไท
กับบริษัทตามสัญญาซื้ อขายสินทรัพย์ฉบับลงวันที่ 3
กันยายน2546เป็นอันสิ้นสุดลงทันที
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 (1)Incaseofnodiscountfortransferprice,
the transferor shall be responsible for loss at the
rateoffirst30%oftransferpriceandforfurtherloss
at 20% of transfer price, transferor and transferee
shallbesharedequallyataratioof1:1.Therestof
thelossshallbesolelyresponsiblebythetransferee.
 (2)Incaseof5%discountfortransferprice,
the transferor shall be responsible for loss at the
rateoffirst25%oftransferpriceandforfurtherloss
at 20% of transfer price, transferor and transferee
shallbesharedequallyataratioof1:1.Therestof
thelossshallbesolelyresponsiblebythetransferee.
 (3) In case of 10% and 15% discount for
transferprice the transferor shallbe responsible for
lossattherateoffirst20%oftransferpriceandfor
further lossat 20%of transferprice, transferorand
transfereeshallbesharedequallyataratioof1:1.The
restofthelossshallbesolelyresponsiblebythetransferee.
 (4)Incasesalepriceof2ndassetgroupis
adjusted due to revaluation of securities for 250

items, the transferor shall be liable for loss at the
rateoffirst30%oftransferpriceandforfurtherloss
at 20% of transfer price, transferor and transferee
shallbesharedequallyataratioof1:1.Therestof
thelossshallbesolelyresponsiblebythetransferee.
 In accounting period year of 2010, the
Companyalreadypaidprofit payable toPhayathai
AssetsManagementCo.,Ltd.asoftheendofyear
6th(collectedfrom1October2003to30September
2009)forthesumof73.82millionbahton29January
2010,andOn28December2010.PhayathaiAsset
Management Co., Ltd. (AMC-Phayathai) and
Bangkok Commercial Asset Management Co., Ltd.
(BAM) entered into a memorandum for profit/loss
sharingbeforeendingofyear12thfromthedateof
asset purchase agreement where the Company
agreedtopayoutstandingdebtamountof15,681.56
millionbahtbyissuing1newpromissorynotetoAMC
Phayathaiasfollows:

 Incaseoflossfor2ndassetgroup,itshallbeinaccordancewiththefollowing:

Unit:MillionBaht
 

4originalpromissorynotespaidtoAMCPhayathai
less-contingentlossagreedtobepaidbyAMCPhayathai
-AMCPhayathaiagreedtosetoffwithpromissorynoteissued
byAMCPhayathaitotheCompanyforpaymentofdifference
 TotallossandnotesreceivablefromAMCPhayathai
OutstandingdebtamounttobepaidbytheCompany
innewpromissorynotetoAMCPhayathai



(3,020.00)


(1,010.62)





19,712.18




(4,030.62)
15,681.56

 New promissory note was issued to AMC
Phayathai for an amount of 15,681.56 million baht
on28December2010withthesameremainingterm,
maturitydate30September2015.Itsinterestpayment
dateisfixedtobeon1Octobereachyearcommencing
from1October2011untilmaturitydateofpromissory
note. Interest rate is calculated based on average
weighted interest rate of all kinds of deposit
(includingcurrentaccount)onlyforbahtcurrencyof
five major commercial banks on quarterly basis of
calendaryearcommencingfrom28December2010.

 LossthatAMCPhayathaiagreedtopayfor
an amount of 3,020 million baht was recorded
by the Company as “estimate loss from deferred
reimbursement”andgraduallyrecognizedasincome
or expenses for any closed account receivable
commencingfromaccountingperiod2011henceforth.
 According to memorandum dated 28
December2010,theCompanymanagedtopayfor
the loss and exchangedpromissory note for setting
off such debt and as a result, profit/loss sharing
agreement between AMC Phayathai and the
Companyunderassetspurchaseagreementdated3
September2003wasterminatedimmediately.
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 เมื่อวันที่30ธันวาคม2548บริษัทบริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์จำกัดในฐานะผู้รับโอนได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายสินทรัพย์กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินใน
ฐานะผู้โอน ผู้โอนตกลงขาย  และผู้รับโอนตกลงรับซื้อ
สินทรัพย์ด้วยฐานราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ สิ้นสุดวันที่
31ธันวาคม2548เรียบร้อยแล้วในระหว่างที่คู่สัญญายังไม่
ทราบฐานราคาตามบัญชีดังกล่าวคู่สัญญาตกลงใช้ฐานราคา
ตามบัญชีของสินทรัพย์ สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
เป็นฐานราคาอ้างอิงของราคาสินทรัพย์ที่ผู้รับโอนต้องชำระ
ให้แก่ผู้โอนตามวรรคแรกไปพลางก่อน โดยมีราคารับโอน
รวม27,299.96ล้านบาทสินทรัพย์ที่รับโอนได้แก่เงินลงทุน
ในลูกหนี้ (สินทรัพย์กลุ่มที่หนึ่ง) ทรัพย์สินรอการขาย
(สินทรัพย์กลุ่มที่สอง)และเงินลงทุนในหลักทรัพย์(สินทรัพย์
กลุ่มที่สาม) โดยกำหนดให้มีการโอนสินทรัพย์ในวันที่ 1
มกราคม2549และกำหนดวิธีการชำระราคาสินทรัพย์ดังนี้
  1. ชำระเป็นเงินสดในวันที่ 3 มกราคม
2549เป็นจำนวนเงิน12,500ล้านบาท
  2. ชำระเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวนรวม
ทั้งสิ้น 14,799.96 ล้านบาท รวม 8 ฉบับ คิดดอกเบี้ยตาม
อัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยเงินฝากถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเงิน
ฝากทุกประเภท(รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวัน)ของธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ห้าแห่ง โดยคำนวณเป็นรายไตรมาสตาม
ปีปฏิทินตั๋วสัญญาใช้เงินทั้ง8ฉบับจะครบกำหนดชำระใน
วันที่3มกราคมของทุกๆปี เริ่มตั้งแต่วันที่3มกราคม
2550ถึงวันที่3มกราคม2557


  4.23.1 บริษัทอาจมีหนี้สินที่อาจจะเกิด
ขึ้นภายหน้าเนื่องจากบริษัทอาจได้รับปันส่วนผลขาดทุนจาก
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยตามเงื่อนไขของพระราชกำหนด
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ. 2544 และสัญญาโอน
สินทรัพย์บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยเมื่อครบสิ้นปีที่5และ
สิ้นปีที่ 10 นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป
โดยบริษัทจะประมาณการผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นตามที่ได้
รับแจ้งจากบสท.ณวันที่30มิถุนายน2553(สิ้นปีที่9)
บริษัทได้รับแจ้งผลการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจาก
บสท. มีผลกำไรประมาณ 1,254.32 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง
ประมาณการยังไม่มีการชำระเงินและบรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทยจะได้คำนวณผลกำไร(ขาดทุน)ที่แท้จริงเมื่อสิ้นปีที่10
  4.23.2 บริษัทถูกฟ้องดำเนินคดี มีทุน
ทรัพย์ที่ถูกฟ้องรวม 2,328.98 ล้านบาท คดีที่บริษัทถูกฟ้อง
เป็นคดีแพ่งที่มีมูลละเมิดเรียกค่าเสียหายอันเป็นเรื่องปกติที่
เกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเชื่อว่าเมื่อคดี
ถึงที่สุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อฐานะการ
เงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด ดังนั้นบริษัท
จึงมิได้รับรู้ผลเสียหายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจาก
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจเมื่อวันที่ 11
เมษายน2555

 4.22 การรับโอนสินทรัพย์จากบรรษัทบริหาร
สินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส.) 

 4.23 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า 

 4.24 การอนุมัติให้ออกงบการเงิน 
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 On30December2005,BangkokCommercial
Asset Management Co., Ltd. as a transferee,
enteredintoassetspurchaseagreementwithAsset
ManagementCorporation,asatransferor,forassets
the prices of which were based on price list of
assets ending on 31 December 2005. In the
meantimebothpartieshadnotknownaboutsuch
pricelist,theyagreedtousepricelistendingon30
November 2005 as a reference price base to be
paidbythetransfereetothetransferor.Thetotal
transfer price was equal to 27,299.96million baht.
Assets under transfer included investment in
receivables(1stassetgroup),non-performingassets
(2ndassetgroup)and investment in securities (3rd
assetgroup). Thedate fixed for transferwason1
January 2006 and payment method was
determinedasfollows:
  1. Paid in cashon 3 January 2006
forthesumof12,500millionbaht
  2.Paid inpromissorynotes for total
amountof14,799.96millionbaht,8 issues,average
weighted interest rate of all kinds of deposit
( inc lud ing cur rent account) of f ive major
commercial banks on quarterly basis of calendar
year.All8promissorynoteswillbedueforpayment
of 3 January each year commencing from 3
January2007andendingon3January2014.

  4.23.1 The Company may have
contingent liabilities as it may receive loss sharing
from Thai Asset Management Corporation subject
totheEmergencyDecreeforThaiAssetManagement
CorporationB.E.2544andassetstransferagreement
with Thai Asset Management Corporation on the
5thand10thanniversarycommencing from1July
2001.TheCompanywillestimatesuchpotentialloss
asnotifiedbyTAMCon30June2010(endofyear
9th). The Company has been notified by TAMC
abouttheresultsofassetmanagementthatTAMC
earned profit for estimated amount of 1,254.32
million baht which is merely an estimate without
actual payment and Thai Asset Management
Corporationwillcalculateactualprofit(loss)atthe
endofyear10th.
  4.23.2 The Company has been
charged in cases with total disputed amount of
2,328.98millionbaht.Partof thesecasedwascivil
caseontortanddamagesmattersresultedfromits
normal course of business. The Company believes
that when these cases have become final, they
wouldnotmateriallyaffecttheCompany’sfinancial
statusandoperation. Therefore, theCompanyhas
notrecognizedsuchconsequencesasitsexpenses.

 These financial statements were approved
for issuing by the authorized Director of the
Companyortheattorney,on11April2012.

 4.22 The acquisition of assets from Asset 
Management Corporation (AMC) 

 4.23 Contingent liabilities 

 4.24 Approval of the financial statements 
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ที่อยู่สำนักงานกรุงเทพฯ และภูมิภาค BangkokandProvincialOffice

สำนักงานกรุงเทพฯ
BangkokOffice

สำนักงานเซ็นทรัล
แจ้งวัฒนะ
CentralChaengwat-
tanaOffice

สำนักงานซีคอนสแควร์
SeconSquareOffice

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคเหนือตอนบน
AssetDevelopment
Department,
UpperNorthernRegion
สำนักงานเชียงใหม่
ChiangmaiOffice

สำนักงานเชียงราย
ChiangRaiOffice

สำนักงานพะเยา
PhyaoOffice

สำนักงานลำปาง
LampangOffice

99ถนนสุรศักดิ์แขวงสีลม
เขตบางรักกรุงเทพฯ10500
99SurasakRd.,SilomSub-district,
BangrakDistrict,Bangkok10500
อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ
ชั้น4ห้องเลขที่418หมู่ที่2ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.บางตลาดอ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี
CentralPlazaChaengWattana
DepartmentStoreBuilding,Fl.4th,Suite
418Moo2,ChaengWattanaRd.,Bang
TaladSub-district,PakKretDistrict,Nonthaburi
55อาคารศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ช้ัน3
ห้องเลขท่ี3063Aถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพฯ10510
55SeconSquareShoppingCenter,Flr3rd,
Suite3063A,SinakarinRd.,Nongbon
Sub-district,PrawetDistrict,Bangkok10510
207/11ถนนแก้วนวรัฐต.วัดเกต
อำเภอเมืองจ.เชียงใหม่50000
207/11KaeoNawaratRd.,WatKet
Sub-district,MuangDistrict,Chiangmai
50000
207/11ถนนแก้วนวรัฐต.วัดเกต
อำเภอเมืองจ.เชียงใหม่50000
207/11KaeoNawaratRd.,WatKet
Sub-district,MuangDistrict,Chiangmai50000
246ถ.ธนาลัยตำบลเวียงอำเภอเมือง
จ.เชียงราย57000
246ThanalaiRd.,VeangSub-district,
MuangDistrict,Chiangrai57000
913/4ถนนพหลโยธินตำบลเวียง
อำเภอเมืองจ.พะเยา56000
913/4PhahonyothinRd.,Weang
Sub-district,MuangDistrict,Phyao56000
399/7-8ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาวตำบลสวนดอก
อำเภอเมืองจ.ลำปาง52100
399/7-8Lampang-NgaoHighwayRd.,
SuanDokSub-district,MuangDistrict,
Lampang52100

(02)267-1900

(02)193-8183-4

(02)138-5707-8

(053)246-621-2

(053)266-472-5

(053)711-003
(053)711-763
(053)711-773
(053)711-146
(054)431-125,431-374
(054)431-394

(054)217-127
(054)217-321
(054)228-344
(054)228-380

(02)233-8174

(02)193-8185

(02)138-5709

(053)246-619

(053)266-476

(053)711-503

(054)431-046

(054)226-641

ฝ่าย/สำนักงาน
Department/Office

ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

โทรศัพท์
Fax
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ที่อยู่สำนักงานกรุงเทพฯ และภูมิภาค BangkokandProvincialOffice

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคเหนือตอนล่าง
AssetDevelopment
Department,
LowerNorthernRegion
สำนักงานพิษณุโลก
PhitsanulokOffice

สำนักงานแพร่
PhraeOffice

สำนักงานเพชรบูรณ์
PetchabunOffice

สำนักงานนครสวรรค์
NakhonsawanOffice

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
AssetDevelopment
Department,NortheasternRegion
สำนักงานขอนแก่น
KhonKaenOffice

สำนักงานอุดรธานี
UdonThaniOffice

สำนักงานนครราชสีมา
NakhonRatchasima
Office

227/27ถ.บรมไตรโลกนารถตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจ.พิษณุโลก65000
227/27BarommatriloganartRd.,NaiMuang
Sub-district,MuangDistrict,Phitsanulok
65000
227/27ถ.บรมไตรโลกนารถตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจ.พิษณุโลก65000
227/27BarommatriloganartRd.,NaiMuang
Sub-district,MuangDistrict,
Phitsanulok65000
235ถ.เจริญเมืองตำบลในเวียง
อำเภอเมืองจ.แพร่54000
235CharoenMuangRd.,NaiWeang
Sub-district,MuangDistrict,Phrae54000
4/1-2ถ.สามัคคีชัย(สระบุรี-หล่มสัก)
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจ.เพชรบูรณ์67000
4/1-2SamaggiChaiRd.,(SaraBuri-Lom
Sak),NaiMuangSub-district,Muang
District,Petchabun67000
1250/9-10หมู่10ถนนพหลโยธินตำบล
นครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจ.นครสวรรค์60000
1250/9-10Moo10,NakhonsawanTok
Sub-district,MuangDistrict,
Nakhonsawan60000
292ถ.หน้าเมืองตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจ.ขอนแก่น40000
292NaMuangRd.,NaiMuang
Sub-district,MuangDistrict,KhonKaen40000
292ถ.หน้าเมืองตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจ.ขอนแก่น40000
292NaMuangRd.,NaiMuang
Sub-district,MuangDistrict,KhonKaen40000
165,167ถ.โพศรีตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองจ.อุดรธานี41000
165,167PhoSiRd.,MakKaengSub-district,
MuangDistrict,UdonThani41000
30ถ.โพธิ์กลางตำบลในเมือง
อำเภอเมืองจ.นครราชสีมา30000
30PhoKlangRd.,NaiMuangSub-district,
MuangDistrict,Nakhonratchasima30000

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

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

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

(056)713-273-5

(056)372-107-8

(043)225-230
(043)225-226-8

(043)225-226-8

(042)240-538-40

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

(055)247-476

(055)247-487

(054)511-782


(056)713-276

(056)372-109

(043)225-229

(043)225-229

(042)221-158

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

ฝ่าย/สำนักงาน
Department/Office

ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

โทรศัพท์
Fax
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สำนักงานอุบลราชธานี
UbonRatchathani
Office

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคกลาง
AssetDevelopment
Department,CentralRegion

สำนักงานราชบุรี
RatchaburiOffice

สำนักงานสระบุรี
SaraBuriOffice

สำนักงานสุพรรณบุรี
SuphanBuriOffice

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคตะวันออก
AssetDevelopment
Department,
EasternRegion
สำนักงานชลบุรี
ChonBuriOffice

สำนักงานระยอง
RayongOffice

7ถนนกันทรลักษ์ตำบลวารินชำราบอำเภอ
วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี34190
7KantharalukRd.,WarinChamrabSub-district,
WarinChamrabDistrict,UbonRatchathani34190
194/2ถนนทรงพลตำบลบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี70110
194/2SongpholRd.,BanPongSub-district,
BanPongDistrict,Ratchaburi70110

194/2ถนนทรงพลตำบลบ้านโป่ง
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี70110
194/2SongpholRd.,BanPongSub-district,
BanPongDistrict,Ratchaburi70110
173/17-18ถ.สุดบรรทัดตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองจ.สระบุรี18000
173/17-18SudBanthutRd.,PakPreow
Sub-district,MuangDistrict,SaraBuri
18000
330/1-3หมู่ที่5ถนนไผ่ขวาง-ลาดตาล
ตำบลท่าระหัดอำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี72000
330/1-3Moo5Phaikwang-LadtanRd.,
TharahatSub-district,MuangDistrict,
SuphanBuri72000
83/5-7หมู่ที่2ถนนสุขุมวิทตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20000
83/5-7Moo2SukhumvitRd.,Samet
Sub-district,MuangDistrict,ChonBuri
20000
83/5-7หมู่ที่2ถนนสุขุมวิทตำบลเสม็ด
อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี20000
83/5-7Moo2SukhumvitRd.,Samet
Sub-district,MuangDistrict,ChonBuri
20000
79ถ.สุขุมวิทตำบลท่าประดู่
อำเภอเมืองจ.ระยอง21000
79SukhumvitRd.,ThaPraduSub-district,
MuangDistrict,Rayong21000

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

(032)211-045
(032)211-934

(032)211-045
(032)211-934

(036)221-871
(036)223-989

(035)524-183-5

(038)144-130-2

(038)144-130-2

(038)611-028
(038)611-591
(038)612-836

(045)321-062

(032)221-891

(032)221-892

(036)223-733

(035)524-186

(038)144-138

(038)144-135

(038)612-837

ฝ่าย/สำนักงาน
Department/Office

ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

โทรศัพท์
Fax
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ที่อยู่สำนักงานกรุงเทพฯ และภูมิภาค BangkokandProvincialOffice

    

สำนักงานฉะเชิงเทรา
ChachoengsaoOffice

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคใต้ตอนบน
AssetDevelopment
Department,Upper
SouthernRegion
สำนักงานสุราษฎร์ธานี
SuratThaniOffice

สำนักงานชุมพร
ChumphonOffice

สำนักงานประจวบคีรีขันธ์
PrachuapKirikhan
Office

ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์
ภาคใต้ตอนล่าง
AssetDevelopment
Department,Lower
SouthernRegion
สำนักงานหาดใหญ่
HatYaiOffice

สำนักงานนครศรีธรรมราช
NakhonSiThammarat
Office

สำนักงานยะลา
YalaOffice

108/16-17ถนนมหาจักรพรรดิ์
ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา24000
108/16-17MahachakaphatRd.,Namuang
Sub-district,MuangDistrict,Chachoengsao
24000
14-14/1-2ถ.ตลาดใหม่ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจ.สุราษฎร์ธานี84000
14-14/1-2TaladMaiRd.,TaladSub-district,
MuangDistrict,SuratThani84000

14-14/1-2ถ.ตลาดใหม่ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจ.สุราษฎร์ธานี84000
14-14/1-2TaladMaiRd.,TaladSub-district,
MuangDistrict,SuratThani84000
38-40ถ.ปรมินทรมรรคาตำบลท่าตะเภา
อำเภอเมืองจ.ชุมพร86000
38-40ParamintharamakkhaRd.,Tha
TaphaoSub-district,MuangDistrict,
Chumphon86000
41หมู่ที่2ถนนเพชรเกษมตำบลเขาน้อย
อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77120
41Moo2PhetchakasemRd.,KhaoNoi
Sub-district,PranBuriDistrict,Prachuap
Kirikhan77120
238-238/1ถ.เพชรเกษมตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่จ.สงขลา90110
238-238/1PetchakasemRd.,HatYai
Sub-district,HatYaiDistrict,Songkhla
90110
238-238/1ถ.เพชรเกษมตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่จ.สงขลา90110
238-238/1PetchakasemRd.,HatYaiSub-district,
HatYaiDistrict,Songkhla90110
101/8ถ.พัฒนาการคูขวางตำบลคลัง
อำเภอเมืองจ.นครศรีธรรมราช80000
101/8PhattanakanKhuKwangRd.,
KhlangSub-district,MuangDistrict,
NakhonSiThammarat80000
79,81ถ.พิพิธภักดีตำบลสะเตง
อำเภอเมืองจ.ยะลา95000
79,81PhiphitPhakdiRd,SaTeng
Sub-district,MuangDistrict,Yala95000

(038)512-900-1

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

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

(077)506-175-7

(032)622-039
(032)621-499
(032)544-471

(074)262-825-7

(074)261-501-4

(075)344-770-2

(073)223-740-2

(038)512-902

(077)222-286

(077)281-287


(077)506-178

(032)544-461-2

(074)262-577

(074)262-572

(075)344-773

(073)223-743

ฝ่าย/สำนักงาน
Department/Office

ที่อยู่
Address

โทรศัพท์
Telephone

โทรศัพท์
Fax
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ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
CorporateSocialResponsibility

 BAMhascarriedonitsmain
duty in managing non-performing
assetsintheeconomicsystemofthe
country,itis,therefore,gettinginvolve
with people faced with hardship
especiallydebtorswhoburdenwith
complicated debts as well as low
incomeearningwant tohave their
ownhouse. Thus, in solvingdebtors
problemsBAMwillgiveprioritytoretail
debtorstobeabletogettheirassets
backandmajordebtorstocontinue
their business operations as usual.
Thenon-performingloancanbeturned
toperformingloanandbeingpartof
economiccirculation.Inrespectto
properties for sale,BAMwillaimto
developpotentialassets inorderto
bepromptforsalestothepublicin
reasonableprices.Thesehavebeen
proved that BAM always care for
society in every stage of business,
operation.

 บสก. ทำหน้าที่ในการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศทำให้ได้คลุกคลี
กับผู้ประสบปัญหาและความเดือดร้อน
โดยเฉพาะลูกหนี้ที่มีภาระหนี้สินซึ่ง
แก้ไขยาก รวมทั้งได้พบเห็นประชาชน
ที่มีรายได้น้อยซึ่งมีความปรารถนาจะมี
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองดังนั้นในการ
แกไ้ขปญัหาของลกูหนี้ บสก.จะมุง่เนน้
ให้ลูกหนี้รายย่อยได้หลักประกันอัน
หมายถงึทีอ่ยูอ่าศยัหรอืทีท่ำกนิกลบัคนืไป
และลูกหนี้รายใหญ่ให้สามารถดำเนิน
ธุรกิจต่อไปได้อย่างเป็นปกติ สามารถ
พลิกฟื้นจากหนี้ด้อยคุณภาพให้กลับมา
เป็นหนี้คุณภาพหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจอีกครั้ง ในขณะที่การบริหาร
จัดการทรัพย์สินรอการขาย บริษัทฯ
จะมุ่งเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มี
คณุภาพดี เพือ่จำหนา่ยใหก้บัประชาชน
ในราคายุติธรรมซึ่งจะเห็นได้ว่าบสก.
ตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่มีต่อสังคมทุก
ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)  
 

บสก. จะมุง่เนน้ใหล้กูหนีร้ายยอ่ย

ได้หลักประกันอันหมายถึงที่อยู่

อาศัยหรือที่ทำกินกลับคืนไป 

BAMwillgiveprioritytoretail
debtorstobeabletoget
theirassetsback
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 Atthesametime,BAMrealizestheneedstodevelop
andmotivate its staffs to have positive thinking to both their
duties and the organization. Additionally, BAM also perceives
thenecessitytoadequatelyequipitsstaffwithknowledgeand
skill by providing them with training and scholarship. BAM’s
benefitandwelfarearerevisedtomeettheeconomicconditions.
BAMhasrealizedthattheemployees’qualityworklifeandfair
treatisoneofcorporatesocialresponsibility.
 










 The“FulfillmentofDreamsandShareofKindnesswithBAM”
project hasbeencarriedon for 4consecutiveyears. BAMhas
launchedandproducedshortdocumentarytoraisefundfrom
thepublicandbroadcast thisprogram in“BangOr” showon
ModernNineTV. This show isabout revealingpeople suffering
life and assistances distributed to them. Moreover, BAM also
provides 1,000 scholarships, 3,000 baht each, totaling of
3,000,000bahttopoorstudentswithgoodbehaviorandstudy
record from all countrywide schools. Scholarships are divided
anddistributedtoNorthern,East-northern,Southern,andCentral
regions for 900 in each, and another 100 scholarships go to
thosestudentsinBangkokMetropolis.Thisprojectisrunforthe
4th consecutive year and intended to improve thequality of
Thaistudents’ livesastheywillbethefuturevaluableresource
ofthecountry.

มอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านกระทรวงการคลัง
FundthefloodvictimsthroughMinistryofFinance

เติมฝันปันน้ำใจกับบสก.ปี4
FulfillmentofDreamsandShareofKindnesswithBAMYear4

 ขณะเดียวกันบสก.ยังเล็งเห็นความจำเป็น
ในการพัฒนาและปลุกจิตสำนึกบุคลากรให้มี
ทัศนคติเชิงบวกต่อการทำงานและต่อองค์กรใน
ภาพรวม อีกทั้งยังมุ่งสร้างบุคลากรให้มีความรู้และ
เสริมทักษะด้วยการฝึกอบรม และให้ทุนการศึกษา
อยา่งตอ่เนือ่งในสว่นของสวสัดกิารตา่งๆบสก.ไดม้ี
การปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ และความจำเป็นในปัจจุบัน ซึ่งการดูแล
คณุภาพชวีติของพนกังานและการปฏบิตัติอ่พนกังาน
ในองคก์รอยา่งเปน็ธรรม ยอ่มถอืเปน็ความรบัผดิชอบ
ที่มีต่อสังคมด้วยเช่นกัน
 โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ กับ บสก. 
ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย บสก. ผลิต
สารคดีสั้น เพื่อร่วมระดมน้ำใจคนไทยช่วยเหลือ
ผู้เดือดร้อนในสังคม ออกอากาศในช่วงเวลาของ
รายการบางอ้อ ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี ซึ่งเป็นการนำ
เรื่องราวชีวิตของคนดีที่เดือดร้อนในสังคมไทยมา
ถ่ายทอด พร้อมนำเสนอภาพความช่วยเหลือที่ถูกส่ง
มอบไปยังผู้เดือดร้อนดังกล่าว นอกจากนั้น บสก.
ยังได้มอบทุนการศึกษา1พันทุนๆละ3,000บาท
รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท ให้กับนักเรียนที่มีฐานะ
ยากจน แต่มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน จาก
โรงเรียนทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียน
ในเขตพืน้ทีภ่าคเหนอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืภาคใต้
และภาคกลาง จำนวน 900 ทุน และอีก 100 ทุน
สำหรบัเดก็นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร
ซึ่งเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้วเช่นกัน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กไทย
ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต

กจิกรรม บสก. เพือ่นอ้ง
อิ่มท้อง อิ่มใจ และ
มอบทนุการศกึษา
BAMactivity:Forchildren
tofeelfullandgratified,
andsponsorscholarships
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กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
รักษาหน้าดิน ริมฝั่ ง
แมน่ำ้มลูจ.นครราชสมีา
Activ i ty of plant ing
vetivergrass,protecting
soil surface along the
riverside of the Mun
river,NakhonRatchasima
Province

 In 2011, many parts of Thailand both in provinces
andBangkokMetropolitanareaswereaffectedbyfloodcrisis
causingtroublestoalargenumberofpeople.BAM’sprojects
intentionally assisted flood-hit clients, either debtors or
customers, by offering additional credit line, a temporary
suspension on loan payments, reduction in interest fees or
interest free;dependingon thecircumstancesof each loan
customerandwillbeconsideredcasebycase.Additionally,
emergencybags,boatsweredistributedtoaidfloodvictims,
financialassistance isalsocontributed throughPrimeMinister
OfficeandMinistryofFinance.










 BAM continue to support all social contributions
especially those relating to improve quality of life, and
education of Thai students. BAM’s policies of caring and
sharing hardship of people were represented a Thai
organizationforThaisociety.

กจิกรรมสรา้งฝายนำ้ลน้กบัชมุชนอ.แจห้ม่จ.ลำปาง
Activityofconstructingaweirinco-operatonwithcommunityofChaeHomDistrict,LampangProvince

 ในปี2554นี้ประเทศไทยในหลายจังหวัด
รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประสบภัยพิบัติ
จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่จนประชาชนจำนวน
มากมายได้รับความเดือดร้อนจากมหาอุทกภัยครั้งนี้
บสก. ได้ทำโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ทั้งที่เป็นลูกหนี้ หรือลูกค้าซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ
กบั บสก. โดยพจิารณาผอ่นปรนเงือ่นไขการชำระหนี้
หรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรืองดคิดดอกเบี้ยซึ่งจะ
มกีารพจิารณาเปน็รายกรณไีปขึน้อยูก่บัความเดอืดรอ้น
ที่ลูกค้าได้รับ นอกจากนั้น ยังจัดถุงยังชีพ เรือพาย
อาหารกล่อง น้ำดื่ม หรือสิ่งของอุปโภค-บริโภคไป
มอบใหก้บัลกูคา้ ประชาชนทัว่ไปทีป่ระสบภยันำ้ทว่ม
รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี
และผ่านกระทรวงการคลังอีกด้วย  
 บสก. ยั งคงมุ่ งมั่นสนับสนุนกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป
โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา
ของเด็กไทย การช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้ประสบ
ปัญหาและเดือดร้อนในสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน
นโยบายของบสก.ตามแนวทางการเป็นองค์กรไทย
เพื่อสังคมไทย



มิติใหม่แห่งการบริการที่สมบูรณ์แบบที่สุด ภายใต้การดำเนินธุรกิจด้วยหัวใจ 

ตอบโจทย์การให้บริการที่รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 

เพราะสิ่งที่มากกว่าบริการในโลกแห่งธุรกิจการแข่งขัน คือ 

มิตรภาพอันยั่งยืน 

www.bam.co.th

BAMTOUCH

Newwayofexcellentserviceswithourheart.Optimizetothebestservice,
mostmodern,andtheutmostofcustomersatisfaction,

moreimportantthancompetitioninservicesis“SustainableFriendship”





