
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

สารบัญ 

           หนา 

สวนท่ี 1  การประกอบธุรกิจ         

  1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    1-1 

  2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ      2-1 

  3.   ปจจัยความเสี่ยง       3-1 

  4.   ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ     4-1 

  5.   ขอพิพาททางกฎหมาย      5-1 

  6.   ขอมูลทั่วไป และขอมูลสําคัญอ่ืน     6-1 

สวนท่ี 2  การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 

  7.   ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน      7-1 

  8.   โครงสรางการจัดการ       8-1 

  9.   การกํากับดูแลกิจการ       9-1 

  10.  ความรับผิดชอบตอสังคม      10-1 

  11.  การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง   11-1 

  12.  รายการระหวางกัน         12-1  

สวนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

  13.  ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ      13-1 

  14.  การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ    14-1 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

เอกสารแนบ  1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

เอกสารแนบ  2 รายละเอียดการดํารงตําแหนงของกรรมการและผูบริหารในบริษัทยอย บริษัทรวม 

  และบริษัทที่เกี่ยวของ 

เอกสารแนบ  3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏบิัติงาน 

  ของบริษัท 

เอกสารแนบ  4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2-1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสรางรายได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ เปนบริษัทบริหารสินทรพัยที่ใหญที่สุดในประเทศไทยโดยพิจารณาจากสินทรัพย

รวม ทั้งนี้จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) พบวาสินทรัพยรวมในระบบของบริษัทบริหารสินทรัพยจะมี

ขนาดอยูที่ 236,818 ลานบาท ในขณะที่บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมอยูที่ 115,789 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49 ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย 

พ.ศ.2541 และอยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. 

บริษัทฯ มีความสามารถในการจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย  

โดยบริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศไทย ไดแก ธนาคารและบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืน 

และบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพดวยการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้เพ่ือหาขอตกลงที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ

ทุกฝายเทาที่ เปนไปได โดยสินทรัพยดอยคุณภาพที่บริษัทฯ รับซ้ือหรือรับโอนมาสวนใหญมีหลักประกันเปน

อสังหาริมทรัพยซ่ึงไดจดทะเบียนจํานองลําดับที่หนึ่งแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ บันทึกบัญชีสินทรัพยดอยคุณภาพเปนเงินให

สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ในราคาทุนที่รับซ้ือหรือรับโอนมา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายซ่ึงสวนใหญเปนอสังหาริมทรัพย เชน ที่ดินเปลา  

(ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพยเพ่ือการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย และที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 

ทาวนเฮาส และอาคารชุด รวมทั้งสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ ไดทรัพยสินรอการขายมาโดยวิธีการ 

ตาง ๆ เชน การเจรจากับลูกหนี้เพ่ือโอนหลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหนี้ การบังคับหลักประกันเพ่ือชําระหนี้ และการ

ซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืนโดยตรง โดยบริษัทฯ จะบันทึกบัญชีทรัพยสินรอการขายในราคารับโอน 

(ตนทุนที่รับซ้ือ) หรือตนทุนที่รับซ้ือ รวมคาใชจายที่เก่ียวของ (ถามี) จากกรมบังคับคดีหรือสถาบันการเงินอ่ืน และบริษัทฯ 

จะจําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาวในที่สุด  

บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงานจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ มีรายไดจากการดําเนินงานจากทรัพยสิน

รอการขาย และเงินลงทุนในหลักทรัพย ในขณะที่สินทรัพยสุทธิรวม โดยหลักประกอบดวย (ก) สินทรัพยที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (ไดแก เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้สุทธิ และเงินรอรับจากการขายทอดตลาด

สุทธิ) และ (ข) สินทรัพยที่เก่ียวของกับธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (ไดแก เงินลงทุนในหลักทรัพยสุทธิ ลูกหนี้

ขายผอนชําระสุทธิ ทรัพยสินรอการขายสุทธิ และเงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสินและอ่ืนๆ)  

บริษัทฯ มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่กรุงเทพมหานคร และมีสํานักงานสาขาทั่วประเทศรวมทั้งหมด 26 แหง โดยมี

พนักงานมากกวา 1,200 คน ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ (ก) สามารถใหบริการแกลูกคาไดทั่วประเทศ และ (ข) สามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาในแตละภูมิภาค การที่บริษัทฯ มีเครือขายสาขาทั่วประเทศจะทําใหบริษัทฯ มีความรูความเขาใจใน

สภาพแวดลอมและสภาวะตลาด และสามารถบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในภูมิภาคตางๆ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2-2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ เช่ือวาขอไดเปรียบในการแขงขันประการหนึ่งของบริษัทฯ คือ ความเช่ียวชาญในการเจรจาตอรอง       

ปรับโครงสรางหนี้ การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และการประเมินมูลคาทรัพยสิน เนื่องจากผูบริหารของบริษัทฯ  

มีประสบการณในธุรกิจบริหารสินทรัพยมาเปนระยะเวลานาน ตลอดจนบริษัทฯ มีเครือขายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ซ่ึงชวยใหบริษัทฯ ชนะการประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังรักษา

ความสามารถในการทํากําไรไดอีกดวย โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเขารวมประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย

เม่ือมีการนําออกประมูล บริษัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับสถาบันการเงินตาง ๆ ทั่วประเทศซ่ึงมีสวนชวยเพ่ิมโอกาสในการ

เขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยเฉพาะสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยและทรัพยสินรอการขาย  

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบงไดเปน 2 กลุมธุรกิจหลัก คือ (ก) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ  

และ (ข)  ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

แผนภูมนิี้แสดงขั้นตอนการดําเนินงานโดยท่ัวไปเกี่ยวกับธรุกิจหลกัของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

การซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ 

และทรัพยสินรอการขาย 

สินทรัพยดอยคุณภาพ 

ทรัพยสินรอการขาย 

(รวมเงินลงทุน                   

ในหลกัทรัพย) 

การปรับโครงสรางหนี ้

กระบวนการทางศาล 

ชําระดวยเงินสด 

ชําระดวยการโอน

หลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ 

(ทรัพยสินรอการขายและ    

เงินลงทุนในหลักทรัพย) 

ชําระโดยการแปลงหนี้เปนทุน  

(เงินลงทุนในหลักทรัพย) 

บังคับหลกัประกันขายทอดตลาด 

เงินสด 

บริหารจัดการทรัพย จําหนายทรัพย 

บริษัทฯ ชนะการประมูล 

บุคคลภายนอกชนะการประมูล 

ไมประนอมหน้ี 

ไดขอยุต ิ

ไมไดขอยุต ิ

เงินสด 

เงินสด 

ทรัพยสินรอการขาย 

ประนอมหน้ี 

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม 
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2-3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตารางโครงสรางรายได 

 2562 

ลานบาท รอยละ 

กลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

รายไดดอกเบี้ย1 8,968.41 73.3 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ2 5.7 0.0 

รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 8,974.1 73.3 

กลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

รายไดดอกเบี้ย3 155.7 1.3 

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย  2,907.2 23.8 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย 4.0 0.0 

กําไรจากการขายผอนชําระ 93.6 0.8 

รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ4 76.9 0.6 

รวมรายไดจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 3,237.4 26.5 

รายไดอ่ืน5 24.6 0.2 

รายไดรวมท้ังหมด 12,236.1 100.0 

 

หมายเหตุ  1  ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2562 “รายไดดอกเบี้ยจากเงิน            

ใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” รายการดังกลาวถูกจัดประเภท

รายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี”้ ดังนั้น ภายหลังจาก

การจัดประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” จะถือเปนสวนหนึ่งของรายได

ดอกเบี้ยภายใตงบการเงินระหวางกาลที่ตรวจสอบแลว  

 2 รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ ของกลุมธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพโดยหลักประกอบดวย (ก) 

เงินที่ลูกหนี้ชําระเกินและบริษัทฯ ไมสามารถติดตอคืนเงินใหกับลูกหนี้ดังกลาวได และ (ข) เงินที่บริษัทฯ 

ชําระลวงหนาแทนลูกหนี้ และไดรับคืนจากศาลภายหลังจากลูกหนี้ชําระปดบัญชีแลว  

 3 รายไดดอกเบี้ยจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย รายไดดอกเบี้ยจาก

การขายทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และรายไดดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด 

 4 รายไดอ่ืนจากกลุมธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายโดยหลักประกอบดวย (ก) เงินปนผลรับจากเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย (ข) รายไดคาเชา (ค) กําไรจากการยึดคืนทรัพยสินรอการขายแบบผอนชําระ และ          

(ง) รายไดอ่ืนจากการผิดเงื่อนไขสัญญาขายทรัพย  
5   รายไดอ่ืนประกอบดวย (ก) รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากสถาบันการเงิน (ข) กําไรจากการขายทรัพยสินของ

บริษัทฯ และ (ค) อ่ืน ๆ  
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2-4 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.2 การประกอบธุรกิจตามแตละสายผลิตภัณฑ 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

2.2.1.1 การจัดหาและการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินอ่ืนในประเทศไทย และบริหารจัดการ เจรจาและปรับ

โครงสรางหนี้โดยใชวิธีการตางๆ โดยมีเปาหมายเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมจากตนทุนของสินทรัพยดอยคณุภาพ เม่ือบริษัทฯ ไดมา

ซ่ึงสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะบันทึกเปนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่ราคาทุนที่รับซ้ือมา  

(ก) การจัดหา การตรวจสอบสถานะ การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกัน 

แผนภูมินี้แสดงขั้นตอนการจัดหา การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาสินทรัพยดอยคุณภาพและการชําระเงิน

ของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 (1) การจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพ 

บริษัทฯ หาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินในประเทศอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงสวนใหญ 

บริษัทฯ จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางครั้งอาจซ้ือโดยการเจรจากับสถาบันการเงินโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

เขารวมการ 

ประมูลราคา 

สถาบันการเงิน

พิจารณา 

ราคาเสนอซ้ือ        

ของบริษัทฯ 

รับซองเอกสาร 

การประมูลจาก 

สถาบันการเงิน 

เร่ิมการเจรจากับ 

สถาบันการเงิน 

วิเคราะหขอมูล 

สินทรัพย            

ดอยคุณภาพ                   

ท่ีไดรับ 

สํารวจหลักประกัน 

เพื่อใชประกอบ    

การกําหนดราคาซ้ือ 

เสนอขอมูลตอ 

คณะทํางาน       

รับซ้ือสินทรัพย

ดอยคุณภาพ 

(NPLs)  

และทรัพยสิน 

รอการขาย

(NPAs) 

จากสถาบัน

 

นําเสนอ 

คณะกรรมการ

บริหารและ

คณะกรรมการ 

บริษัทเพื่อ 

พิจารณาอนุมัต ิ

ชําระเงินและ          

รับโอน 

สินทรัพย            

ดอยคุณภาพ 

การซ้ือผานกระบวนการ 

ขอกําหนดของผูวาจาง 

เร่ิมการเจรจากับ 

สถาบันการเงิน 

ซ้ือผานการประมูล 
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2-5 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

แผนภูมนิี้แสดงสรุปขัน้ตอนกระบวนการประมูลซื้อสินทรพัยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 

 

 

หมายเหตุ  1 กรณีที่วันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริหารในการพิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเงื่อนไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนินงาน

มีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคา

ย่ืนประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพ่ือย่ืนประมูล 

 2 ราคาย่ืนประมูลสุดทายที่นําเสนอกรรมการผูจัดการใหญจะตองผานการพิจารณาจากคณะทํางานรับซ้ือ

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน 

 

บริษัทฯ จะพิจารณาเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินไมวาจะเปนการเจรจาขายโดยตรงจากสถาบนั

การเงิน หรือพิจารณาเขารวมประมูลสินทรัพยดอยคุณภาพที่สถาบันการเงินนําออกจําหนายภายหลังจากรับขอมูลหรือจาก

การลงทะเบียนเขารวมการประมูลและรับซองเอกสารการประมูลจากสถาบันการเงิน จากนั้น บริษัทฯ จะดําเนินการประเมิน

สินทรัพยดอยคุณภาพโดยจะพิจารณาวาสินทรัพยดอยคุณภาพมีหลักประกันหรือไม โดยบริษัทฯ มุงเนนการซ้ือสินทรัพย

ดอยคุณภาพที่มีหลักประกันเปนอสังหาริมทรัพยเปนสวนใหญ อนึ่ง ในกรณีที่เปนการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบัน

ทางการเงินโดยตรง บริษัทฯ จะเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพภายหลังจากการเจรจาตอรองกับสถาบันการเงินผูขาย 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคา              

เขาประมูลซ้ือเบ้ืองตน และมอบอํานาจให

กรรมการผูจัดการใหญพิจารณาปรับเพิ่ม/       

ลดราคา และเงื่อนไขในการซ้ือ 

คณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบันการเงิน พิจารณาราคายื่นประมูลบน

ราคาเบ้ืองตนท่ีไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ    

บริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ

พิจารณาราคายืน่

ประมูล/ลงนามอนุมัติ

เอกสารเพื่อยื่นประมูล2 

ฝายกลยุทธและการ

ลงทุนไดรับหนังสือ

เชิญใหรวมประมูล     

ซ้ือทรัพยสินรอการขาย 

คณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาการเขารวม

ประมูลซ้ือ 

ฝายกลยุทธและการ

ลงทุนรวบรวมขอมูล

ท่ีไดรับจากสถาบัน

การเงินผูขายเพื่อ

เตรียมทําการ

ตรวจสอบสถานะ 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณา

ราคาเสนอซ้ือตามหลักเกณฑท่ีเสนอ เงื่อนไข

การประมูล และการมอบอํานาจท่ีเก่ียวของ    

กับการประมูล และ  

(2) มอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ 

สามารถตอรองเงื่อนไขและลงนามใน   

เอกสารท่ีเก่ียวของ 

คณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs)  

จากสถาบันการเงิน พิจารณาขอมูลทรัพยสิน    

รอการขายและการกําหนดราคาซ้ือ 

- ฝายพัฒนาสินทรัพย ทําการ

ตรวจสอบสถานะและวิเคราะห

ขอมูลเพื่อคํานวณราคาซ้ือตาม

สูตรคํานวณของบริษัทฯ 

- ฝายประเมิน/สํานักงานสาขา 

สํารวจราคาทรัพยหลักประกัน

ของสินทรัพยดอยคุณภาพ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 
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2-6 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรักษาความสัมพันธอันดีกับสถาบันการเงินในประเทศเพ่ือเปนชองทางในการติดตาม

ขาวสารจากสถาบันการเงินอยางใกลชิด 

(2) การตรวจสอบสถานะ การประเมินราคาทรัพยสิน และการชําระเงิน 

เม่ือสถาบันการเงินนําสินทรัพยดอยคุณภาพออกจําหนายทั้งในรูปแบบการประมูลหรือการเจรจาขายใหบริษัทฯ 

โดยตรง บริษัทฯ จะลงนามในสัญญารักษาความลับกับสถาบันการเงินที่เก่ียวของกอนรับเอกสารที่แสดงขอมูลของ

สินทรัพยดอยคุณภาพที่เสนอขาย เพ่ือบริษัทฯ จะนําขอมูลดังกลาวมาดําเนินการตรวจสอบสถานะและประเมินราคาทรัพย

หลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพกอนเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ  

กระบวนการตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ประกอบดวยการตรวจสอบเอกสารสินเช่ือที่เก่ียวของและสอบถาม

ขอมูลเพ่ิมเติมจากผูขาย รวมถึงการสํารวจและสอบทานราคาทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ือประกอบการ

กําหนดราคาซ้ือ โดยบริษัทฯ ใชประโยชนจากเครือขายสํานักงานสาขาทั่วประเทศไทย ซ่ึงโดยปกติ พนักงานของสํานักงาน

สาขาที่ตั้งอยูใกลกับทรัพยหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาวจะรวบรวมขอมูล เพ่ือสํารวจทรัพยหลักประกัน

ของสินทรัพยดอยคุณภาพ และเสนอผลสํารวจและราคาสํารวจตอคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ

ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน ภายหลังจากที่คณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ

ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินไดพิจารณาขอมูลตาง ๆ และกําหนดราคาซ้ือเบื้องตนแลว จะนําเสนอตอ

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพตอไป 

โดยทั่วไป บริษัทฯ กําหนดราคาประมูลหรือราคาเสนอซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพโดยพิจารณาจากปจจัยหลาย

ประการ เชน ประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทฯ คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยดอยคุณภาพในอนาคต มูลคาหลักประกัน 

และประวัติของลูกหนี้ เปนตน นอกจากนี้ เพ่ือใหการกําหนดราคาเปนไปอยางเหมาะสม บริษัทฯ ยังพิจารณาสถานะของ

กระบวนการบังคับคดีทางกฎหมาย รวมไปถึงอายุความตามกฎหมาย ประเภทธุรกิจ อาชีพของลูกหนี้ และการมีอยูของ

หลักประกันสําหรับหนี้ดังกลาว โดยเม่ือทีมงานดานการลงทุนไดเสนอราคาตอคณะทํางานรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินแลว คณะทํางานดังกลาวจะเสนอราคาแนะนําตอคณะ

กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ การเขารวมประมูลหรือเขาซ้ือสินทรัพย            

ดอยคุณภาพทุกคร้ังตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ

อัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนและความเส่ียงในการลงทุนเปนสําคัญ 

บริษัทฯ ชําระราคาสินทรัพยดอยคุณภาพที่ซ้ือจากสถาบันการเงินโดยใชเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานและการ

ออกตั๋วเงิน เงินกูยืม และการออกหุนกู โดยในการเลือกแหลงเงินทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจากตนทุน รวมถึงสภาพคลองของ

บริษัทฯ หากบริษัทฯ พิจารณาออกตั๋วเงิน การกําหนดระยะเวลาตามตั๋วเงินจะขึ้นอยูกับขอตกลงทางการคา  

โดยปกติ ภายหลังการลงนามสัญญาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ บริษัทฯ จะมีระยะเวลาในการตรวจสอบความ

ถูกตองของสิทธิเรียกรองและทรัพยหลักประกัน และมีสิทธิคืนสินทรัพยดอยคุณภาพนั้นใหแกผูขายในกรณีที่เงื่อนไขบาง

ประการไมสมบูรณ เชน ไมไดรับเอกสารสิทธิที่จะใชดําเนินคดีกับลูกหนี้ได หรือไมสามารถสงมอบหลักประกันได

ครบถวน ซ่ึงเงื่อนไขเหลานี้อาจแตกตางกันไปในสัญญาแตละฉบับในอดีต บริษัทฯ เคยเขาทําบันทึกขอตกลงกับผูขาย

สินทรัพยดอยคุณภาพเก่ียวกับการแบงปนผลกําไรจากการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไมมีภาระ

ผูกพันภายใตขอตกลงในลักษณะดังกลาวในปจจุบัน 
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(3)  ปรับโครงสรางหนี้ 

แผนภูมิตอไปนี้แสดงกระบวนการบริหารจัดการและปรบัโครงสรางสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือบริษัทฯ ซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงินแลว บริษัทฯ จะติดตอลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ผูจํานํา และ 

ผูจํานองเพ่ือแจงใหทราบถึงสถานะความเปนเจาหนี้ของบริษัทฯ  

เม่ือบริษัทฯ ติดตอลูกหนี้ไดแลว บริษัทฯ จะเสนอใหลูกหนี้เขารวมเจรจากับบริษัทฯ เพ่ือเขาสูกระบวนการปรับ

โครงสรางหนี้  ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถติดตอลูกหนี้ ผูค้ําประกัน ผูจํานํา และผูจํานองได บริษัทฯ จะดําเนิน

กระบวนการทางศาลกับลูกหนี้ดังกลาวตอไป โดยทั่วไป สําหรับลูกหนี้ที่ยังปรับโครงสรางหนี้ไมสําเร็จ บริษัทฯ จะ

ดําเนินการตามกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ไปพรอมกับกระบวนการทางศาลเพ่ือสรางสภาพบังคับหลักประกัน โดยมี

จุดประสงคเพ่ือลดระยะเวลาการดําเนินงานใหไดรับคืนหนี้โดยเร็ว 

ในขั้นตอนการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯ จะประเมินทรัพยหลักประกันและความสามารถของลูกหนี้ในการ

ชําระหนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาปจจัยตางๆ เชน เงินเดือน อาชีพ ประเภทธุรกิจ และการมีอยูของการค้ําประกันการ       

ชําระหนี้ดังกลาว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาทางเลือกตางๆ ในกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ ซ่ึงรวมถึง (ก) การ     

ตกลงชําระหนี้โดยมีการปรับเปล่ียนเงื่อนไขการชําระหนี้ เชน การขยายระยะเวลาการชําระหนี้ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย

และ/หรือเงินตน (ข) การโอนทรัพยหลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ และ (ค) การแปลงหนี้เปนทุน ซ่ึงวิธีการที่บริษัทฯ              

จะเลือกใชในกระบวนการปรับโครงสรางหนี้จะขึ้นอยูกับความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แตละราย 

เจรจาไมไดขอยุต ิ

เจรจาไดขอยุต ิ

ชําระดวยเงินสด 
ชําระดวยการโอน 

หลักประกัน/ 

ทรัพยชําระหนี้ 

ชําระดวยการแปลงหนี ้

เปนทุน 

จัดทําเอกสารประนอมหนี้ สัญญาปรับปรุง 

โครงสรางหนี้และเอกสารที่เกี่ยวของ 

ออกหนังสือเชิญลูกหนี้ /  

ผูค้ําประกัน /ผูจํานอง / ผูจํานํา 

ลูกหน้ีติดตอเจรจาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ดําเนินการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ 

ลูกหน้ีไมติดตอเจรจาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ทรัพยสินรอการขาย เงินสด 

บริษัทฯ ชนะการประมูล บุคคลภายนอกชนะการประมูล 

กระบวนการทางศาล 

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหม 
บังคับหลกัประกัน 

ขายทอดตลาด 

สามารถระงับขอพิพากษา

 

ไมสามารถระงับขอพิพากษาได 
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2-8 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ในการเจรจาปรับโครงสรางหนี้ขางตน บริษัทฯ มุงเนนการลดระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพย

ดอยคุณภาพใหเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ พยายามบรรลุขอตกลงกับลูกหนี้ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

หากบริษัทฯ และลูกหนี้สามารถบรรลุขอตกลงในการปรับโครงสรางหนี้ บริษัทฯ จะเขาทําสัญญาปรับปรุง

โครงสรางหนี้กับลูกหนี้เพ่ือกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้ มูลคาหนี้ที่ตองชําระ วิธีการชําระหนี้ และขอตกลงเก่ียวกับ

หลักประกันและการค้ําประกัน โดยสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและอนุมัติตาม

ระเบียบภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้ หากลูกหนี้ยังคงไมสามารถชําระหนี้ไดแมวาจะไดมีการปรับโครงสรางหนี้แลว บริษัทฯ 

อาจมีการเจรจากับลูกหนี้เพ่ือปรับโครงสรางหนี้เพ่ิมเติมในภายหลัง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" ซ่ึงเปนแนวทางการประนอมหนี้ทางหนึ่งที่บริษัทฯ ใช

เพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอนหลักประกันซ่ึงเปนที่อยูอาศัยคืนกลับไป            

ซ่ึงภาระหนี้เงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระ

ภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือ

ชวยเหลือลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน โครงการ “BAM ชวยลด เพ่ือปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหนี้ไมมีหลักประกันที่ภาระ

หนี้เงินตนไมเกิน 3.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตน    

คงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมีดอกเบีย้ พรอมกันนี้ บริษัทฯ ยังจัดทํา

โครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ของบริษัทฯ ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคลที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหนี้ที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาท

ได โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคา

ประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ซ่ึงโครงการที่บริษัทฯ จัดทําขึ้นนั้น นอกจากจะชวยเหลือลูกหนี้ที่สุจริตใหไดรับการ

ปลดหนี้หรือไถถอนหลักประกันคืนแลว ยังสงผลใหบริษัทฯ มีรายไดจากกระแสเงินสดจากการชําระหนี้หรือผอนชําระจาก

การปรับโครงสรางหนี้เพ่ิมขึ้นอีกดวย ทั้งนี้โครงการดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขอ่ืนตามที่บริษัทฯ กําหนด 

บริษัทฯ เช่ือวาประสบการณในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและการปรับโครงสรางหนี้กวา 20 ป 

ตลอดจนศักยภาพที่เพียงพอของบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินการปรับโครงสรางหนี้ไดอยางเหมาะสมและ              

มีประสิทธิภาพ อยางไรก็ด ีหากการเจรจาเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ไมประสบผลสําเร็จ บริษัทฯ อาจใชสิทธิทางกฎหมาย

เพ่ือบังคับหลักประกันจากลูกหนี้ 

(4)    ชองทางการใหบริการ  

ลูกคาท่ีเปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ จะไดรับเอกสารท่ีระบุบารโคด (barcode) ประจําตัวลูกหน้ีแตละราย

เพ่ือใชในการชําระเงินผานชองทางรับชําระเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยลูกหนี้ของบริษัทฯ สามารถเลือกชําระเงินใหแก

บริษัทฯ ผานชองทางการใหบริการที่หลากหลาย ไดแก (ก) การชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสที่ราน 7-Eleven (ข) ชําระ

เงินที่สาขาของธนาคารพาณิชยขนาดใหญทั่วประเทศ และ (ค) การชําระเงินที่สํานักงานหรือสาขาของบริษัท 

(5)    การบริหารจัดการการผิดนัดชําระหนี้ 
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บริษัทฯ ติดตามและควบคุมระยะเวลาการชําระหน้ีภายใตเง่ือนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ี และประวัติชําระหน้ี

ตามกําหนดเวลา (Aging) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการสภาพคลองใหมีเงินสดรับที่ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ  

โดยบริษัทฯ จะดําเนินการเพ่ือเจรจาปรับโครงสรางหนี้ควบคูไปกับการรักษาสิทธิตามกฎหมายในสินทรัพยดอยคุณภาพ

ดังกลาว 

หากลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ บริษัทฯ มีทางเลือกวาจะปรับ

โครงสรางหนี้ภายใตเงื่อนไขใหมหรือจะดําเนินการทางศาล อยางไรก็ดี โดยทั่วไป บริษัทฯ จะพิจารณาใชทั้ง 2 ทางเลือก 

กลาวคือ การปรับโครงสรางหนี้ใหมควบคูไปกับการดําเนินการทางศาล อยางไรก็ดี เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดมุงหมายหลักใน

การบริหารจัดการการผิดนัดชําระหนี้ เ พ่ือใหบริษัทฯ ไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพใหเร็วที่สุด                   

โดยสวนใหญ บริษัทฯ จึงพยายามปรับโครงสรางหนี้ใหไดขอยุติกอนการบังคับคดี เนื่องจากการปรับโครงสรางหนี้มี  

(ก) กระบวนการเก็บเงินที่รวดเร็วกวา และ (ข) คาใชจายในการดําเนินการที่ต่ํากวา เม่ือเปรียบเทียบกับการดําเนินการ        

ทางศาล 

(6)    การบังคับชําระหนี้ 

ในการบังคับชําระหนี้สินทรัพยดอยคุณภาพ และการบังคับหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ โดยทั่วไป 

บริษัทฯ จะพิจารณาปจจัยหลายประการกอนตัดสินใจใชสิทธิตามกฎหมายเพ่ือบังคับชําระหนี้ หรือบังคับหลักประกัน        

ซ่ึงรวมถึงระยะเวลาในการไดรับกระแสเงินสดจากสินทรัพยดอยคุณภาพ คาใชจายท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบังคับชําระหน้ี 

ความเส่ียงที่เก่ียวของกับกระบวนการทางศาล และอายุความหรือระยะเวลาบังคับคดีของหนี้ดังกลาว  

ภายหลังจากที่ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพมาจากสถาบันการเงินแลว ในกรณีที่สถาบันการเงินไดเร่ิมการ

ดําเนินการทางศาลแลว บริษัทฯ จะเขาสวมสิทธิเปนคูความในคดีแทนสถาบันการเงนิทีโ่อนขายสินทรัพยดอยคณุภาพใหแก

บริษัทฯ ซ่ึงมีฐานะเปนโจทกเดิมในคดีที่ยังอยูระหวางการพิจารณาคดีของศาล หรือเขาสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา

ในกรณีที่ศาลมีคําพิพากษาแลว ทั้งนี้ ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย เพ่ือบังคับตามสิทธิของบริษัทฯ ที่รับโอนมา         

ในการนี้ เม่ือบริษัทฯ ไดย่ืนคํารองขอเขาสวมสิทธิตอศาลแลว ศาลจะดําเนินการไตสวนคํารอง ซ่ึงหากมีผูคัดคานจะทําให

กระบวนการเขาสวมสิทธิของบริษัทฯ ลาชาไปดวย 

หากศาลตัดสินตามที่บริษัทฯ เปนโจทกฟองคดีหรือรองขอสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา และบริษัทฯ 

ดําเนินการบังคับคดีและบังคับหลักประกันแลว ทรัพยหลักประกันจะถูกนําออกขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนี้ของลูกหนี้ 

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะเขารวมประมูลหลักประกันของลูกหนี้ผานกระบวนการขายทอดตลาดดวย 

ในกรณีที่บริษัทฯ เปนโจทกฟองคดีหรือศาลอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษา บริษัทฯ จะเขารวม

ประมูลแบบเปนผูมีสิทธิหักสวนไดใชแทน และหากชนะการประมูล เจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทาํรายงานบัญชีหักสวนได

ใชแทนกอนเพ่ือใหทราบวาบริษัทฯ ในฐานะผูซ้ือทรัพยที่มีสิทธิขอหักสวนไดใชแทนตองวางเงินเพ่ิมเติมหรือไม               

แลวเจาพนักงานบังคับคดีจึงจะสงหมายใหบริษัทฯ มารับเอกสารสิทธ์ิไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยที่ซ้ือ            

และวางเงินเพ่ิม (ถามี) (กรณีที่เงินที่วางชําระในวันทําสัญญาไมเพียงพอชําระคาใชจายตาง ๆ) ซ่ึงบริษัทฯ จะรับเอกสารสิทธ์ิ

ไปจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยที่ซ้ือตอไป หลังจากนั้นเจาพนักงานบังคับคดีจะจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ-จายเงิน      

สงใหผูมีสวนไดเสีย เพ่ือแสดงรายการคาใชจายและแจงมูลหนี้ตามเกณฑสิทธิคงเหลือ (ภาระหนี้คงเหลือตามคําพิพากษา) 
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2-10 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้หากขายทอดตลาดทรัพยไดราคามากกวาภาระหนี้คงเหลือ โจทกหรือเจาหนี้ตามคําพิพากษามีสิทธิไดรับชําระหนี้จาก

การบังคับคดีเพียงเทาที่ศาลพิพากษาใหชนะคดี  

แตหากบริษัทฯ ยังไมไดรับอนุญาตใหสวมสิทธิเปนเจาหนี้ตามคําพิพากษาหรือเจาหนี้ผูรับจํานอง บริษัทฯ ตอง

เขาประมูลในฐานะบุคคลภายนอก และหากชนะการประมูล บริษัทฯ ตองชําระเงินตามราคาที่บริษัทฯ ประมูลทั้งจํานวน

พรอมคาใชจายอ่ืน ๆ แลวจึงรับเอกสารสิทธิรวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือดําเนินการจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธ์ิตอไป 

อยางไรก็ตาม กรมบังคับคดีจะชําระคืนเงินที่บริษัทฯ ทดรองจายเม่ือประมูลซ้ือทรัพยใหแกบริษัทฯ ภายหลังจากที่บริษัทฯ 

ดําเนินการสวมสิทธ์ิเสร็จส้ิน 

ในกรณีที่บุคคลภายนอกเปนผูชนะการประมูล บริษัทฯ จะดําเนินการขอรับเงินจากการขายทอดตลาด โดย         

บริษัทฯ ตองจัดเตรียมเอกสารที่เก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงสําเนาคําส่ังศาลใหสวมสิทธิเพ่ือย่ืนตอกรมบังคับคดี เพ่ือจัดทําบัญชี

แสดงรายการรับ-จายเงิน (“บัญชีรับจาย”) ซ่ึงกรมบังคับคดีอาจพิจารณาขอใหบริษัทฯ นําสงเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมกอน

นําสงบัญชีรับจายใหบริษัทฯ เม่ือบริษัทฯ รับเงินแลวจึงกลับรายการเงินรอรับจากการขายทอดตลาด 

อยางไรก็ตาม ระยะเวลาในการนําสงบัญชีรับจายของกรมบังคับคดีขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน หากมีการรองขอ    

เพิกถอนการขายทอดตลาด หรือมีการคัดคานบัญชีรับจาย กรมบังคับคดีตองรอใหศาลมีคําส่ังถึงที่สุดในกรณีดังกลาวกอน

จึงจะสามารถเร่ิมดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ ได หรือหากลูกหน้ีถูกดําเนินคดีลมละลาย กระบวนการรับชําระเงิน

ของบริษัทฯ อาจมีความลาชา เน่ืองจากกรมบังคับคดีตองรอใหศาลลมละลายดําเนินกระบวนการในคดีลมละลายใหแลวเสร็จ

ตามคดีลมละลายนั้นกอน กรมบังคับคดีจึงจะสามารถเร่ิมดําเนินการจัดทําบัญชีรับจายใหบริษัทฯ ได ทั้งนี้ บริษัทฯ                

มีกระบวนการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดอยางตอเนื่อง โดยจัดทําทะเบียนคุมเงินรอรับจากการขายทอดตลาด

และมีกระบวนการติดตามอยางสมํ่าเสมอ 

ทั้งนี้ การรับชําระหนี้ขั้นต่ําที่บริษัทฯ จะไดรับจากการขายทอดตลาดทรัพยหลักประกันจะไมเกินจํานวนที่ต่ําที่สุด

ระหวาง (ก) ราคาขาย (หลังหักคาใชจาย) (ข) มูลจํานอง ซ่ึงหมายถึงจํานวนเงินที่ผูใหหลักประกันไดตกลงในสัญญาจํานอง 

(ซ่ึงอาจสูงหรือต่ํากวาจํานวนคางชําระของหนี้และ/หรือราคาขาย) และ (ค) จํานวนหนี้คางชําระตามสิทธิเรียกรอง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสมํ่าเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหาร

จัดการสินทรัพยและหนี้สิน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการ

ดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําไปเปนปจจัยในการพิจารณาซ้ือพอรตในอนาคต 

(ข) ประเภทและคุณภาพของสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(1)   ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการเขาทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 

สินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ สามารถจําแนกตามการปรับโครงสรางหนี้ได 2 ประเภท คือ (ก) สินทรัพย        

ดอยคุณภาพที่ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ และ (ข) สินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมี

การทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้หรือประนอมหนี้กับลูกหนี้ 
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ตารางสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไดมีการทําสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้

และไมไดมีการทําสัญญาปรับปรงุโครงสรางหนี ้

     หนวย : ลานบาท 

 2562 

 

ยอดหนี ้

ตามสัญญาเดิม  

(ภาระหนี ้

เกณฑสิทธิ) 

 

เงินใหสินเช่ือ 

จากการซ้ือ

ลูกหนี้  

(ภาระหนี ้

เกณฑทุน) 

 

มูลคา

หลักประกัน 

กอนหักสวนลด 

ตามเกณฑ 

ธปท.*   

มูลคา

หลักประกัน 

หลังหักสวนลด 

ตามเกณฑ 

ธปท.**  

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหนี ้
     

 
 

ปรับโครงสรางหนี ้        

 - คางตั้งแต 0 - 1 เดือน 
                    

6,792.60  
 

                  

4,646.20  
 

             

14,361.32   

               

12,926.05  

 - คางมากกวา 1 - 3 เดือน 
                    

2,054.16  
 

                  

1,183.89  
 

               

3,733.88   

                 

3,360.49  

 - คางมากกวา 3 - 6 เดือน 
                    

4,786.61  
 

                  

2,631.03  
 

               

7,947.37   

                 

4,946.32  

 - คางมากกวา 6 เดือนขึ้นไป 
                    

1,138.06  
 

                      

128.60  
 

               

1,223.48   

                    

760.23  

     รวม 
                  

14,771.43  
 

                  

8,589.72  
 

             

27,266.05   

               

21,993.09  

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหนี ้
     

 
 

ไมปรับโครงสรางหนี ้
                

454,059.64  
 

                

75,031.83  
 

          

164,922.99   

            

112,545.37  

     รวม 
                

454,059.64  
 

                

75,031.83  
 

          

164,922.99   

            

112,545.37  

          รวมทั้งส้ิน 

                

468,831.07  
 

                

83,621.55  
 

          

192,189.04   

            

134,538.46  

 

* คํานวณโดยใชราคาประเมินตามมติของคณะกรรมการพิจารณาราคาประเมินลาสุด (ถึงแมมีการประเมินราคาเกินกวา 3 ป) 

และหากหลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผูประมูลซ้ือทรัพยแลวจะใชราคาเคาะขายหักประมาณการ
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คาใชจายแทน ซ่ึงมูลคาหลักประกัน อางอิงราคาประเมินกอนพิจารณาถึงภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิที่บริษัทฯ มีกับ

ลูกหนี้และกอนพิจารณามูลจํานอง  

** คํานวณโดยนํามูลคาหลักประกันหักดวยสวนลดตามเกณฑ ธปท. และไมใชมูลคาหลักประกันกรณีการประเมิน

ราคาเกินกวา 3 ป นับจากวันอนุมัติราคาประเมิน และหากหลักประกันถูกนําไปขายทอดตลาดและมีผูประมูลซ้ือทรัพยแลว

จะใชราคาเคาะขายหักประมาณการคาใชจายแทน ซ่ึงมูลคาหลักประกันอางอิงราคาประเมินกอนพิจารณาถึง    

ภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิที่บริษัทฯ มีกับลูกหนี้และกอนพิจารณามูลจํานอง 

 

(2) ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามการจัดช้ันเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงอางอิงตาม

หลักเกณฑในประกาศของ ธปท. 

บริษัทฯ จัดช้ันเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้เปน “ช้ันปกติ” “ช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ” “ช้ันต่ํากวามาตรฐาน”      

“ช้ันสงสัย” “ช้ันสงสัยจะสูญ” และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้โดยนําหลักเกณฑของ 

ธปท. มาปรับใชใหสอดคลองกับธุรกรรมของบริษัทฯ 

 

ตารางการจัดช้ันสินทรัพยดอยคุณภาพและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 

* การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไดมีการคํานวณตามหลักเกณฑในประกาศของ ธปท. ซ่ึงไดพิจารณากระแสเงินสด    

จากการปรับโครงสรางหนี้ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดมูลคาปจจุบัน 

       หนวย : ลานบาท 

   2562 

 
เงินใหสินเช่ือ     

จากการซ้ือลูกหนี้ 

 เงินใหสินเช่ือฯ 

หลังหักหลักประกัน 

 อัตราที่ใชในการตั้งคา

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

 คาเผื่อ 

   หนี้สงสัยจะสูญ 

จัดช้ันปกติ *            4,646.20                         105.62   100.00                  108.26  

จัดช้ันกลาวถึงเปนพิเศษ *            1,183.89                           17.83   100.00                    17.93  

จัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน            2,631.03                         101.07   100.00                  101.07  

จัดช้ันสงสัย                  76.32                             1.89   100.00                      1.89  

จัดช้ันสงสัยจะสูญ           75,084.11                     6,017.74   100.00              6,017.74  

รวม           83,621.55                     6,244.15                 6,246.89  
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ทั้งนี้ เพ่ือใหบริษัทฯ มีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 12/2562 เม่ือวันที่      

23 กรกฎาคม 2562 ไดอนุมัติหลักเกณฑการอนุมัติจําหนายเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่เปนหนี้สูญออกจากบัญชีลูกหนี้ 

ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 

 กรณีลูกหนี้ไมมีหลักประกัน 

บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดตอเม่ือ 

- บริษัทไมสามารถใชสิทธิเรียกรองทางกฎหมายกับลูกหนี้จากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้

ได ไมวาจะมียอดหนี้รวมตามสัญญาเดิม (ภาระหนี้ตามเกณฑสิทธิ รวมดวยคาใชจายอ่ืนๆ) 

มูลคาเทาใดก็ตาม โดยใหขออนุมัติจําหนายหนี้สูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปนับจาก

วันที่รับโอนเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้นั้นมา 

- ลูกหนี้จากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้มียอดหนี้รวมตามสัญญาเดิมไมเกิน 100,000 บาท 

ซ่ึง (1) บริษัทฯ ไดดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและเห็นวาไมคุมคาใชจายในการ

ดําเนินคดีกับลูกหนี้ดังกลาว (2) ลูกหนี้ถึงแกความตาย เปนคนสาบสูญ และไมมีทรัพยสินใด

จะสามารถนํามาชําระหนี้ไดแลว หรือ (3) ลูกหนี้เลิกกิจการและมีหนี้ของเจาหนี้บุริมสิทธิ     

รายอ่ืนที่มีบุริมสิทธิมากกวามูลคาทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ โดยใหขออนุมัติไมดําเนินคดี       

ยุติการติดตามหนี้ และจําหนายหนี้สูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

- ลูกหนี้ที่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงศาลไดมีคําส่ังแลวแตลูกหนี้ไมมี

ทรัพยสินใดๆ จะชําระหนี้ได หรือคดีลมละลายซ่ึงศาลไดมีคําส่ังประนอมหนี้หรือลูกหนี้      

ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการแบงทรัพยสินของลูกหนี้คร้ังแรกแลว            

(2) ไดดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและไมไดรับชําระหนี้ หรือ (3) มีการ            

สืบทรัพยลูกหนี้แลวและไมพบทรัพยสินอ่ืนที่จะบังคับชําระหนี้ได โดยใหขออนุมัติจําหนาย

หนี้สูญภายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

 กรณีลูกหนี้มีหลักประกัน 

บริษัทฯ จะสามารถจําหนายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ไดตอเม่ือ 

- ลูกหนี้ที่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายแลว (1) ในคดีแพงไดมีการดําเนินคดีถึงที่สุดแลวหรือ    

ไดย่ืนคําขอเฉล่ียหนี้ หรือย่ืนขอรับชําระหนี้บุริมสิทธ์ิจํานองในกรณีเจาหนี้อ่ืนฟอง (2) ในคดี

ลมละลายไดมีคําส่ังประนอมหนี้หรือลูกหนี้ถูกพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลายและไดมีการ

แบงทรัพยสินของลูกหนี้ครั้งแรกแลว 

- ไดดําเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามสมควรและไมไดรับชําระหนี้ 

- มีการสืบทรัพยลูกหนี้แลวและไมพบทรัพยสินอ่ืนที่จะบังคับชําระหนี้ได 

- มีการบังคับคดีทรัพยหลักประกันขายทอดตลาดครบถวน และนําเงินตัดชําระหนี้แลว 

ทั้งนี้ ใหขออนุมัติจําหนายหนี้สูญในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
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(3) ประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพแบงตามประเภทหลักประกัน 

สินทรัพยดอยคุณภาพสวนใหญที่บริษัทฯ รับซ้ือเปนสินทรัพยดอยคุณภาพที่มีหลักประกัน โดยหลักประกัน    

สวนใหญเปนอสังหาริมทรัพยที่มีราคาประเมินสูงกวาตนทุนของสินทรัพยดอยคุณภาพ และโดยสวนใหญบริษัทฯ มีสิทธิ

บังคับจํานองหลักประกันดังกลาวเปนลําดับแรก อยางไรก็ดี ในอดีต บริษัทฯ เคยซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมี

หลักประกัน เชน ลูกหนี้บัตรเครดิต เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ เช่ือวาสินทรัพยดอยคณุภาพดังกลาวจะเปนโอกาส   

ที่ดีทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจมีการซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันอีกเปนคร้ังคราวในอนาคต นอกจาก

สินทรัพยดอยคุณภาพที่ไมมีหลักประกันที่บริษัทฯ รับซ้ือมาแลว บริษัทฯ ยังมีสินทรัพยดอยคุณภาพบางสวนที่ไมมี

หลักประกันแตยังคงมีมูลคาทางบัญชีเหลืออยู ซ่ึงเกิดจากการที่ลูกหนี้โอนทรัพยหลักประกันเพ่ือชําระหนี้หมดแลวหรือจาก

การจําหนายหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพโดยการขายทอดตลาดในราคาที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชีของสินทรัพย

ดอยคุณภาพ ซ่ึงในกรณีดังกลาว บริษัทฯ จะบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินทรัพยดอยคุณภาพสําหรับหนี้ที่ไมมี

หลักประกันดังกลาวเทากับมูลคาทางบัญชีคงเหลือภายหลังหักยอดหนี้ที่ไดรับชําระจากการโอนหรือจําหนายหลักประกัน

ของสินทรัพยดอยคุณภาพดังกลาว ทั้งนี้รายละเอียดเก่ียวกับหลักประกันและประเภทของสินทรัพยดอยคุณภาพตามเงินให

สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้เปนไปดังตารางดังตอไปนี้ 

 

 

จํานวนเงินใหสินเช่ือจากการซื้อ

ลูกหนี ้

2562 

ประเภทของหลักประกัน 
(ลานบาท) 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ทีมี่หลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย 66,910.3 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ทีมี่หลักประกันเปนอสังหาริมทรัพย      

และหลักประกันประเภทอ่ืน 11,993.0 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ทีมี่หลักประกันประเภทอ่ืน 522.9 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ทีไ่มมีหลักประกัน1 4,195.3 

รวม 83,621.5 

 
 

หมายเหตุ 1 เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่ไมมีหลักประกันสวนใหญเกิดจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่ลูกหนี้

โอนทรัพยหลักประกันเพ่ือชําระหนี้หมดแลวหรือบริษัทฯ ประมูลหลักประกันของลูกหนี้ผานกระบวนการ

ขายทอดตลาดในราคาที่ต่ํากวามูลคาทางบัญชีเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้คงเหลือ 
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2.2.1.2 การจัดหาและการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

(ก) การจัดหา การบริหารจัดการ และการขายทรัพยสินรอการขาย 

(1) การจัดหาทรัพยสินรอการขาย 

บริษัทฯ ไดทรัพยสินรอการขายจากหลายชองทาง เชน การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ               

ที่ บริษัทฯ บริหารจัดการมากอนผานกระบวนการการขายทอดตลาด การโอนทรัพยหลักประกันหรือโอนทรัพยชําระหนี้

ของลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินทั้งในรูปแบบการ

ประมูลและการซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลคาสิทธิเรียกรองตอลูกหนี้ตามสัญญากูยืม  

หรือ สัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี ้

2562 

ขนาดตามสัญญากูยืมหรือสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้                                              (ลานบาท) 

(ภาระหนี้เกณฑสิทธิตามงบ)  

นอยกวา 1 ลาน 21,302.1 

1 - 5 ลาน 61,397.1 

5 - 10 ลาน 27,825.4 

10 - 50 ลาน 67,985.7 

50 - 100 ลาน 35,498.5 

100 - 500 ลาน 110,686.0 

มากกวา 500 ลาน 144,136.3 

รวม 468,831.1 
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แผนภูมนิี้แสดงขอมลูเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการซื้อทรพัยสินรอการขายผานชองทางตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติใหประมูล

ทรัพยตามกรอบราคา 
ชนะประมูล 

รับหนงัสือโอน

กรรมสิทธ์ิจาก

กรมบังคบัคด ี

รับโอน

กรรมสิทธ์ิที่

สํานักงานที่ดิน 

ประเมิน

มูลคาทรัพย 

อนุมัติใหโอนหลักประกัน/

ทรัพยชําระหนี ้

รับโอนกรรมสิทธ์ิ        

ที่สํานักงานที่ดนิ 

ประเมิน

มูลคาทรัพย 

อนุมัต ิ

การซ้ือ

ทรัพยสิน

จากสถาบัน

การเงิน 

ชําระ 

ราคาซ้ือ 

รับโอน

กรรมสิทธ์ิที่

สํานักงานที่ดิน 

ทรัพยสินรอการขาย 

และลดยอดเงิน

ลงทนุในลูกหนี้ 

(กรณีที่ 1. และ 2.) 

 

สอบทาน

ราคาทรัพย 

อนุมัติให

ประมูล

ทรัพยตาม

กรอบราคา 

ชนะประมูล

และชําระ

ราคาซ้ือ 

รับโอน

กรรมสิทธ์ิที่

สํานักงานที่ดิน 

สอบทาน

ราคาทรัพย 

1. การประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ 

2. การโอนทรัพยหลักประกัน/โอนทรัพยชําระหนี ้

3. การประมูลซ้ือจากสถาบันการเงิน  

4. การซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง 

รับหนงัสือโอน

กรรมสิทธ์ิจาก

สถาบันการเงิน  

รับหนงัสือโอน

กรรมสิทธ์ิจาก

สถาบันการเงิน 
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แผนภูมินี้แสดงสรุปขั้นตอนกระบวนการประมูลซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 1 กรณีที่ วันประมูลหางจากวันประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะมอบอํานาจให

คณะกรรมการบริหารในการพิจารณาราคาเสนอซ้ือ ตลอดจนเงื่อนไขการประมูล เพ่ือใหการดําเนินงาน          

มีความคลองตัว โดยคณะกรรมการบริหารจะมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูพิจารณาราคา        

ย่ืนประมูล/ลงนามอนุมัติเอกสารเพ่ือย่ืนประมูล 
2 ราคาย่ืนประมูลสุดทายที่นําเสนอกรรมการผูจัดการใหญจะตองผานการพิจารณาจากคณะทํางานรับซ้ือ

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงิน 

คณะกรรมการบริหาร1 พิจารณาราคาเขาประมูล

ซื้อ เบื้องตน และมอบอํานาจใหกรรมก าร

ผูจัดการใหญพิจารณาปรับเพ่ิม/ลดราคา และ

เงื่อนไขในการซื้อ 

คณะทํางานรับซื้อสินทรัพยดอยคุณ ภ าพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบันการเงิน พิจารณาราคาย่ืนประมูลบน

ราคาเบื้องตนที่ไดรับอนุมัติจาคณะกรรมการ

บริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจัดการใหญ

พิจารณาราคาย่ืนประมูล/

ลงนามอนุมัติเอกสารเพ่ือ

ย่ืนประมูล2 

 

ฝ า ย ก ล ยุ ท ธ แ ล ะ ก ารล ง ทุน 

ไ ด รั บ ห นั ง สื อ เ ชิ ญ ใ ห ร ว ม

ประมูลซื้อทรัพยสินรอการขาย 

 

คณะกรรมการบริหาร 

พิจารณาการเขารวม

ประมูลซื้อ 

 

ฝายกลยุทธและการลงทุน

รวบรวมขอมูลที่ไดรับจาก

สถาบันการเงินผูขายเพ่ือ

เตรียมทําการตรวจสอบ

สถานะ 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณา (1) มอบอํานาจ

ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจพิจารณาราคา

เสนอซื้อตามหลักเกณฑที่เสนอ เงื่อนไขการ

ประมูล และการมอบอํานาจที่เกี่ยวของกับการ

ประมูล และ (2) มอบอํานาจใหกรรมการ

ผูจัดการใหญ สามารถตอรองเงื่อนไขและ        

ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของ 

คณะทํางานรับซื้อสินทรัพยดอยคุณภาพ 

(NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบันการเงิน พิจารณาขอมูลทรัพยสิน      

รอการขายและการกําหนดราคาซื้อ 

- ฝ า ย พั ฒ น า สิ น ท รั พ ย ทํ า ก า ร

ตรวจสอบสถานะและวิเคราะห

ขอมูลเพ่ือคํานวณราคาซื้อตาม

สูตรคํานวณของบริษัทฯ 

- ฝายประเมิน/สํ านักงานสาขา

สํารวจราคาทรัพยหลักประกัน

ของสินทรัพยดอยคุณภาพ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 

อนุมัติ 
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ในการพิจารณาการกําหนดราคาของทรัพยสินรอการขายที่จะเขาซ้ือ บริษัทฯ จะพิจารณาจากปจจัยหลายประการ 

ไดแก ภาระติดพันที่ติดอยูกับทรัพยสินรอการขาย (ถามี) มูลคาที่กําหนดโดยกรมบังคับคดี และมูลคาประเมินภายในของ

บริษัทฯ เปนตน 

ตารางแหลงที่มาของทรัพยสินรอการขาย 

     หนวย : ลานบาท 

   2562 

   
ประมูลจาก

สถาบันการเงิน 

 
โอนทรัพยชําระหนี้/ 

ประมูลทรัพยจากลูกหนี ้

 
สาขาที่ไมได

ใชงาน 

 

รวม       

      

อสังหาริมทรัพย        

 ยอดตนป           5,656.77                      20,994.08             25.57      26,676.42  

 เพ่ิมขึ้น              544.27                        8,060.09                    -          8,604.36  

 ลดลง            (812.86)                      (2,231.85)                   -        (3,044.71) 

 ยอดปลายป           5,388.18                      26,822.32             25.57      32,236.07  

สังหาริมทรัพย        

 ยอดตนป                   3.97                            343.54                    -             347.51  

 เพ่ิมขึ้น                       -                                  4.69                    -                  4.69  

 ยอดปลายป                   3.97                            348.23                    -             352.20  

 รวมยอดปลายป           5,392.15                      27,170.55             25.57      32,588.27  

 หัก คาปรับมูลคาทรัพยสินรอการขาย          (8,191.28) 

 หัก คาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย              (497.87) 

 ทรัพยสินรอการขาย - สุทธิ          23,899.12  

          

 

บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศ เชน ที่ดินเปลา (ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการเกษตรกรรม) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย และที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน 

(2) การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (รวมถึงการบํารุงรักษาและการปรับปรุง)  

บริษัทฯ จะทําการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายทั้งหมดที่บริษัทฯ ไดมาเพ่ือประเมินความจําเปนในการปรับปรุง

หรือซอมแซมทรัพยสินดังกลาว โดยอาศัยความเช่ียวชาญในธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ทั้งนี้ การตัดสินใจ      

ในการลงทุนปรับปรุงทรัพยสินรอการขายขึ้นอยูกับสภาพของทรัพยและความคุมคาของการลงทุน 
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หลังจากที่บริษัทฯ ไดมาซ่ึงทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะสงทีมงานไปดําเนินการประเมินราคาทรัพยสิน    

รอการขายดังกลาวอีกคร้ัง เนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิตามกฎหมายในการเขาพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบ

ทรัพยสินรอการขายไดอยางละเอียดมากขึ้น  

หากบริษัทฯ ประเมินแลววาไมตองมีการปรับปรุงซอมแซมใด ๆ บริษัทฯ จะเริ่มกระบวนการขายทรัพยสินรอการ

ขายดังกลาวทันที อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ ประเมินแลววามีความจําเปน บริษัทฯ จะดําเนินการปรับปรุงหรือซอมแซม

กอนเริ่มกระบวนการขายทรัพยสินรอการขายดังกลาว 

ในกระบวนการประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงหรือซอมแซมทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ จะวิเคราะห

โอกาสในการสรางผลตอบแทนของทรัพยสินรอการขายดังกลาว ภาวะตลาด และคาใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

ปรับปรุงหรือซอมแซม ซ่ึงบริษัทฯ อาจตัดสินใจดําเนินการดังกลาว หากมูลคาที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นของทรัพยสินรอการขาย

นั้นสูงกวาตนทุนในการปรับปรุงหรือซอมแซม หรือทําใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขายไดเร็วขึ้น นอกจากนี้ 

บริษัทฯ อาจพัฒนาโครงการท่ียังไมแลวเสร็จ (บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการพัฒนาหรือกอสรางโครงการใหมบนท่ีดินเปลา

เน่ืองจากขอหามตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย) และสําหรับทรัพยสินรอการขายบางรายการ บริษัทฯ ยังใหเชาระยะส้ัน 

(สัญญาเชาไมเกินกวา 1 ป) ในระหวางที่บริษัทฯ ยังไมสามารถจําหนายทรัพยสินดังกลาวได 

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพ่ือดูแล

รักษาทรัพยสิน เชน การจางพนักงานรักษาความปลอดภัย และการตอเติมตามความเหมาะสมของทรัพยสินแตละประเภท 

ฝายจําหนายทรัพยและฝายพัฒนาสินทรัพยภูมิภาคของบริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินรอการขายทุก 3 เดือนเพ่ือ

ประเมินถึงความจําเปนในการบํารุงรักษาหรือพัฒนา และเพ่ือรักษาสิทธิในทรัพยสินรอการขายตามกฎหมายของบริษัทฯ 

(3) การขายทรัพยสินรอการขาย 

บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายหลายประเภทซ่ึงกระจายอยูทั่วประเทศ เชน ที่ดินเปลา (ซ่ึงรวมถึงอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการเกษตร) โรงแรม อาคารเพ่ือการพาณิชย และที่อยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ทาวนเฮาส และอาคารชุด เปนตน บริษัทฯ 

ไดจัดตั้งทีมงานที่มีความเช่ียวชาญสําหรับทรัพยสินแตละประเภทซ่ึงตั้งอยูทั่วประเทศ บริษัทฯ เช่ือวา การจัดประเภท

ทรัพยสินรอการขายดังกลาวจะชวยใหบริษัทฯ สามารถกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายทําการตลาดไดตรงกลุมและขาย

ทรัพยสินรอการขายไดรวดเร็วในราคาที่เหมาะสมมากขึ้น และยังสงผลใหบริษัทฯ ไดรับประโยชนจากความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานในการบริหารจัดการทรัพยสินแตละประเภท 

หลังจากที่บริษัทฯ ไดรับโอนกรรมสิทธ์ิทรัพยสินรอการขายแลว บริษัทฯ จะดําเนินการสํารวจทรัพยสินรอการ

ขายและกําหนดกลยุทธการโฆษณาเพ่ือจําหนายทรัพยสินรอการขายดังกลาว บริษัทฯ ทําการตลาดผานวิธีการที่หลากหลาย 

เชน (ก) กิจกรรมสงเสริมการขาย (ข) มหกรรมอสังหาริมทรัพย (Assets Expo) ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืนๆ       

ทั่วประเทศ (ค) การประชาสัมพันธผานส่ือในประเทศ รวมทั้งการติดปายประกาศขาย ณ ที่ตั้งของทรัพย นอกจากนี้ บริษัทฯ 

ไดนําแอปพลิเคชันโทรศัพทมือถือและส่ือสังคมออนไลนมาใชในการทําการตลาดสําหรับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ กําหนดกลยุทธทางการตลาดทุกปเพ่ือใหสามารถปรับตัวใหเขากับภาวะตลาดได นอกจากนี้ สํานักงานใหญ
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และสํานักงานสาขารวมทั้งหมด 26 แหงทั่วประเทศ ยังชวยใหบริษัทฯ มีขอมูลเก่ียวกับตลาดและความตองการของลูกคา    

ซ่ึงสงผลใหบริษัทฯ สามารถขายทรัพยสินรอการขายไดในราคาที่ใหผลตอบแทนที่เหมาะสม 

บริษัทฯ จัดประเภททรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ และมุงเนนการขายทรัพยสินรอการขายใหแกกลุมลูกคา

เปาหมายของทรัพยสินรอการขายประเภทนั้น ๆ เชน ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย นักลงทุน และลูกคาอ่ืน ๆ ในกรณีที่มีผูเสนอ

ซ้ือทรัพยสินมากกวาหนึ่งราย บริษัทฯ จะจัดการประมูลเพ่ือใหไดราคาที่ดีที่สุดและเพ่ือใหเกิดความโปรงใส นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและจัดบูธในงานตาง ๆ ทั่วประเทศไทยมากกวา 100 ครั้งตอป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถ

เขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด 

โดยสวนใหญ บริษัทฯ จะขายทรัพยสินรอการขายโดยการขายเปนเงินสด ซ่ึงบริษัทฯ และผูซ้ือจะลงนามในสัญญา

จะซ้ือจะขายโดยผูซ้ือจะชําระเงินมัดจําใหแกบริษัทฯ และจะชําระเงินสวนที่เหลือตามสัญญาจะซ้ือจะขายในวันที่โอน

กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขายใหกับผูซ้ือที่สํานักงานที่ดิน 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีโครงการซ้ือทรัพยแบบผอนชําระ เพ่ือเปดโอกาสใหลูกคารายยอยที่เขาไมถึงแหลง

สินเช่ือของสถาบันการเงิน ในกรณีที่ทรัพยสินนั้นมีราคาตั้งขายไมเกิน 3.0 ลานบาท เขาโครงการผอนชําระกับบริษัทฯ ได

ไมเกิน 2.0 ลานบาท หรือในกรณีพิเศษอ่ืนบางกรณี เชน ทรัพยสินรอการขายที่มีมูลคาสูง หรือในกรณีที่ลูกหนี้เดิมประสงค

จะซ้ือทรัพยสินรอการขายคืน บริษัทฯ อาจพิจารณาใหผูซ้ือสามารถชําระราคาทรัพยสินรอการขายผานการผอนชําระ          

ในกรณีดังกลาว กรรมสิทธ์ิในทรัพยสินรอการขายจะโอนไปยังผูซ้ือเม่ือชําระเงินงวดสุดทายและไดมีการดําเนินการตางๆ     

ที่สํานักงานที่ดินเสร็จส้ินแลวเทานั้น 

แผนภูมินี้แสดงขอมูลเก่ียวกับขัน้ตอนการขายทรัพยสินรอการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัต ิ

การขาย

ทรัพยสิน

รอการขาย 

รับเงนิมัดจํา

และลงนาม

ในสัญญา     

จะซ้ือจะขาย  

รับเงนิสวน         

ที่เหลือ และ      

โอนกรรมสิทธ์ิ    

ที่สํานักงานที่ดนิ 

ไดรับ

เอกสาร

เสนอซ้ือ

และรับเงนิ

ประกัน 

ขายเปนเงนิสด  

ขายผอนชําระ 

พิจารณา

คุณสมบัติ

ของผูซ้ือ

และ

ขอเสนอ 

เจรจา

เงื่อนไขการ

ผอนชําระ

ตามผลการ

พิจารณา 

(ถามี) 

อนุมัต ิ    

การขาย

ทรัพยสิน

รอการขาย

โดยการขาย

ผอนชําระ 

ไดรับ

เอกสาร

เสนอซ้ือ 

เอกสาร

ประกอบ 

และเงิน

ประกัน 

ลงนาม      

ในสัญญา       

จะซ้ือจะขาย 

+ รับเงิน     

มัดจํา 

ผอนชําระ 

ชําระงวด

สุดทาย   

และโอน

กรรมสิทธ์ิ

ที่สํานักงาน

ที่ดิน 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการติดตามผลการดําเนินงานจากการลงทุนอยางสมํ่าเสมอโดยคณะทํางานเพ่ือการบริหาร

จัดการสินทรัพยและหนี้สิน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงผลการ

ดําเนินงานของแตละพอรตการลงทุนของบริษัทฯ เพ่ือนําไปเปนปจจัยในการพิจารณาซ้ือพอรตในอนาคต 

(ข) ประเภททรัพยสินรอการขาย 

บริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายกระจายอยูในพ้ืนที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ มีทรัพยสินรอการขายอยูใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คิดเปนรอยละ 42.17 ของมูลคาตามบัญชีทรัพยสินรอการขายสุทธิทั้งหมดของบริษัทฯ       

ซ่ึงแยกตามสถานที่ตั้งทรัพยและประเภททรัพยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามสถานท่ีตั้งทรพัย 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามสถานท่ีตั้ง (ลานบาท) 

อสังหาริมทรัพย  

กรุงเทพและปริมณฑล    9,987.89  

ภาคกลาง และภาคตะวันออก    6,137.00  

ภาคเหนือ    3,432.24  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    2,158.53  

ภาคใต    1,968.58 

สังหาริมทรัพย       214.88  

รวม 23,899.12 

 

ตารางทรัพยสินรอการขายแยกตามประเภททรัพย 

 มูลคาตามบัญชีสุทธิ 

มูลคาของทรัพยสินรอการขายซึ่งจําแนกตามประเภททรพัยสินรอการขาย (ลานบาท) 

อสังหาริมทรัพย  

ที่ดินเปลา    5,242.68  

โรงแรม       449.92  

อาคารเพ่ือการพาณิชย    5,788.75  

ที่อยูอาศัย 11,526.75 

อ่ืนๆ       676.14  

สังหาริมทรัพย       214.88 

รวม 23,899.12 
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2.2.2 การตลาดและการแขงขัน  

บริษัทฯ เผชิญกับสภาวะการแขงขันในการจัดหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดยมีคูแขงหลัก 

คือ บริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนในประเทศไทยที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ ไดแก บสส. (กองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนใหญของ 

บริษัทฯ และ บสส.) และบริษัทบริหารสินทรัพยของธนาคารพาณิชยตาง ๆ ในประเทศไทย เชน บริษัท บริหารสินทรัพย  

เอ็น เอฟ เอส จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงศรีอยุธยา จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยเพทาย จํากัด บริษัท บริหาร

สินทรัพย  รัชโยธิน จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพยทวี จํากัด ทั้งนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนหนวยธุรกิจของธนาคาร

พาณิชยสวนใหญจะไมซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินอ่ืนแตจะบริหารสินทรัพย   

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่ไดรับโอนจากภายในกลุมธนาคารพาณิชยดังกลาวเอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการ

แขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนในระดับที่นอยกวาการแขงขันที่ไดกลาวมาขางตนเนื่องจากในปจจุบันบริษัทตอไปนี้

สวนใหญจะมุงเนนการเขาซ้ือสินทรัพยที่เก่ียวของกับสินเช่ือสวนบุคคลและหนี้บัตรเครดิตซ่ึงมิใชสินทรัพยดอยคุณภาพ     

ที่เปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เจ จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพยธนภัทร จํากัด บริษัท บริหาร

สินทรัพยอัลฟาแคปปตอล จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย ชโย จํากัด กลุมบริษัทศรีสวัสดิ์ และบริษัท บริหารสินทรัพย     

ไนท คลับ แคปปตอล จํากัด เปนตน อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดที่บริษัทเหลานี้จะเขาแขงขันซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ

และทรัพยสินรอการขายที่เปนเปาหมายหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผชิญการแขงขันกับนิติบุคคลตางประเทศ   

ที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรงที่มาจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย เชน โลน สตาร ฟนด และแอคครีทีพ    

คอมพานี ลิมิเต็ด และการแขงขันในอุตสาหกรรมสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอาจสูงขึ้นในอนาคต 

(อางอิงตามขอมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมซ่ึงจัดทําโดยอิปซอสส) 

บริษัทฯ แขงขันกับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนดังกลาว โดยอาศัยฐานะการเงินที่แข็งแกรง ความสามารถในการ

เขาถึงแหลงเงินทุน ความรวดเร็วในการรับทราบขาวสารเพ่ือติดตามโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ และ

ทรัพยสินรอการขาย ความสามารถในการกําหนดราคาเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่เหมาะสม 

ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของบริษัทฯ รวมทั้งเครือขายในการดําเนินงานและทีมงานที่มีประสบการณ (ซ่ึงกําหนด

ความสามารถในการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย) ทั้งนี้ ความสามารถในการบริหารจัดการ

ดังกลาวอาจสงผลตอแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ในการขายทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ ยังตองแขงขันกับบริษัทอสังหาริมทรัพยอ่ืน สถาบันการเงิน    

ที่ขายทรัพยสินรอการขาย และผูประกอบการอ่ืนในตลาดอสังหาริมทรัพย 

2.2.2.1 กลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพของบริษัทฯ คือ ลูกหนี้ที่บริษัทฯ ซ้ือสินทรัพย

ดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน  

กลุมลูกคาเปาหมายของธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย ไดแก ผูพัฒนาอสังหาริมทรัพย ผูลงทุน และ

ลูกคาอ่ืน ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดกิจกรรมแสดงสินคาและออกบูธในงานมหกรรมตาง ๆ ทั่วประเทศมากกวา 100 ครั้ง

ตอป เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาเปาหมายไดมากที่สุด 
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2.2.2.2 นโยบายการตลาดและสงเสริมการขาย 

บริษัทฯ ไดจัดทํากิจกรรมสงเสริมการปรับโครงสรางหนี้สําหรับลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพภายใตช่ือ

โครงการ "สุขใจ ไดบานคืน" โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดใหสามารถไถถอน

หลักประกันซ่ึงเปนท่ีอยูอาศัยคืนกลับไป ซ่ึงภาระหน้ีเงินตนตองไมเกิน 10.0 ลานบาท โดยเลือกชําระหน้ีคร้ังเดียวใหเสร็จส้ิน

ภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 20 ป ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ อีกทั้ง 

บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเนื่อง เชน โครงการ “BAM ชวยลด 

เพ่ือปลดหนี้” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหนี้ที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถ

ชําระหนี้ไมมีหลักประกันที่ภาระหนี้เงินตนไมเกิน 3.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน     

ในอัตรารอยละ 10.0 ของเงินตนคงคางหรือเลือกผอนชําระภายใน 3 ป ในอัตรารอยละ 15.0 ของเงินตนคงคางและไมมี

ดอกเบ้ีย อีกท้ัง บริษัทฯ ยังจัดทําโครงการ “BAM ชวยฟน คืนธุรกิจ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสใหลูกหน้ีของบริษัทฯ 

ทั้งที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ยังไมถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดและไมมีทรัพยสินอ่ืนใหสามารถชําระหนี้ที่ภาระหนี้

เงินตนไมเกิน 20.0 ลานบาทได โดยเลือกชําระหนี้คร้ังเดียวใหเสร็จส้ินภายใน 90 วัน หรือเลือกผอนชําระภายใน 10 ป        

ในอัตรารอยละ 80.0 ของราคาประเมินตามหลักเกณฑของบริษัทฯ ท้ังน้ีโครงการดังกลาวอยูภายใตเง่ือนไขอ่ืนตามท่ีบริษัทฯ 

กําหนด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือชวยเหลือลูกคาทรัพยสินรอการขาย เชน “โครงการขายทรัพยสิน

แบบผอนชําระกับบริษัทฯ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยเหลือผูมีรายไดนอยหรือผูมีงบประมาณจํากัดใหมีที่อยูอาศัยเปนของ

ตนเอง โดยลูกคาซ้ือทรัพยสามารถซ้ือแบบผอนชําระกับบริษัทฯ ไดไมเกิน 2.0 ลานบาท รวมถึงหองชุดในราคาพิเศษใหแก

ผูมีรายไดนอยไดพิจารณาซ้ือขายในราคาที่เหมาะสม พรอมโครงการคอนโด โดนใจ สบายกระเปา ซ้ือเงินผอนคอนโดราคา

ไมเกิน 5 แสนบาท ไมมีเงินดาวน อีกทั้งบริษัทฯ ไดจัดทําโครงการ “ที่ดินเพ่ือการออม” โดยบริษัทฯ ไดนําทรัพยที่ดินเปลา

บนทําเลดีทั่วประเทศ ราคาไมเกิน 2.0 ลานบาท ออกจําหนาย โดยไมคิดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิในชวงการ            

จัดโปรโมช่ัน หรือใหผูบริโภคเลือกผอนชําระกับบริษัทฯ ตามอัตราดอกเบี้ยพิเศษภายใตเงื่อนไขที่บริษัทฯ กําหนด  

บริษัทฯ มีทีมการตลาดที่ดูแลทรัพยสินรอการขายแตละประเภทเพ่ือพัฒนากลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับ

ประเภททรัพยสินรอการขายและกลุมลูกคาเปาหมาย โดยเคร่ืองมือทางการตลาดที่บริษัทฯ ใช ไดแก การติดปาย  

ณ สถานที่ตั้งของทรัพย การโฆษณาประชาสัมพันธทางเว็บไซต รวมถึง Social Media ของบริษัทฯ ทั้ง Facebook, Line และ

แอปพลิเคชันบนโทรศัพทมือถือ ส่ือโทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ ออกบูธในงานตาง ๆ การเปดประมูลสําหรับบุคคลทั่วไป และ

การติดตอนักลงทุนและนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยโดยตรง 

2.2.2.3 ชองทางการจําหนาย 

ชองทางการจําหนายแบงออกเปน 2 สวนตามการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กลาวคือ (ก) ชองทางการประนอมหน้ี 

และชองทางการชําระเงินของลูกหนี้สําหรับธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ และ (ข) ชองทางการจําหนายสําหรับ

ธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย  

ชองทางการจําหนายในกรณีสินทรัพยดอยคุณภาพ หมายถึง การประนอมหนี้และชองทางการชําระเงินของลูกหนี้ 

โดยภายหลังจากที่มีการดําเนินการประนอมหนี้เสร็จส้ินแลว ลูกหนี้ของบริษัทฯ สามารถชําระเงินผานชองทางตาง ๆ ไดแก 

การชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสที่ราน 7-Eleven หรือธนาคารพาณิชยรายใหญทั่วประเทศ เชน ธนาคารกรุงศรี               
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2-24 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

และธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงการชําระเงินผานเคานเตอรเซอรวิสขางตนชวยใหลูกหนี้สามารถชําระ

เงินผานสาขาของธนาคารพาณิชยได และการชําระเงินที่สํานักงานใหญหรือสาขาของบริษัทฯ อยางไรก็ดี หากลูกหนี้        

ไมสามารถชําระเงินไดตามเงื่อนไขสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้เดิม บริษัทฯ จะพิจารณาวาจะปรับโครงสรางหนี้ภายใต

เงื่อนไขใหมหรือจะดําเนินกระบวนการทางศาล อยางไรก็ดี โดยทั่วไป บริษัทฯ จะพิจารณาใชทั้ง 2 ทางเลือก กลาวคือ            

การปรับโครงสรางหนี้ควบคูไปกับการกระบวนการทางศาล 

ในกรณีของทรัพยสินรอการขาย บริษัทฯ มีชองทางการจําหนายทรัพยสินรอการขายที่หลากหลาย อาทิ งาน

มหกรรมอสังหาริมทรัพย (Assets Expos) ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ การโฆษณาประชาสัมพันธ

ผานส่ือตาง ๆ ในประเทศ เว็บไซตของบริษัทฯ Social Media และระบบแอปพลิเคชัน BAM บนโทรศัพทมือถือที่ใชใน 

การจองซ้ือทรัพยออนไลนและการใหขอมูลขาวสารประชาสัมพันธเก่ียวกับทรัพยสินรอการขายของบริษัทฯ โดยสวนมาก

ลูกคาจะซ้ือเปนเงินสดหรือขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน และในบางครั้งอาจซ้ือแบบผอนชําระ ในกรณีที่ลูกคาซ้ือแบบผอน

ชําระ ลูกคาสามารถเลือกชองทางการชําระเงินเชนเดียวกับลูกคาที่เปนสินทรัพยดอยคุณภาพตามที่กลาวมาแลวขางตน  

การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย* 

ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ภาคการเงินไทยไดถูกเสริมสรางใหมีความแข็งแกรงกระทั่งสามารถรองรับ

เศรษฐกิจที่กําลังเติบโตและชวยลดความเส่ียงจากความผันผวนของตลาดการเงินในตางประเทศในปจจุบันได ประเทศไทย

มีการเพ่ิมความระมัดระวังในการดําเนินธุรกรรมทางการเงินอยางตอเนื่องโดยมีการกําหนดกฎระเบียบและเพ่ิมมาตรการ

ตางๆ หนึ่งในปจจัยที่สําคัญในการเสริมสรางภาคการเงินใหแข็งแกรงก็คือการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ

สินทรัพยดอยคุณภาพ และทรัพยสินรอการขาย ซ่ึงจะชวยสงเสริมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ

ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่มีประสิทธิภาพ  

บริษัทบริหารสินทรัพยของไทยทําการรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จาก

สถาบันการเงินเปนหลัก โดยผานการประมูลหรือรับซ้ือโดยตรงหลังจากการเจรจาของทั้งสองฝาย โดยบริษัทบริหาร

สินทรัพยจะทําการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) โดยการเจรจาปรับโครงสรางหนี้เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับ  

ทุกฝาย รวมทั้งจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPAs) โดยปรับปรุงทรัพยสินใหมีสภาพดีขึ้นกอนนําออกจําหนายสูตลาด 

ดังนั้น อุตสาหกรรมดังกลาวจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม  

ย่ิงอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพียงใด     

ก็ย่ิงสามารถลดภาระของสถาบันการเงินมากขึ้นเพียงนั้น ทั้งนี้บริษัทบริหารสินทรัพยสงผลใหเกิดความยืดหยุนใน            

ภาคการเงินและชวยทําใหภาคการธนาคารมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยสามารถชวยใหลูกหนี้ที่มีศักยภาพยังคงดําเนินธุรกิจของ

ตนตอไปได อีกทั้งยังเปนกลไกในการดูดซับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินไทยอีกดวย 

การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย*  

สภาพเศรษฐกิจไทยในชวงตั้งแตป 2530 เปนตนมามีลักษณะเติบโตอยางตอเนื่อง ความแข็งแกรงของภาพลักษณ

ของภาคการเงินในขณะนั้นเปนสาเหตุใหรัฐบาลมีแนวคิดที่จะทําใหประเทศไทยเปนหนึ่งในศูนยกลางทางดานการเงินของ
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2-25 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ภูมิภาคเอเชียเฉกเชน ฮองกงและสิงคโปร ในป 2536 มีการจัดตั้งกิจการวิเทศธนกิจหรือที่รูจักในนาม บีไอบีเอฟ (หรือ 

Bangkok International Banking Facility) เพ่ือสนับสนุนการเปดเสรีตลาดการเงินของประเทศ ซ่ึงรัฐบาลไทยตองการใหเปน

กลไกหลักในการระดมเงินทุนจากตางประเทศ มีการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยใหอยูในระดับที่สูงเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจาก

ตางประเทศเขามา และภายใตการดําเนินงานของบีไอบีเอฟ มีการอนุญาตใหธนาคารที่จัดตั้งขึ้นทั้งในประเทศและธนาคาร

ตางประเทศสามารถใหบริการบัญชีการเงินนอกประเทศ (Offshore Banking) ได ดังนั้น จึงเกิดชองทางในการกูเงินในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ําจากสถาบันการเงินตางชาติเขามาสูประเทศ 

เงินทุนที่ไหลเขามาจํานวนมหาศาลอยางตอเนื่องในป 2538 ถึง ป 2539 ทําใหสถาบันการเงินสามารถเขาถึงแหลง

เงินกูไดงายย่ิงขึ้น ในขณะเดียวกัน การใชอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่ทําใหประชาชนจํานวนมากคิดวาตนไมมีความเส่ียงจาก

อัตราแลกเปล่ียน โดยธนาคารกลางเปนผูรับความเส่ียงนั้นเอง ทําใหสถาบันการเงินและประชาชนทําธุรกรรมที่เส่ียงมากขึ้น 

ทั้งความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน (Exchange Rate Risk) และความเส่ียงจากความแตกตางของอายุคงเหลือ (Maturity Risk) 

หนี้ระยะส้ันที่กูมาในสกุลเงินดอลลารสหรัฐจากตางประเทศเพ่ิมขึ้นสูงมากอยางรวดเร็ว โดยหนี้สวนใหญถูกนํามาปลอยกู

แบบระยะยาวในสกุลเงินบาทใหธุรกิจภายในประเทศ ทําใหเกิดภาวะการไมสอดคลองของสกุลเงิน (Currency Mismatch) 

และระยะเวลาการกูยืม (Maturity Mismatch) โดยเงินที่ไหลเขาจากตางประเทศสวนใหญนั้นถูกนําไปลงทุนในภาคที่ไม

กอใหเกิดผลผลิต (Non-Productive Sector) โดยเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย ความตองการซ้ืออสังหาริมทรัพยใน

ชวงเวลาดังกลาวมากขึ้นอยางผิดธรรมดาซ่ึงสงผลใหราคาอสังหาริมทรัพยทะยานสูงขึ้นไปดวย 

เศรษฐกิจทรุดตัวลงในป 2539 ถึง 2540 เนื่องจากการสงออกหดตัวและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด สงผลใหเจาหนี้

ตางประเทศเร่ิมมีความกังวลเก่ียวกับหนี้ตางประเทศของไทยและศักยภาพในการเจริญเติบโตและการส้ินสุดของการเกิด

ฟองสบูในราคาอสังหาริมทรัพย (Asset Price Bubble) ความตองการขายอสังหาริมทรัพยที่มีมากกวาความตองการซ้ือ      

เปนเหตุใหสถาบันการเงินทุกแหงประสบปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) ที่เพ่ิมขึ้นไปพรอมกับการลดลงอยางรุนแรง

ของราคาทรัพยสิน หนี้ระยะส้ันในสกุลเงินตางประเทศมีมากกวาทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศ การไหลออกของ

เงินทุนอยางฉับพลันทําใหเกิดวิกฤติงบดุลสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) เพ่ิมสูงขึ้นหนึ่งเทาตัวในป 2539 และเพ่ิมขึ้น      

อยางนากังวลอีกเทาตัวในไตรมาสแรกของป 2540 ซ่ึงในขณะนั้นสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) ของสถาบันการเงินตาง ๆ 

สูงถึง 225 พันลานบาท  

รัฐบาลใชทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศในการปกปองคาเงินบาทเปนจํานวนมหาศาล และรักษาระบบอัตรา

แลกเปล่ียนคงที่ ซ่ึงทําใหทุนสํารองลดลงอยางมาก ในที่สุดรัฐบาลภายใตการบริหารงานของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ             

จึงประกาศเปล่ียนแปลงระบบอัตราแลกเปล่ียนใหเปนการลอยตัวคาเงิน เม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ซ่ึงนับเปนจุดเร่ิมตน

ของวิกฤติการเงินเอเชีย เพราะคาเงินบาทออนตัวลงทันทีรอยละ 18 และออนตัวลงอยางตอเนื่องจนกระทั่งมีราคา 55.50 

บาทตอดอลลารสหรัฐในเดือนมกราคม 2541 

สถาบันการเงินรวมทั้งภาคธุรกิจและบริษัทตางๆ ของไทยที่ไดกูยืมเงินสกุลดอลลารสหรัฐในชวงเวลานั้นไดรับ

ผลเสียอยางหนัก มูลคาของหนี้สินทะยานขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากคาเงินบาทออนตัวลงอยางรุนแรงทําใหหนี้ตางประเทศ

เม่ือคิดเปนสกุลเงินบาทมากขึ้นอยางกาวกระโดด ผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงินในครานั้นไมเพียงจํากัดแค         

ภาคการเงิน แตยังกระทบไปถึงภาคอสังหาริมทรัพยและภาคธุรกิจหลักอ่ืน ๆ อีกดวย วิกฤติที่ลุกลามสูประเทศอ่ืน ๆ ใน

ภูมิภาคเอเชียทําใหเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ ย่ิงไปกวานั้น การขาดการบริหารจัดการที่ดีและการขาดการควบคุมและปฏิบัติ
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2-26 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตามกฎระเบียบของสถาบันการเงินยังซํ้าเติมใหวิกฤติคาเงินเลวรายลง อัตราการวางงานเพ่ิมสูงขึ้น ผูประกอบการภาคธุรกิจ

ลมละลายอยางกวางขวาง การปดตัวของธุรกิจทําใหมีการผิดนัดชําระหนี้และเกิดสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) เพ่ิมขึ้น

อยางรวดเร็ว  

ภาคสถาบันการเงินไทยทรุดตัวลงอยางรุนแรง เปนเหตุใหในชวงกลางป 2540 ธปท. มีคําส่ังใหสถาบันการเงิน      

58 แหง ระงับการดําเนินกิจการช่ัวคราวเนื่องจากเกิดภาวะลมละลายหรือขาดสภาพคลอง โดยมีเจาหนี้รายใหญที่สุดคือ 

กองทุนฟนฟูฯ ซ่ึงขณะนั้นมีมูลคาหนี้ถึง 1.4 ลานลานบาท 

จากการที่ทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศลดลงอยางตอเนื่อง ทําใหในที่สุดรัฐบาลไทยตัดสินใจกูเงินจาก

กองทุนการเงินระหวางประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ (International Monetary Fund) มาเพ่ือพยุงสถานะทางการเงินของประเทศ

ในขณะนั้น  

ตอมา รัฐบาลจึงไดจัดตั้งองคกรเพ่ือการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (“ปรส.”) (The Financial Sector Restructuring 

Authority) ในเดือนตุลาคม 2540 โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินปรับปรุงแผนฟนฟู และจัดการสินทรัพยของสถาบันการเงิน

56 แหงที่ถูกปดไป โดย ปรส. ตองการคัดแยกหนี้เสียออกจากระบบเพ่ือนํามาปรับโครงสรางหนี้เสียบางสวนถูกประมูลซ้ือ

โดยสถาบันการเงินตางชาติ สวนที่เหลือรัฐบาลไดจัดตั้ง บบส. ตามพระราชกําหนดบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2540 เพ่ือซ้ือและรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน ทั้ง 56 แหงที่ถูกปดตัวลง

ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจเอเชียและนํามาบริหารจัดการกอนนําออกจําหนาย ดังนั้น บบส. จึงถือเปนองคกรบริหารสินทรัพย

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายแหงแรกในประเทศไทย  

รัฐบาลไทยตองการแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอยางเปนรูปธรรมย่ิงขึ้น จึงมีการ

อนุญาตใหจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยตาม พ.ร.ก บริษัทบริหารสินทรัพย โดยบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด

สามารถจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยไดภายใตการกํากับดูแลของธปท. ทั้งนี้ พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ได

กําหนดหลักเกณฑสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่สถาบันการเงินสามารถจําหนายหรือโอนใหกับบริษัท

บริหารสินทรัพยได ซ่ึงประกอบดวย (1) สินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน (2) จัดช้ันสงสัย  

(3) จัดช้ันสงสัยจะสูญ และ (4) ทรัพยสินรอการขายที่อยูในขายตองจัดช้ันเนื่องจากมีมูลคาตลาดต่ํากวาตนทุนที่ไดมา และ

ตอมาภายในปเดียวกัน ธปท. ก็ไดมีการเพ่ิมขอบเขตของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายอีก 2 ประเภท  

คือเพ่ิม (5) สินทรัพยจัดช้ันสูญ และ (6) สินทรัพยที่สถาบันการเงินไดจําหนายออกจากบัญชีไปแลว 

ในป 2541 บสก. ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจาก BBC ที่ไดยุต ิ

การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยไปเม่ือเดือนสิงหาคม 2541 

ในเดือนเมษายน 2543 บสส. ไดถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเพ่ือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน

รอการขายจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) บสส. มีกองทุนฟนฟูฯ เปนผูถือหุนของบริษัทรอยละ 99.99 เชนเดียว 

กับ บสก. 

ในป 2544 บสท. ถูกจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. บสท. เพ่ือแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

โดยสงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนดําเนินการโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายออกจาก

ระบบใหแก บสท. เพ่ือบริหารจัดการ พ.ร.ก. บสท. มีมาตรการใหสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยที่มี         
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กองทุนฟนฟูหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแหงใดแหงหนึ่งหรือรวมกันเปนผูถือหุนเกินรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน    

ที่ชําระแลว โอนสินทรัพยที่จัดเปนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายทั้งหมดใหแก บสท. ภายในเวลาที่ บสท. 

กําหนด สวนสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนนอกจากที่กําหนดสามารถโอนสินทรัพยใหแก บสท. ไดเชนกัน 

ทั้งนี้ บสท. ไดรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายมูลคารวม 770 พันลานบาท โดยรอยละ 81 ของ

สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายมาจากธนาคารของรัฐ 

ในป 2548 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให บบส. โอนขายสินทรัพยหลัก ไดแก เงินลงทุน ในลูกหนี้ ทรัพยสินรอการขาย 

และเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมดใหแก บสก. รวมทั้งให บสก. รับโอนพนักงานของ บบส. มาตามความสมัครใจอีกดวย 

ซ่ึงชวยเสริมสรางความแข็งแกรงในการดําเนินงานของ บสก. ตอมาในป 2549 บบส. ไดเลิกกิจการ ตามพระราชบัญญัติ     

ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน พ.ศ. 2549 การยุบเลิกนั้นเพ่ือลดภาระของภาครัฐในการจัดการสินทรัพย   

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในระบบสถาบันการเงิน เนื่องจากขณะนั้นระบบสถาบันการเงินของประเทศประสบ

ความสําเร็จในการปฏิรูปบางสวนแลว อีกทั้งยังมีการควบคุมที่ดีและแข็งแกรงพอที่จะจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ

ทรัพยสินรอการขายไดเอง 

ในป 2554 บสท. ทําการโอนกลับสินทรัพยที่ไมสามารถปรับโครงสรางหนี้ได และขายสินทรัพยใหกับสถาบัน

การเงินเพ่ือยุบเลิกกิจการ เนื่องจาก บสท. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือแกไขปญหาหนี้เสียของระบบโดยมี

กําหนดอายุเพียง 10 ป ตามมาตรา 95 แหง พ.ร.ก. บสท. 

ณ เดือนธันวาคม 2562 จํานวนบริษัทบริหารสินทรัพยที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยกับ ธปท.         

มีทั้งส้ิน 61 แหง (ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย) 

ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย ในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม*  

วัตถุประสงคสําคัญของสถาบันการเงินในการจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 3 ประการ 

ไดแก 

1. เพ่ือดําเนินการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

ซ่ึงชวยขับเคล่ือนใหมูลหนี้ตั้งตนลดมูลคาลงนอยที่สุด 

2. เพ่ือลดจํานวนประมาณการหนี้สินที่สถาบันการเงินรับรู ทําใหสถาบันการเงินสามารถปรับโครงสรางทาง

การเงินและเพ่ิมทุนไดอยางสะดวก ซ่ึงสงผลใหสถาบันการเงินสามารถมุงเนนกิจกรรมการใหกูยืมเงินได

และนําไปสูการพัฒนาของระบบสินเช่ือตอไป  

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพของหนี้สูญโดยการถายโอนความรับผิดชอบในการจัดการสินทรัพยดังกลาวใหแกบริษัท

บริหารสินทรัพยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะ ในการทําใหสินทรัพยที่มีปญหานั้นสามารถเพ่ิมมูลคาขึ้นมาได  

บริษัทบริหารสินทรัพยชวยแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในระบบสถาบันการเงิน 

โดยเนนการเจรจาประนอมหนี้กับลูกหนี้บนพ้ืนฐานของความรวมมือกันระหวางบริษัทบริหารสินทรัพย (เจาหนี้) และ

ลูกหนี้ ผานมาตรการที่หลากหลาย อาทิ การขยายระยะเวลาการผอนชําระหนี้ การใหระยะเวลาปลอดหนี้เงินตนและ/หรือ

ดอกเบี้ย การลดเงินตน การลดอัตราดอกเบี้ย หรือการพักชําระดอกเบี้ย และการแปลงหนี้เปนทุน ดวยการปรับปรุง



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2-28 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางหนี้ การจําหนายทรัพยสินรอการขาย และการฟนฟูธุรกิจของลูกหนี้ใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสถาบันการเงิน

สามารถจัดการคุณภาพของสินทรัพยไดคลองตัวและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นอกจากนี้การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้

ใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดยังเปนการชวยใหเศรษฐกิจสามารถขับเคล่ือนตอไปขางหนา และสรางเสถียรภาพตอภาค

การเงินอีกดวย 

นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปฏิบัติ

หนาที่จัดการทรัพยสินมุงเนนการพัฒนาคุณภาพทรัพยสินใหอยูในสภาพดีพรอมจําหนายเพ่ือตอบสนองความตองการซ้ือ

ของกลุมเปาหมาย โดยมีการตรวจสอบ การบงช้ีจุดที่ตองปรับปรุงใหม และอาจมีการลงทุนเพ่ิมเติมเม่ือจําเปนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพของทรัพยสินนั้น การกระทําดังกลาวสงผลใหมูลคาของสินทรัพยเพ่ิมสูงขึ้นและนําเงินกลับมาหมุนเวียนในระบบ

เศรษฐกิจไดอีกครั้ง 

ผูมีสวนรวมหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของ       

ประเทศไทย* 

อุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของประเทศไทยประกอบดวยผูมี

สวนรวมหลัก 4 ฝาย ไดแก ผูจําหนายหรือประมูลขายพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ผูซ้ือหรือประมูล

ซ้ือพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย หนวยงานกํากับดูแล และผูเก่ียวของอ่ืน เชน ผูเช่ียวชาญเฉพาะใน

การประเมินมูลคาสินทรัพยและสํานักงานกฎหมาย เปนตน ซ่ึง บสก. และ บสส. นับวาเปนผูซ้ือหรือประมูลซ้ือพอรต

สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินรายใหญที่สุดสองแหงของอุตสาหกรรมการบริหาร

จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ดําเนินกิจการบริหารจัดการสินทรัพยและสรางความแข็งแกรงใหแก

ระบบภาคการเงินได 

(1) ผูจําหนายหรือผูประมูลขายพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

ผูจําหนายหรือผูประมูลขายในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย

หมายความถึงผูจัดหาหรือนําสงสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย โดย พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยระบุวา  

ผูจําหนายที่สามารถโอนหรือจําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายใหแกบริษัทบริหารสินทรัพย ไดแก 

 สถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. ธุรกิจ

สถาบันการเงิน”) ประกอบดวย 

- ธนาคารพาณิชย 

- บริษทัเงนิทุน 

- บริษทัเครดิตฟองซิเอร 

 บริษทับรหิารสินทรัพยตามกฎหมายวาดวยบริษัทบรหิารสินทรัพย 

 บรรษทับรหิารสินทรัพยสถาบันการเงิน (ยุบเลิกแลว)  

 ธนาคารอาคารสงเคราะห 

 บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอาศยั 

 ธนาคารออมสิน 
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2-29 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 

 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 

 ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 กองทุนฟนฟูฯ 

 บสท. (ยุบเลิกแลว)  

 ผูประกอบธุรกิจทางการเงนิตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย 

 นิติบคุคลอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

ธนาคารพาณิชยและผูประกอบธุรกิจที่มิใชสถาบันการเงินนับวาเปนผูจําหนายหรือประมูลขายพอรตสินทรัพย

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายหลัก โดยสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่บริษัทบริหารสินทรัพย      

รับโอนสวนใหญคือพอรตเงินลงทุนในสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) 

(2) ผูซ้ือหรือผูประมูลซ้ือพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหผูซ้ือหรือประมูลซ้ือพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการ

ขายตองจดทะเบียนรับอนุญาตประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยกับ ธปท. ณ เดือนธันวาคม 2562 มีบริษัทบริหารสินทรัพย     

ที่จดทะเบียนแลวจํานวน 61 แหงในประเทศไทย โดยสามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ บริษัทในเครือของกลุมสถาบัน

การเงินตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน จํานวน 9 แหง และบริษัทที่มิไดเปนบริษัทในเครือของกลุม

สถาบันการเงินใด ๆ ซ่ึงบริษัทที่มิไดสังกัดอยูในกลุมสถาบันการเงินใดๆ จะสามารถถือครองทรัพยสินดอยคุณภาพไดโดย

ไมมีกรอบเวลาที่จํากัด ตางจากบริษัทในเครือของกลุมสถาบันการเงินที่จะสามารถถือครองทรัพยสินดังกลาวไดเพียง 5 ป 

และผอนผันใหถือครองตอไดอีก 5 ปหลังเกินกําหนดจาก 5 ปแรก โดยบริษัทบริหารสินทรัพยทุกแหงสามารถจําหนาย

สินทรัพยผานสาขาของตนหรือตัวแทน เชน สาขาของธนาคาร เปนตน โดยบริษัทบริหารสินทรัพยรายใหญจําแนกตาม

มูลคาสินทรัพย ประกอบดวย บสก. บสส. และบริษัทบริหารสินทรัพยธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของกลุมสถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจ

สถาบนัการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรัพยในเครือ สถาบันการเงินท่ีเปนบริษัทแม 

บริษัท บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย เอ็น เอฟ เอส จํากัด 

บริษัท บริหารสินทรัพย แมกซ จํากัด 

บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย ทวี จํากัด ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย เพทาย จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย พหลโยธิน จํากัด 

(บริษัท บริหารสินทรัพย พญาไท จํากัด เดิม) 

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย สาทร จํากัด ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท บริหารสินทรัพย รัชโยธิน จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

ที่มา ขอมูลที่สามารถเขาถึงไดโดยสาธารณะจากรายงานประจําปของสถาบันการเงนิที่เปนบริษัทแม 
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2-30 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของสถาบันการเงินตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 

พ.ศ. 2551 จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของธปท. ดานหลักเกณฑการรายงานงบการเงิน อาทิ การจัดทํางบการเงินรวมของ

สถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมถึงหลักเกณฑในการถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขายที่กําหนดใหบริษัท

บริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของสถาบันการเงินสามารถถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขายไวที่ 5 ป และสามารถ

ผอนผันระยะเวลาการถือครองอีก 5 ป หรือ 10 ป ขึ้นอยูกับกลุมของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถูกจําแนกตามประกาศ

ธปท. ที่ สนส. 23/2552 หากมีการผอนผันระยะเวลา จะตองเปนกรณีที่สถาบันการเงินที่เปนบริษัทแมมีอัตราสวน

อสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถือครองเกินระยะเวลาไมเกินรอยละ 10.0 ของเงินกองทุน แตหากเกินรอยละ 10.0 ของ

เงินกองทุน ธปท.จะผอนผันระยะเวลาใหในกรณีที่บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถกันเงินสํารองตามกําหนดขั้นต่ําตาม

ประกาศ อันไดแก การกันเงินสํารองอัตรารอยละ 20.0 รอยละ 40.0 รอยละ 55.0 และสูงสุดที่รอยละ 70.0 ของมูลคาที่ไดจาก

การประเมินราคาหรือราคาตามบัญชีอสังหาริมทรัพย แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภายในปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 และ ปที่ 5 ของ

ระยะเวลาการถือครองเพ่ือการกันเงินสํารอง ตามลําดับ โดยเงินสํารองสําหรับปที่ 1 ของระยะเวลาการถือครองเพ่ือการ      

กันเงินสํารอง ไดรับยกเวนที่อัตรารอยละ 0.0 

ขณะที่บริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดเปนบริษัทในเครือของสถาบันการเงินใดสามารถถือครองทรัพยสินรอการ

ขายไดอยางไมมีกําหนด บริษัทบริหารสินทรัพยที่เปนบริษัทในเครือของสถาบันการเงินสวนใหญจะไดรับความชวยเหลือ

ดานเงินลงทุนที่ใชในการเขาประมูลซ้ือพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงินที่เปน

บริษัทแม  

 บริษัทบริหารสินทรัพยที่มิไดเปนบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน ตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจ

สถาบันการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดมีสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุมธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายวาดวย

พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงินเปนบริษัทแม ประกอบดวยบริษัทบริหารสินทรัพยที่มีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจและบริษัท

บริหารสินทรัพยของเอกชน  

สําหรับอุตสาหกรรมนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยที่มีขนาดใหญที่สุด 2 อันดับแรก คือ บสก. และ บสส. เนื่องจาก    

ถือหุนโดยกองทุนฟนฟูฯ สําหรับภาคเอกชน บริษัทบริหารสินทรัพย เจ จํากัด และ บริษัทบริหารสินทรัพย เอส ดับบลิว พี จํากัด 

(ช่ือเดิม บริษัทบริหารสินทรัพย ศรีสวัสดิ์ จํากัด) เปนบริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอรค 

เซอรวิสเซ็ส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร 1979 จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ บริษัทแมทั้งสองมีการ     

ดําเนินกิจการธุรกิจที่เก่ียวของกับอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพย แตไมถือเปนสถาบันการเงิน เชน ธุรกิจ

ใหบริการติดตามเรงรัดหนี้สิน หรือ ธุรกิจปลอยสินเช่ือสวนบุคคล และเม่ือบริษัทตองการซ้ือหรือประมูลซ้ือพอรตสินเช่ือ                

ดอยคุณภาพ จึงตองจดทะเบียนประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพยกับ ธปท. ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ในขณะ 

เดียวกัน บริษัทบริหารสินทรัพยประเภทนี้ซ่ึงมิไดเปนบริษัทในเครือของกลุมภาคการเงินจะไมถูกจํากัดเร่ืองระยะเวลา      

การถือครองทรัพยสินรอการขายอีกดวย 

              (3)  หนวยงานกํากับดูแล 

ธปท. เปนหนวยงานกํากับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย โดยบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดสามารถย่ืน         

จดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยได การจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพยน้ันตองผานการอนุมัติจากผูวาการ ธปท. 
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2-31 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ทั้งนี้ ธุรกรรมตางๆ อาทิ การซ้ือขายถายโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ระหวางผูซ้ือและผูขาย การซ้ือ

หุนเพ่ิมทุนในกิจการที่บริษัทบริหารสินทรัพยถือหุนที่ไดมาจากการชําระหนี้หรือการปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้  

การรับจางบริหารจัดการเงินกูที่มีปญหา และการรับเปนที่ปรึกษาในการปรับปรุงโครงสรางหนี้จะตองรายงานหรือไดรับ

อนุญาตจาก ธปท. กอน ตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย และที่มีการแกไขเพ่ิมเติม และ ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 

(4) ผูเก่ียวของอ่ืน 

 ผูมีสวนรวมซ่ึงอยูในฐานะตัวกลางหรือบุคคลที่สามในการใหบริการตางๆ ที่สนับสนุน

อุตสาหกรรม ซ่ึงตองใชความรูความชํานาญและทักษะเฉพาะในระดับมืออาชีพ ประกอบดวย  

- ผู เ ช่ียวชาญในการประเมินมูลคาสินทรัพย  ที่ดํา เนินการประเมินมูลคาของ

หลักประกันที่เก่ียวของกับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย เชน ที่ดิน 

อสังหาริมทรัพย และพาหนะยานยนต เปนตน  

- สํานักงานกฎหมาย มีสวนในการทํางานตามกฎหมายที่เก่ียวของกับบริษัทบริหาร

สินทรัพย 

 ผูเก่ียวของอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน           

รอการขาย ไดแก 

- ลูกหนี้ที่รับโอนมาจากสถาบันการเงิน ซ่ึงเปนลูกหนี้จากพอรตสินเช่ือดอยคุณภาพ     

ที่ซ้ือมาโดยบริษัทบริหารสินทรัพย 

- ผูซ้ือทรัพยสินรอการขาย ทั้งผูซ้ือบริษัท และผูซ้ือรายยอย 

 

ลักษณะของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย* 

บริษัทในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายสามารถปรับกลยุทธ และ

ดําเนินงานในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได กลาวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเขาซ้ือ

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากสินทรัพยดอยคุณภาพ

และทรัพยสินรอการขายจะเกิดขึ้นมากในชวงเวลาเศรษฐกิจตกต่ําดังกลาว จากนั้นจะมีการบริหารจัดการสินทรัพย            

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่ถูกซ้ือ และเม่ือเศรษฐกิจฟนตัวหรือขยายตัว ทรัพยสินที่เปนหลักประกัน และ

ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จะถูกจําหนายทอดตลาด ธุรกิจหลักของบริษัทบริหารสินทรัพยประกอบดวยการซ้ือหรือรับโอน

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) หรือทรัพยสินรอการขาย (NPAs) หรือสินทรัพยค้ําประกัน จากสถาบันการเงินตามที่ระบุ     

ไปแลวขางตน โดยรายไดของบริษัทบริหารสินทรัพยจะมาจากสองชองทางหลัก ไดแก (1) การปรับโครงสรางหนี้และการ

บริหารจัดการหนี้ (การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs)) และ (2) การจําหนายทรัพยสินรอการขายหรือ

สินทรัพยค้ําประกัน (การบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย (NPAs)) 

บริษัทบริหารสินทรัพยดําเนินการชวยลูกหนี้ในการปรับโครงสรางหนี้ผานมาตรการตางๆ ซ่ึงรวมถึงการเจรจา

ปรับปรุงขอตกลงและระยะเวลาในการชําระเงินใหม โดยบริษัทบริหารสินทรัพยจะมีรายไดมาจากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจาก

ลูกหนี้จากการปรับโครงสรางหนี้ นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยยังสามารถมีกําไรจากการจําหนายทรัพยหลักประกัน

ของลูกหนี้จากการโอนทรัพยชําระหนี้ ซ่ึงการบริหารจัดการและจําหนายทรัพยสินดังกลาวมีสวนชวยในการพัฒนาคุณภาพ
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ของอสังหาริมทรัพยกอนถูกนํากลับคืนสูระบบเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ ถือเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการพัฒนาภาค

ธุรกิจและการเติบโตของระบบเศรษฐกิจอยางย่ังยืน อยางไรก็ตามภาพรวมการดําเนินธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยตอง

ใชระยะเวลาในการดําเนินการกวาที่จะไดรับผลการรับรูทางดานรายได อีกทั้งยังตองมีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญในการ

ดําเนินงานทั้งในเร่ืองของการเจรจาปรับปรุงโครงสรางหนี้ รวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายใหเปน               

ที่ตองการของตลาด จึงทําใหการเขามาของบริษัทบริหารสินทรัพยรายใหมตองมีฐานะทางการเงินที่แขง็แกรงและมีบุคลการ

ที่มีความเช่ียวชาญจึงจะสามารถดําเนินธุรกิจอยูในอุตสาหกรรมนี้ได 

พลวัตการแขงขันของอุตสาหกรรม*  

บสก. และ บสส. เปนบริษัทบริหารสินทรัพยของไทยที่มีสินทรัพยรวมขนาดใหญที่สุดสองอันดับแรก ซ่ึงมี         

ขอไดเปรียบที่ชัดเจนกวาบริษทับริหารสินทรัพยอ่ืน เชน ความแข็งแกรงดานเงินทุน ประสบการณในอุตสาหกรรม บุคลากร

ที่มีความเปนมืออาชีพ พันธมิตรที่เปนสถาบันการเงินซ่ึงทําหนาที่เปนแหลงเงินกูใหกับลูกคาของบริษัท และเครือขายการ

จัดจําหนายและใหบริการที่ครอบคลุม ทําใหทั้งสองบริษัทยังคงดํารงสถานะผูนําในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมการบริหาร

จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

(1) ความแข็งแกรงดานเงินทุน 

ในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและสามารถแขงขันได บริษัทบริหารสินทรัพยจะตองมีเงินทุนที่เพียงพอ

ตอการขยายพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) โดยการเขาแขงขันประมูลซ้ือจากผูจําหนายเปนหลัก บริษัทที่มีสินทรัพย

รวมขนาดใหญท่ีสุดสองอันดับแรกตางเปนผูประกอบการท่ีไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงการคลังโดยผานกองทุนฟนฟูฯ 

จึงทําใหมีความแข็งแกรงทางดานเงินทุน ซ่ึงสงผลใหผูประกอบการรายอ่ืน ๆ ยังไมสามารถชวงชิงสถานะผูนําตลาด 

ไปไดในอนาคตอันใกลนี้ นอกจากนั้น ประวัติทางการเงินและช่ือเสียงที่ดีของสองบริษัทประกอบกับการมีกองทุนฟนฟูฯ 

ทําใหทั้งสองบริษัทสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงาย ทั้งจากสินเช่ือธนาคาร การออกหุนกู หรือเครื่องมือในการกูยืมอ่ืนๆ 

(2) ประสบการณในตลาด 

บริษัทที่มีสินทรัพยรวมขนาดใหญที่สุดสองอันดับแรก ซ่ึงไดแก บสก. และ บสส. นั้นไดถูกกอตั้งขึ้นหลังจากการ

เกิดวิกฤตการณทางการเงินเอเชียในป 2540 จึงผานการดําเนินงานและส่ังสมประสบการณในตลาดมาอยางยาวนาน แมวา

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยจะไมไดมีขั้นตอนที่ยุงยากมากนัก หากแตผูประกอบการรายใหมจําตองใชเวลา

ระยะหนึ่งในการส่ังสมประสบการณเพ่ือนําไปพัฒนาบุคลากรใหมีความเขาใจตลาด การมีทักษะ ความรู และความเขาใจ     

ที่สมบูรณจะชวยใหการประเมินมูลคาสินทรัพยและหลักประกันรวมถึงการประเมินความเส่ียงของสินทรัพยมีความถูกตอง 

เหมาะสม และแมนยํา ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บริษัททั้งสองแหงที่มีทั้งพอรตสินทรัพย              

ดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายขนาดใหญที่สุดและมีขอไดเปรียบของการเปนผูริเริ่มในตลาดรายแรก ๆ ไดผานการ     

ส่ังสมประสบการณอันลํ้าคาในตลาดมาอยางโชกโชน ซ่ึงเปนส่ิงที่บริษัทรายใหมไมสามารถหาไดโดยงาย 

(3) บุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพ  

บสก. และ บสส. มีการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพและความเปนมืออาชีพมาอยางตอเนื่องโดยการคัดสรรและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล สถานะผูนําตลาดและช่ือเสียงที่ส่ังสมมานานทําใหบริษัททั้งสองสามารถดึงดูดและรักษาบุคลากร    

ที่มีคุณภาพเอาไวได ดังนั้นการที่ผูประกอบการรายใหมจะหันมาพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณรวมถึง
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ความสามารถใหทัดเทียมกับระดับความชํานาญของบุคลากรในบริษัทช้ันนํานั้นก็มิอาจทําไดโดยงาย จึงถือเปนขอไดเปรียบ

อีกขอหนึ่งของบริษัทช้ันนําทั้งสอง 

(4) พันธมิตรที่เปนสถาบันการเงิน 

บสก. และ บสส. มีพันธมิตรที่ทําหนาที่เปนแหลงเงินกูใหกับลูกคาที่ซ้ือทรัพยสินของ บสก. และ บสส. เชน 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน และธนาคารทหารไทย ทําใหลูกคาของ บสก. สามารถเขาถึงแหลงเงินกูไดงายข้ึน

และสะดวกมากขึ้น ซ่ึงเปนขอไดเปรียบอีกขอหนึ่งที่สําคัญอีกขอหนึ่งที่ทําใหบริษัทช้ันนําทั้งสอง 

(5) เครือขายการจัดจําหนายและใหบริการ  

บสก. และ บสส. มีการขยายเครือขายสาขาไปยังภูมิภาคตางๆในประเทศเพ่ือเปนฐานในการดําเนินธุรกิจ การขยาย

จุดใหบริการที่ครอบคลุมชวยเพ่ิมชองทางในการจําหนายทรัพยสินรอการขาย (NPAs) กลับเขาสูตลาดมากขึ้นและเปนเหตุ

ใหผลการดําเนินการดีขึ้นตามลําดับ อีกทั้ง ยังทําให บสก. และ บสส. สามารถบริหารจัดการกับลูกหนี้และทรัพยสินที่มีอยู

ทั่วประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยในป 2562 บสก. ยังคงมีเครือขายและชองทางการใหบริการมากที่สุด       

ในอุตสาหกรรม สําหรับบริษัทบริหารสินทรัพยอ่ืนๆ ที่ไมไดกลาวตามขางตนนั้น แตละรายมีเพียงสํานักงานใหญที่ตั้งอยู   

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สาขาเดียว และยังไมมีการขยายสาขายอยไปยังสวนภูมิภาค การลงทุนขยายเครือขายการ         

จัดจําหนายทรัพยสินรอการขายและการใหบริการจะตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก ซ่ึงอาจจะเปนอุปสรรคหนึ่งของ

ผูประกอบการรายใหมที่ตองการเขามาแขงขันใหทัดเทียมผูนําในอนาคตอันใกล 

พัฒนาการของกฎระเบียบท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย*  

นับตั้งแตการกอตั้งบริษัทบริหารสินทรัพยในป 2541 ธปท. ไดปรับแกกฎระเบียบอยางตอเนื่องในชวงหลายป        

ที่ผานมา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของบริษัทบริหารสินทรัพย โดยกฎระเบียบที่มีการปรับปรุงนั้นไดสรางโอกาส     

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยมากขึ้น ทั้งการเพ่ิมขึ้นของอุปทานสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน        

รอการขายที่มีการขยายตัวไปยังภาคธนาคารและสถาบันการเงินหลากหลายแหงกวาในอดีต ในขณะที่ขอบเขตคําจํากัด

ความของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายไดถูกขยายมากขึ้น ทั้งในสวนของหลักเกณฑการจัดช้ันหนี้ที่         

ไมกอใหเกิดรายได หลักทรัพยค้ําประกัน และเงินลงทุน ซ่ึงปจจุบันคําจํากัดความของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสิน

รอการขายตามประกาศ ธปท. ที่ สนส. 5/2562 อาจแบงเปน 4 หมวด ไดแก (1) สินทรัพยของสถาบันการเงินที่ถูกจัดช้ันตาม

ประกาศ ธปท. วาดวยหลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน อันไดแก สินทรัพยจัดช้ันสูญ 

สินทรัพยจัดช้ันสงสัยจะสูญ สินทรัพยจัดช้ันสงสัย และสินทรัพยจัดช้ันต่ํากวามาตรฐาน (2) สินทรัพยจัดช้ันที่สถาบัน

การเงินไดจําหนายออกจากบัญชีไปแลว (3) ทรัพยสินรอการขาย และ (4) เงินลงทุนของบริษัทบริหารสินทรัพย นอกจากนี้

การเพ่ิมขึ้นของจํานวนผูขายและมูลคาที่ตราไวของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย จะมีสวนเพ่ิมโอกาส      

ในการเติบโตของบริษทับริหารสินทรัพย และความตองการขายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ที่มีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นในอนาคต 

โดยทั่วไปแลว สถาบันการเงินถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขายไวได 5 ป และสามารถผอนผันระยะเวลาการ

ถือครองอีก 5 ป หรือ 10 ป ขึ้นอยูกับกลุมของอสังหาริมทรัพยรอการขายที่จําแนกตามประกาศ โดยจะตองเปนกรณีที่

สถาบันการเงินมีอัตราสวนอสังหาริมทรัพยรอการขายที่ถือครองมาเกินกวาระยะเวลาไมเกินรอยละ 10.0 ของเงินกองทุน 

แตหากเกินรอยละ 10.0 ของเงินกองทุน ธปท.จะผอนผันระยะเวลาใหในกรณีที่สถาบันการเงินสามารถกันเงินสํารอง        
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2-34 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตามกําหนดขั้นต่ําตามประกาศซ่ึงเปนถือภาระอยางหนึ่ง สถาบันการเงินจะตองดํารงเงินทุนสํารองไวสวนหนึ่งเพ่ือการ      

ถือครองทรัพยสินรอการขาย ซ่ึงจํานวนเงินดังกลาวจะมีคากําหนดขั้นต่ําคงที่ในระยะ 5 ปแรก และคากําหนดจะคอย ๆ 

เพ่ิมขึ้นสําหรับการถือครองทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ในชวงผอนผัน การดําเนินการดังกลาวทําใหสถาบันการเงิน         

ไมสามารถนําเงินทุนไปใชในการอ่ืนๆ ได ทําใหสถาบันการเงินมีแนวโนมที่จะขายทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ใหแก

บริษัทบริหารสินทรัพยกอนที่จะถึงกําหนดระยะเวลาถือครองที่ตองกันเงินทุนสํารองเพ่ิมไวเพ่ือปลดภาระของการสํารอง

เงินทุน กฎระเบียบดังกลาวไดสรางโอกาสใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถเขาซ้ือทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน

ไดในราคาที่ถูกลง 

ในป 2562 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือขยายขอบเขต            

การประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยใหสามารถรับซ้ือ รับโอน และรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและ

ทรัพยสินรอการขายจากผูประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไมใชสถาบันการเงิน (Non-bank) ตลอดจนการรับเปนที่ปรึกษาใหแก

ลูกหนี้สถาบันการเงิน หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุงโครงสรางหนี้ การปรับปรุงแกไขดังกลาวมีเปาหมาย

เพ่ือใหการแกไขปญหาหนี้ครัวเรือนของไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการกําหนดลักษณะ

ตองหามของกรรมการและผูมีอํานาจในการจัดการบริษัทบริหารสินทรัพยเพ่ือใหการดําเนินงานมีความโปรงใสและ

สอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลมากย่ิงขึ้น 

แนวโนมของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยไทย* 

นวัตกรรมทางธุรกิจตาง ๆ มีสวนผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและ

ทรัพยสินรอการขายมายาวนานกวา 20 ป และจะยังคงเปนแรงขับเคล่ือนสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมตอไปในอนาคต 

จากการวิเคราะหอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย บริษัทบริหาร

สินทรัพยสามารถปรับกลยุทธ และดําเนินงานในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจได กลาวคือในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัว 

แมวาผลประกอบการของบริษัทบริหารสินทรัพยอาจมีแนวโนมลดลงตามวัฏจักรธุรกิจ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถ      

เขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) และ ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้นดวยตนทุนที่ต่ํา เนื่องจาก

อุปทานของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่มีจํานวนมากกวาในชวงเศรษฐกิจขยายตัว ขณะที่บริษัทบริหาร

สินทรัพยสามารถจําหนายทรัพยสินที่เปนหลักประกันและทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ในชวงเศรษฐกิจขยายตัว ดวย

ลักษณะการประกอบธุรกิจดังกลาวสงผลใหอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย   

มีการเติบโตอยางตอเนื่อง  

ยอดรวมสินทรัพยของบริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดอยูในเครือของกลุมสถาบันการเงิน ซ่ึงรวมถึง บสก.  มีการ

เติบโตอยางมีนัยสําคัญ โดยมีปจจัยสําคัญหน่ึงมาจากการท่ี ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ไดกอต้ัง บริษัท บริหารสินทรัพย 

ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ในป 2559 เพ่ือทําหนาที่รับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย                 

ของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทยมาบริหารจัดการ นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยเอกชนหลายรายยังมีสินทรัพยรวม      

ที่เพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก เชน บริษัท บริหารสินทรัพย มหานคร จํากัด บริษัท บริหารสินทรัพย แอลเอสเอฟ (ไทยแลนด)  จํากัด 

และบริษัทบริหารสินทรัพย เจ จํากัด 

ขณะที่ยอดรวมสินทรัพยของบริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของกลุมสถาบันการเงินมีการลดลงอยางตอเนื่อง      

ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการดําเนินธุรกิจที่มีแนวโนมอนุรักษนิยมของบริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของกลุมสถาบันการเงิน 

อยางไรก็ตาม บริหารสินทรัพยในเครือของกลุมสถาบันการเงินสวนใหญ อาทิ บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
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2-35 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท บริหารสินทรัพย เพทาย จํากัด และบริษัท บริหารสินทรัพย ที เอส จํากัด มีผลการดําเนินงานที่มีเสถียรภาพ และ          

มีอัตราหนี้สินตอทุน (Debt-to-equity ratio) ที่ต่ํา 

บริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดอยูในเครือของกลุมสถาบันการเงินมีอัตราหนี้สินตอทุน (Debt-to-equity ratio)        

ที่สูงกวาบริษัทบริหารสินทรัพยในเครือของกลุมสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพยที่ไมไดอยูในเครือของ

กลุมสถาบันการเงินสวนใหญยังคงมีความตองการเงินทุนเพ่ือขยายกิจการ ผานการซ้ือทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่มาก

ขึ้น และการขยายเครือขายสาขาเพ่ือใหบริการลูกคามากขึ้น 

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายสงผลใหมี

ผูประกอบการรายใหมเขามาในอุตสาหกรรม ซ่ึงผูประกอบการรายใหมมักจะเปนบริษัทในเครือ หรือมีความสัมพันธเชิง 

กลยุทธกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน บริษัท บริหารสินทรัพย เอส ดับบลิว พี จํากัด ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนบริษัทบริหาร

สินทรัพยกับ ธปท. และเปดดําเนินกิจการเม่ือเดือนกรกฎาคม 2557 เปนบริษัทยอยของ บริษัท ศรีสวัสดิ์คอรปอเรช่ัน จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนผูใหบริการสินเช่ือรถยนต และที่อยูอาศัย อยางไรก็ตาม ผูประกอบการในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการ

สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมากเพ่ือดําเนินธุรกิจ และใชระยะเวลาชวงหนึ่ง

ในการสรางผลกําไร ดังนั้น บริษัทบริหารสินทรัพยขนาดใหญ และมีประสบการณในอุตสาหกรรมเปนเวลานาน จึงมีความ

ไดเปรียบเชิงการแขงขันที่สูงกวาผูประกอบการรายใหม กลาวคือบริษัทที่มีเงินทุนจํานวนมากจะไดประโยชนในการ

ประมูลพอรตสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย นอกจากนี้ บริษัทขนาดใหญสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได

โดยงายและหลากหลายกวา สงผลใหตนทุนทางการเงินมีแนวโนมที่จะต่ํากวาบริษัทขนาดเล็กจากอันดับความนาเช่ือถือ     

ที่สูงกวา และช่ือเสียงของบริษัทขนาดใหญ รวมทั้ง การประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ในการดําเนินงาน 

อุปสงคของที่อยูอาศัยโดยรวมมีแนวโนมปรับตัวลดลงเล็กนอยในป 2562 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ

พ้ืนที่จังหวัดภูมิภาค เนื่องจากปจจัยกดดัน ไดแก มาตรการควบคุมสินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัยที่เขมงวดมากขึ้น ภาษีที่ดินและ       

ส่ิงปลูกสรางฉบับใหมจะเริ่มใชในป 2563 และกําลังซ้ือของกลุมลูกคาตลาดระดับกลางถึงลางที่ลดลงจากการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจและปญหาหนี้ครัวเรือน ในขณะที่ราคาของที่อยูอาศัยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเชนกัน จากอุปสงคที่สูงขึ้น ราคาที่ดิน 

และตนทุนการกอสรางที่สูงขึ้น นอกจากนี้ อุปทานของที่อยูอาศัยเปดใหมราคาถูกมีแนวโนมปรับตัวลดลง เนื่องจาก

ผูประกอบการอสังหาริมทรัพยสวนใหญเนนการเปดโครงการที่มีราคาสูง จากสภาพตลาดที่อยูอาศัยในตลาดระดับกลาง     

ถึงลางที่ยังมีแนวโนมฟนตัวอยางชาๆ และกําไรจากการเปดโครงการที่มีราคาสูงซ่ึงมีผลกําไรที่สูงกวา ดังนั้น ประชาชน     

ซ่ึงมีรายไดไมเพียงพอตอการซ้ือที่อยูอาศัยเปดใหมจึงอาจเปนกลุมลูกคาเปาหมายของผูประกอบการบานมือสอง รวมถึง

บริษัทบริหารสินทรัพย 

บริษัทบริหารสินทรัพยยังคงสามารถปรับกลยุทธ และดําเนินงานในแตละชวงเวลาของวัฏจักรธุรกิจของ

อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยได กลาวคือ การขยายตัวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย และความตองการที่อยูอาศัยมือ

สองที่สูงขึ้น สงผลดีตอการเติบโตของยอดขายของบริษัทบริหารสินทรัพยโดยตรง ขณะที่ บริษัทบริหารสินทรัพยอาจ       

เขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs) ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) จากสถาบันการเงินดวยตนทุนที่ต่ํา ในขณะที่เศรษฐกิจ

ชะลอตัวเนื่องจากอุปทานของสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายที่มีจํานวนมาก 

ขณะที่อุปทานที่อยูอาศัย คาดการณวาจะขยายตัวในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจ ECC แตจะชะลอตัวลงในเขตกรุงเทพฯ 

และปริมณฑลและจังหวัดภูมิภาคอ่ืน ๆ เนื่องจากปจจัยกดดัน ไดแก การชะลอตัวของเศรษฐกิจ อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจใน

ตางจังหวัดยังคงไมฟนตัว จากปจจัยราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ํา ดังนั้น ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่มีราคาไมสูงใน
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2-36 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

ตางจังหวัดของบริษัทบริหารสินทรัพยจึงอาจเปนที่ตองการของตลาด ขณะเดียวกัน บริษัทบริหารสินทรัพยมีโอกาสซ้ือ

ทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ในตางจังหวัดในราคาตนทุนที่ต่ํา จากปริมาณทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ที่อาจมีปริมาณมาก

จากปจจัยทางสภาพเศรษฐกิจในตางจังหวัด 

เปนที่ชัดเจนวา บสก. จะยังคงสามารถรักษาตําแหนงผูนําในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ

และทรัพยสินรอการขายไดในระยะยาว จากขนาดของสินทรัพยที่ใหญที่สุดในอุตสาหกรรม ความครอบคลุมของสาขา

ใหบริการที่มากที่สุด การเขาถึงแหลงเงินทุนที่งายของ บสก. ที่สําคัญคือขีดความสามารถในการทํากําไรที่สูงที่สุดเม่ือเทียบ

กับคูแขงในอุตสาหกรรม รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณตลาดที่อยูอาศัยจะยังคงสงผลดีตอการดําเนินธุรกิจ 

โดยเฉพาะยอดขายทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ของ บสก. ขณะที่สภาพเศรษฐกิจในตางจังหวัดยังคงไมฟนตัวเปดโอกาส

ให บสก. เขาซ้ือทรัพยสินรอการขาย (NPAs) ในราคาตนทุนที่ถูก เพ่ือสรางผลกําไรในอนาคต นอกจากนี้ การประหยัด       

ตอขนาด (Economies of Scale) ในการดําเนินงานของ บสก. จะยังคงสงผลให บสก. สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา 

และตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวาคูแขง บสก. จึงยังคงสามารถใหอัตราผลกําไรที่สูงอยางตอเนื่อง 

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

บริษัทฯ แสวงหาโอกาสในการเขาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายจากสถาบันการเงิน                

ในประเทศอยางสมํ่าเสมอ โดยสวนใหญบริษัทฯ จะซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพผานการประมูล และในบางคร้ังอาจซ้ือจาก

สถาบันการเงินโดยตรง รวมถึงการไดมาซ่ึงทรัพยสินรอการขายผานการประมูลหลักประกันของสินทรัพยดอยคุณภาพ        

ที่บริษัทฯ บริหารจัดการมากอน จากการที่ลูกหนี้โอนหลักประกัน/ทรัพยชําระหนี้ และการซ้ือทรัพยสินรอการขายจาก

สถาบันการเงินทั้งในรูปแบบการประมูลและการซ้ือจากสถาบันการเงินโดยตรง  

งานท่ียังไมไดสงมอบ  

- ไมมี - 

ระเบียบขอบังคับหลักท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  

บริษัทฯ อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธปท. ซ่ึงกอตั้งขึ้นเม่ือ ป 2485 ตาม พ.ร.บ. ธปท. โดย ธปท. เปนธนาคาร

กลางที่ทําหนาที่ดําเนินนโยบายดานการเงินของประเทศ ซ่ึงที่ผานมา ธปท. ไดทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจการเงินและการ

ธนาคารของประเทศไทย โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลังและภายใตบังคับ พ.ร.บ. ธปท.  

นอกจากนี้ พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดใหอํานาจ ธปท. และกระทรวงการคลังในการกํากับดูแลธุรกิจบริษัท

บริหารสินทรัพย ซ่ึงรายละเอียดของกฎระเบียบที่เก่ียวของกับบริษัทบริหารสินทรัพยในประเทศไทย สามารถสรุปไดดังนี้ 

บริษัทบริหารสินทรัพย 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยไดถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพซ่ึงเปนอุปสรรคตอสถาบัน

การเงินในการระดมทุนและอนุมัติสินเช่ือแกภาคธุรกิจ นอกจากนี้ กฎหมายดังกลาวยังใหสิทธิประโยชนบางประการซ่ึงชวย

ใหบริษัทบริหารสินทรัพยสามารถประกอบธุรกิจไดงายขึ้น และชวยใหสถาบันการเงินสามารถมุงเนนการประกอบธุรกิจ

หลัก คือ การรับฝากเงินและใหสินเช่ือ โดยอนุญาตใหสถาบันการเงินสามารถโอนสินทรัพยดอยคณุภาพใหแกบริษทับริหาร

สินทรัพย 
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2-37 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ กอตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพย ซ่ึงกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยตองจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทตอกระทรวงพาณิชยดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวขั้นต่ํา 25.0 ลานบาท และมีวัตถุประสงคในการบริหารสินทรัพย

ของสถาบันการเงินหรือผูประกอบธุรกิจทางการเงิน จากนั้นจึงจะสามารถย่ืนคําขอจดทะเบียนเปนบริษัทบริหารสินทรัพย

กับ ธปท. ได 

นอกจากนี้ บริษัทบริหารสินทรัพยสามารถจัดหาเงินทุนไดโดย (ก) การกูยืมภายในประเทศและตางประเทศ  

และ (ข) การออกหุนและหุนกูตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือตราสารหนี้อ่ืน ๆ ตามที่ ธปท. 

อนุญาต 

ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย 

ธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพยมีดังนี้ 

(ก) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินที่    

ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน 

หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้นเพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจาย

โอนตอไป 

(ข) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของสถาบันการเงิน หรือสินทรัพยของสถาบันการเงินที่           

ถูกระงับการดําเนินกิจการ เลิก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน 

หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ตลอดจนหลักประกันของสินทรัพยนั้น 

(ค) การรับซ้ือหรือรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของ

สินทรัพยนั้นเพ่ือนํามาบริหารหรือจําหนายจายโอนตอไป 

(ง) การรับจางบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพของผูประกอบธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนหลักประกันของ

สินทรัพยนั้น  

(จ) การรับเปนที่ปรึกษาใหแกลูกหนี้ สถาบันการเงิน หรือผูประกอบธุรกิจทางการเงินในการปรับปรุง

โครงสรางหนี้และการดําเนินการที่เก่ียวเนื่องกับการเปนที่ปรึกษาดังกลาว 

(ฉ) กิจการอ่ืนที่เก่ียวเนื่องหรือเก่ียวกับธุรกิจหรือกิจการทํานองเดียวกันตามขอ (ก) (ข) (ค) (ง) หรือ  

(จ) ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

ตามประกาศของ ธปท. บริษัทบริหารสินทรัพยอาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนในการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพ

เพ่ือฟนฟูลูกหนี้ที่รับซ้ือหรือรับโอนมาจากสถาบันการเงิน เชน ปรับปรุงโครงสรางหนี้ การเขาทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความหรือสัญญาประนอมหนี้ หรือการถือครองหุนในบริษัทที่ไดมาจากการที่ลูกหนี้ชําระหนี้ 

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย 

บริษัทบริหารสินทรัพยไดรับอนุญาตใหเปนเจาของอสังหาริมทรัพยไดโดยไมมีขอจาํกัด อยางไรก็ตาม หากบริษัท

บริหารสินทรัพยที่มีสถาบันการเงินหรือบริษัทโฮลดิ้งของกลุมธุรกิจทางการเงินตามกฎหมายวาดวย พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบัน

การเงินเปนบริษัทแม บริษัทดังกลาวจะตองอยูภายใตหลักเกณฑวาดวยการถือครองอสังหาริมทรัพยรอการขายของสถาบัน
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2-38 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

การเงิน และสงผลใหบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นตองจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ไดมาภายในระยะเวลาที่กําหนดในประกาศ 

ธปท. ที่ สนส. 5/2562 

ขอจํากัดของอัตราดอกเบี้ยท่ีเรียกเก็บ 

บริษัทบริหารสินทรัพยอาจเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเดิมไดไมเกินอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม  

ณ วันที่รับโอนมา (โดยมีเงื่อนไขวาหากสัญญาเดิมกําหนดอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราลอยตัวและไมมีฐานในการคํานวณของ

สถาบันการเงินเดิมใหอางอิงได อัตราดังกลาวจะตองไมเกินอัตราดอกเบี้ยที่ ธปท. กําหนด) อยางไรก็ดี ในกรณีที่บริษัท

บริหารสินทรัพยใหลูกหนี้ตามสัญญาเดิมกูยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมมูลคาใหแกสินทรัพยที่รับโอน บริษัท

บริหารสินทรัพยสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยไดตามอัตราที่ไดตกลงกับลูกหนี้ ซ่ึงอัตราดังกลาวจะไมอยูภายใตบังคับของอัตรา

ดอกเบี้ยสูงสุดรอยละ 15.0 ตอป และจะตองไมเกินอัตราที่ ธปท. กําหนด 

ผลกระทบทางภาษี 

การไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีเนื่องดวยการรับโอนสินทรัพยดอยคุณภาพจากสถาบันการเงิน 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยกําหนดใหบริษัทบริหารสินทรัพยไดรับยกเวนคาธรรมเนียมและภาษีที่เกิดขึ้นจาก

การรับโอนสินทรัพยจากสถาบันการเงินตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะกําหนดเปน

การทั่วไปหรือเปนการเฉพาะรายก็ได 

การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประมวลรัษฎากรไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทบริหารสินทรัพยสําหรับกําไรสุทธิที่ไดรับจากการ

บริหารสินทรัพยดอยคุณภาพที่รับซ้ือหรือรับโอนจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทบริหารสินทรัพยนั้นจะตองมีกองทนุฟนฟูฯ 

เปนผูถือหุนโดยตรงหรือโดยออมไมนอยกวารอยละ 95.0 ของหุนในบริษัทบริหารสินทรัพยนั้น 

ผลประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลของเงินสํารองท่ีกันไว 

ประมวลรัษฎากรไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทบริหารสินทรัพยที่กองทุนฟนฟูฯ ถือหุนโดยตรงหรือ

โดยออมมากกวารอยละ 50.0 เปนจํานวนเทากับเงินสํารองที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากจํานวนที่บริษัทบริหารสินทรัพยกันไวเปนคา      

เผื่อหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑของ ธปท. ทั้งนี้ เฉพาะสวนที่ตั้งเพ่ิมขึ้นจากเงินสํารองประเภทดังกลาว          

ที่ปรากฏในงบดุลของรอบระยะเวลาบัญชีกอน 

นอกจากนี้ ประมวลรัษฎากรไดกําหนดใหนิติบุคคลสามารถยกยอดผลขาดทุนทางภาษีไดถึง 5 ป  

การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง”) ไดกําหนดบทบัญญัติ

เก่ียวกับการจัดเก็บภาษีจากเจาของที่ดินและส่ิงปลูกสราง และกําหนดอัตราเพดานภาษีที่จะถูกคํานวณจากราคาประเมินทุน

ทรัพย โดยอัตราเพดานภาษีจะขึ้นอยูกับประเภททรัพยและจะมีการจัดเก็บในอัตราที่ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง

กําหนดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป  
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ปจจุบันไดมีการประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง พ.ศ. 2563”  (พ.ร.ฎ.) ซ่ึงออกตาม

ความในมาตรา 55 ดังกลาวแลวเม่ือวันที่ 20 มกราคม 2563 โดยใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

กฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดใหที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่เปนอสังหาริมทรัพยรอการขายที่บริษัทบริหารสินทรัพยตาม

กฎหมายวาดวยบริษัทบริหารสินทรัพย (ในที่นี้รวมถึง บสก. ดวย) ไดมาเปนเวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันที่อสังหาริมทรัพยนัน้

ตกเปนของหนวยงาน ไดรับการลดภาษีในอัตรารอยละ 90 ของจํานวนภาษีที่จะตองเสีย 

การตรวจสอบโดย ธปท. 

พ.ร.ก. บริษัทบริหารสินทรัพยใหอํานาจ ธปท. ในการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพ่ือตรวจสอบและรายงาน

เก่ียวกับกิจการและสินทรัพยของบริษัทบริหารสินทรัพย โดยพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจในการกํากับดูแลบริษัท

บริหารสินทรัพย เชน ส่ังใหพนักงานของบริษัทบริหารสินทรัพยแสดงสมุดบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน และมีอํานาจที่จะ

เขาไปในอาคารสถานที่ของบริษัทบริหารสินทรัพยในระหวางเวลาทําการ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มีสวนสําคัญที่ชวยสนับสนุนการดําเนินงาน ระบบการควบคุมภายใน 

และการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ เช่ือวาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ เพียงพอที่จะรองรับธุรกรรม

ตาง ๆ ได โดยบริษัทฯ ใชระบบดังกลาวเพ่ือสนับสนุนการจัดทําแผนกลยุทธทางธุรกิจ ปรับปรุงศักยภาพในการทํางาน 

กระบวนการขั้นตอน ตาง ๆ การบริการลูกคา และการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอรหลัก (ศูนยขอมูลหลัก) ขึ้นที่สํานักงานใหญในกรุงเทพมหานครเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงาน โดยทําหนาที่จัดเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่เขาสูระบบของบริษัทฯ และจัดตั้งศูนย

คอมพิวเตอรสํารอง (ศูนยขอมูลสํารอง) เพ่ือรองรับแผนการกูคืนระบบสารสนเทศตามแผนรองรับการดําเนินการธุรกิจ

ตอเน่ือง (Business Continuity Management) เพ่ือสํารองขอมูลท่ีเหมือนกันไปยังศูนยคอมพิวเตอรสํารอง นอกจากน้ี บริษัทฯ 

มีการฝกอบรมเจาหนาที่อยางนอยปละ 1 ครั้งเพ่ือรองรับเหตุการณฉุกเฉินอยางมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการกลับ

เขาสูสภาวะปกติไดอยางรวดเร็ว 

บริษัทฯ มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลและติดตั้งอุปกรณ firewall เพ่ือทําหนาตรวจจับและปองกันการ

บุกรุกขอมูลโดยบุคคลภายนอก ทั้งยังไดติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องอีกดวย 

การบริหารความเส่ียง  

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียงซ่ึงเปนองคประกอบหลักของการกํากับดูแลกิจการที่ดี          

โดยมุงเนนใหมีการระวัง เตรียมการปองกัน หรือรับมือกับเหตุการณไมแนนอนตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอ

ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับองคกรและระดับกิจกรรม และปลูกฝงการบริหารความเส่ียง

ใหเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ไดนําระบบการบริหารความเส่ียงมาบูรณาการเขากับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในระดับองคกร 

ระดับฝายงาน และระดับปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของบริษัทฯ ชวยใหผูบริหารสามารถติดตามสถานะ

ความเส่ียงในแตละระดับ และเช่ือมโยงระบบบริหารความเส่ียงกับฐานขอมูลของบริษัทฯ พรอมการแตงตั้งใหกรรมการ

และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ 
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และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงดวย บริษัทฯ ไดจัดใหมีการพัฒนาและเผยแพรความรู

ความเขาใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงใหกับบุคลากรของบริษัทฯ ทุกระดับอยางตอเนื่องเพ่ือจํากัดความเส่ียงใหอยูระดับ

ที่องคกรยอมรับได นอกจากนี้ การบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ยังมุงเนนที่การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business 

Continuity Management) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

บริษัทฯ มีการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย/

คูมือการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนด นอกจากน้ี ระบบบริหารความเส่ียงยังมีสวนสําคัญ

ในการกําหนดและสอบทานนโยบาย/คูมือการบริหารความเส่ียงใหเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและครอบคลุมความเส่ียง      

ที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งกําหนดกลยุทธในการบริหารความเส่ียง ติดตาม และควบคุมความเส่ียงระดับองคกรใหอยู       

ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได 

บริษัทฯ ตระหนักดีวา การบริหารความเส่ียงเปนส่ิงที่มีความสําคัญอยางย่ิงในการดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนด

หลักเกณฑการบริหารความเส่ียงที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตองทําการศึกษา ประเมิน 

ติดตาม และจัดการความเส่ียงอยางเปนระบบและตอเนื่องเพ่ือใหผูบริหารของบริษัทฯ เขาใจถึงความเส่ียงตางๆ ที่เก่ียวของ

กับธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูภายในกรอบที่บริษัทฯ กําหนด 

โครงสรางการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ 

บริษัทฯ กําหนดใหมีการบริหารความเส่ียงองคกร (Enterprise Risk Management) อยางตอเนื่องมาโดยตลอด โดย

พิจารณาความเส่ียงดานตาง ๆ ที่อาจทําใหบริษัทฯ ไมบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให

ผูบริหารทุกระดับดําเนินการบริหารความเส่ียงในงานที่แตละฝายงานรับผิดชอบ ทั้งนี้ ภายใตการพิจารณาของผูบริหาร

ระดับสูงแตละสายงานและภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับความเส่ียง โดยมีการสอบทานการบริหารความเส่ียง

โดยฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงจะรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอ 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกลุมบริหารความเส่ียงองคกรและกลุมบริหารความเส่ียงทางการเงินสังกัดฝายพัฒนาองคกรและ

บริหารความเส่ียงเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงในดานตาง ๆ การวิเคราะหความเส่ียง การประสานงาน ติดตาม

และการใหคําแนะนําดานแนวทางการบริหารความเส่ียงแกบุคลากรภายในองคกร และจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ

กํากับความเส่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการกํากับความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผูจัดการใหญ 

ฝายตรวจสอบภายใน ผูบริหารระดับสูง 

(ผูบริหารระดับสูงแตละสายงาน) 

สายสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน ฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเสี่ยง 

- กลุมบริหารความเสี่ยงองคกร 

- กลุมบริหารความเสี่ยงทางการเงิน 
 

ฝาย / สํานักงาน 

สายการรายงาน 

การประสานงาน 

การส่ังการ 
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บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการบริหารความเส่ียงโดยแบงระดับช้ันความเส่ียงเปน 3 ระดับดังนี้ 

(1) ความเส่ียงระดับองคกร (Corporate Risk) เปนความเส่ียงองคกรที่จะทําใหการดําเนินธุรกิจในระดับองคกร

โดยภาพรวมไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ซ่ึงมีการประเมินโดยผูบริหารระดับสูงของสายงาน 

คณะผูบริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเปนผูกํากับดูแล 

(2) ความเส่ียงระดับสายงาน (Business Group Risk) เปนความเส่ียงที่จะทําใหการดําเนินงานในแตละ 

สายงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายของแตละสายงาน ซ่ึงผานการประเมินโดยผูบริหาร

ระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง และมีคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเปนผูกํากับดูแล โดยแต

ละสายงานจะรับผิดชอบติดตามความเส่ียงในระดับสายงาน  

(3) ความเส่ียงในระดับปฏิบัติงาน (Functional Risk) เปนความเส่ียงที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ ซ่ึงมีการ

ประเมินโดยแตละฝายและสํานักงานตามกระบวนงานที่สําคัญ รวมถึงกระบวนการที่จะทําใหแตละสายงาน

ไมบรรลุตามแผนและเปาหมาย  

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการทบทวนการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงเปนประจําทุกปผาน

ความเห็นชอบตามสายบังคับบัญชา (Bottom-up) และมีการประเมินความเส่ียงโดยผูบริหารระดับสูง (Top-down)  

เพ่ือติดตามและตรวจสอบความเส่ียงที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ 

บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบหลักของผูท่ีเกี่ยวของในการบริหารความเส่ียงของบริษัท 

(ก) คณะกรรมการบริษัท 

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ใหคําแนะนํา และพิจารณาอนุมัติแผนบริหารความเส่ียง

องคกรประจําป 

2. สงเสริมและกระตุนใหเกิดการดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือบริหารจัดการความเส่ียงระดับ

องคกร 

(ข) คณะกรรมการกํากับความเส่ียง (คําส่ังท่ี 32/2562) 

1. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ/วิธีการบริหารความเส่ียง 

2. กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเส่ียงในระดับองคกร ฝาย/สํานัก/สํานักงาน และให

คําปรึกษาและคําแนะนําในเรื่องการบริหารความเส่ียง 

3. ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง และกํากับการจัดทําระบบการบริหารความ

เส่ียงที่เช่ือมโยงกับกลยุทธขององคกร 

4. ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเส่ียงสําคัญขององคกรใหมีความเหมาะสมตาม

สถานการณ 

5. พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง 
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6. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหนาในการกํากับความเส่ียง และรายงาน

สถานะความเส่ียงองคกร 

7. ส่ือสารและประสานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่สําคัญ 

8. ติดตามผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร การปรับเปล่ียนวัฒนธรรม

องคกร การปรับปรุงอยางตอเนื่องเร่ืองการบริหารความเส่ียงเพ่ือใหพนักงานทุกระดับ

ตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงของทุกหนวยงาน 

9. แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอยเพ่ือใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(ค) คณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ติดตามการบริหารความเส่ียงอยางเปนอิสระ 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเก่ียวกับความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ และเช่ือมโยง

ความเส่ียงดังกลาวกับการควบคุมภายในเพ่ือใหบริษัทฯ สามารถจัดการความเส่ียงไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร 

(ง) ผูบริหารระดับสูง 

1. กําหนดใหมีการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร 

2. สงเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และกําหนดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียง          

ทั่วทั้งองคกร 

3. ติดตามความเส่ียงทั้งองคกร และจัดใหมีแผนการจัดการที่เหมาะสม 

4. สนับสนุนใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ และระบบในการดําเนินงาน 

(จ) ฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียงซึ่งประกอบดวยกลุมบริหารความเส่ียงองคกรและกลุมบริหารความเส่ียง

ทางการเงิน 

1. จัดทําและทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง กําหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเส่ียง

ใหกับฝายงาน สํานัก/สํานักงานเพ่ือนําเสนอคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

2. ส่ือสาร ใหการสนับสนุน และใหคําแนะนําเก่ียวกับกระบวนการบริหารความเส่ียงใหกับ      

ฝายงาน สํานัก/สํานักงานภายในองคกร 

3. ติดตามและรายงานสถานะความเส่ียงตอผูบริหารระดับสูงของสายงาน คณะผูบริหารระดับสูง 

และคณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท 
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(ฉ) ฝายตรวจสอบภายใน 

1. สนับสนุนผูบริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบในการติดตามระบบการควบคุม

ภายใน และการบริหารจัดการความเส่ียง 

2. จัดทําแผนตรวจสอบสําหรับแตละหนวยงานตามแนว Risk-Based Approach 

3. สอบทานการบริหารความเส่ียง 

4. ส่ือสารกับกลุมบริหารความเส่ียงเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับความเส่ียงและการดําเนินงาน

ตรวจสอบภายใน 

นอกจากนั้น พนักงานทุกคนมีหนาที่ในการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงตามที่

บริษัทฯ กําหนด รวมถึงรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการภายใตขอบเขตความรับผิดชอบของตน โดยบริษัทฯ 

ไดจัดใหมีการส่ือสารและใหความรูแกผูบริหารและพนักงานเก่ียวกับแนวทางและนโยบายการบริหารความเส่ียง รวมถึงการ

ควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การกํากับดูแลกิจการที่ดี เปนตน 

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเส่ียงท่ีเปนระบบของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดกําหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงโดยประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 

(ก) การกําหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) 

บริษัทฯ ไดมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลายระดับ ตั้งแตระดับองคกร สายงาน และฝายงานที่มีความ

สอดคลองกัน ผานวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธองคกร และแผนปฏิบัติงาน พรอมกําหนดตัวช้ีวัดสมรรถนะหลัก  

(Key Performance Indicator) และเปาหมายในแตละระดับไวดวย  

การกําหนดวัตถุประสงคเปนเงื่อนไขเบื้องตนที่จะทําใหสามารถระบุเหตุการณ ประเมินความเส่ียงและตอบสนอง

ความเส่ียงไดอยางมีประสิทธิผล ทั้งนี้ วัตถุประสงคจะตองสอดคลองกับระดับความเส่ียงที่องคกรยอมรับได (Risk 

Appetite) ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดระดับของชวงความเบี่ยงเบนของความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) 

(ข) การระบุเหตุการณ (Event Identification) 

บริษัทฯ วิเคราะห คนหา หรือระบุเหตุการณความเส่ียงซ่ึงอาจมีสาเหตุจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกอันมี

ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายระดับองคกร 

(ค) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ วิเคราะหหาโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact Criteria) ของความเส่ียงทั้งกอนและหลัง

การควบคุมที่มีอยูในปจจุบัน โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยหาก

พิจารณาแลว ความเส่ียงยังคงสูงกวาระดับที่ยอมรับไดก็จําเปนจะตองทําการบริหารจัดการเพ่ิมเติมเพ่ือใหความเส่ียงลดลง

ไปอยูในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได 
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(ง) การตอบสนองหรือการจัดการความเส่ียง (Risk Response) 

เม่ือระบุความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ สาเหตุที่ทําใหเกิดความเส่ียง รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดแลว บริษัทฯ      

จะจัดทําและกําหนดแนวทาง มาตรการ และนโยบายจัดการความเส่ียงตามความจําเปน 

บริษัทฯ มีวิธีการตอบสนองหรือการจัดการความเส่ียง โดยอาจเลือกใชกลยุทธอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

ผสมผสานกันดังนี้  

1. การยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance) หมายถึง การยอมรับความเส่ียงที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัติงานและภายใตระดับความเส่ียงที่องคกรสามารถยอมรับได 

2. การลดและควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) หมายถึง การดําเนินการเพ่ิมเติมเพ่ือลดโอกาส

เกิด หรือผลกระทบของความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

3. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) หมายถึง การดําเนินการเพ่ือยกเลิกหรือหลีกเล่ียง

กิจกรรมที่กอใหเกิดความเส่ียง 

4. การถายโอนความเส่ียง (Risk Transfer) หมายถึง การรวมจัดการโดยแบงความเส่ียงบางสวน

กับบุคคลหรือองคกรอ่ืน 

(จ) การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

การติดตาม ปรับปรุง และทบทวนการจัดการความเส่ียงจะดําเนินการโดยหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละความเส่ียง

ตามกรอบเวลาท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประเมิน ตอบสนอง และจัดการความเส่ียงหากมีการตรวจพบ

ความเส่ียงจากกระบวนการติดตาม 

การบริหารจัดการกับความเส่ียงหลักของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงโดยแบงประเภทความเส่ียงออกเปน 4 ประเภทดังนี้ 

(ก) ความเส่ียงดานกลยุทธ (Strategic Risk) 

 ความเส่ียงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธไมเหมาะสมหรือเกิดจากการปรับตัวแผนกลยุทธที่ไมสอดคลองกับ

สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก อันอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธและ            

แผนดําเนินงานที่บริษัทฯ กําหนด ตลอดจนกระทบตอรายได ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการแขงขัน และความดํารง

อยูของบริษัทฯ 

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานกลยุทธ  

บริษัทฯ ทบทวนแผนงานประจําปใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ซ่ึงการบริหารความเส่ียง

ดานกลยุทธเริ่มจากการที่คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารมีสวนรวมกําหนดทิศทางของบริษัทฯ มีการจัดทําแผนกลยุทธ

โดยพิจารณาขอมูลวิเคราะหความเส่ียงประจําปของผูบริหารระดับสูงเก่ียวกับปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ  โดยมี

การนําแผนผังความเส่ียงองคกร (Risk Map) มาใชในการวิเคราะหความเส่ียงองคกร พรอมการกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียง
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ระดับองคกร (Key Risk Indicators) ตลอดจนกําหนดระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และระดับความเบี่ยงเบน

ของความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) เพ่ือใชในการติดตามสถานะความเส่ียงที่สําคัญขององคกร 

(ข) ความเส่ียงดานปฏิบัติการ (Operational Risk) 

ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายเนื่องจากการกํากับดูแลกิจการ ธรรมาภิบาลในองคกร และการควบคุมภายในที่ไม

เพียงพอ โดยอาจเก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน บุคลากร ระบบงาน หรือเหตุการณภายนอกอันสงผลกระทบ

ตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการ 

บริษัทฯ มีเครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการดังนี้  

 การควบคุมภายในดวยตนเอง (Control Self Assessment : CSA) โดยการกําหนดใหทุกหนวยงานตอง

ประเมินความเส่ียงและการควบคุมภายในของตนเองเปนประจําทุกป และการกําหนดแผนดําเนินการ

แกไขและติดตาม 

 การกําหนดดัชนีช้ีวัดความเส่ียงระดับสายงาน (Key Risk Indicators) เพ่ือใหแตละสายงานติดตามความ

เส่ียงระดับสายงานผานฝายงานในสังกัดซ่ึงถือเปนความเส่ียงเฝาระวังเพ่ือปองกันไมใหเปนความเส่ียง

ระดับองคกรในอนาคต 

 การจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับเหตุการณความเสียหาย (Loss Data) โดยทุกหนวยงานมีหนาที่จัดเก็บขอมูล

เก่ียวกับเหตุการณความเสียหายที่เกิดจากความเส่ียงดานปฏิบัติการหรือเหตุการณความเสียหายอ่ืนๆ        

ที่อาจกอใหเกิดความเส่ียงดานปฏิบัติการ โดยการจัดเก็บขอมูลดังกลาวจะชวยใหแตละหนวยงาน

สามารถพัฒนากระบวนการประเมินและบริหารความเส่ียงดานปฏิบัติการของตนเพ่ือใหมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและปองกันมิใหเกิดเหตุการณความเสียหายเชนเดียวกันนี้ในอนาคต ซ่ึงจะทํา

ใหบริษัทฯ มีฐานขอมูลความเสียหายเพ่ือใชกําหนดเปนแนวทางการปองกันและแกไขความเสียหาย

ไมใหเกิดขึ้นอีกไดในอนาคต หรือลดผลกระทบตอการดําเนินธุรกรรมของบริษัทฯ ใหนอยลง 

(ค) ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) 

1. ความเส่ียงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเส่ียงที่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไมสามารถชําระหนี้สินและ

ภาระผูกพันเม่ือถึงกําหนด เนื่องจากไมสามารถเปล่ียนทรัพยสินเปนเงินสดไดทันเวลาที่ครบกําหนดชําระหนี้ 

หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชําระหนี้ไดแตดวยตนทุนที่สูงเกินกวาระดับ     

ที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและฐานะการเงินของบริษัทฯ  

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง 

บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบาย/แนวทางการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองและความเส่ียงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ และ

กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและควบคุมสถานะความเส่ียงดานสภาพคลองโดยคณะกรรมการที่เก่ียวของ ไดแก 

คณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหนี้สินและคณะกรรมการกํากับความเส่ียงดังนี้ 
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 ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเพ่ือประเมินฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ กลาวคือ 

ชวงเวลา 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือนลวงหนา 

 วิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) โดยใช 

- อัตราสวนทางการเงินที่กําหนดโดยกองทุนฟนฟูฯ ซ่ึงรวมถึง อัตราสวนหนี้สินตอทุน (D/E 

Ratio) และ อัตราสวนกระแสเงินสดจากการดําเนินงานตอหนีสิ้นที่ถึงกําหนดชําระ (Operating 

Cash Flow to Debt Payment) 

- อัตราสวนทุนหมุนเ วียน (Projected Current Ratio)  เ พ่ือคาดการณหรือประมาณก าร

ความสามารถในการชําระหนี้ที่จะถึงกําหนดชําระ เชน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน

ลวงหนา 

 ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของฐานะสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดวางแนวทางในการจัดทําแผนรองรับเหตุฉุกเฉินดานสภาพคลอง (Contingency 

Funding Plan) ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดหาแหลงเงินทุนที่จะทําใหไดรับ

กระแสเงินสดอยางเพียงพอและทันเวลาภายใตตนทุนทางการเงินที่เหมาะสมในกรณีเม่ือเกิดวิกฤตทางดาน      

สภาพคลอง 

 บริษัทฯ ไดกําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียงดานสภาพคลอง ไดแก ประมาณการกระแสเงินสดรับและจายเพ่ือ

ประเมินฐานะสภาพคลองในแตละชวงเวลาตาง ๆ (Liquidity Gap) อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 

(Debt to Equity Ratio) และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการติดตามและรายงาน

ฐานะสภาพคลองเพ่ือเปนขอมูลใหคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหนี้สินสามารถดําเนินการ

บริหารสภาพคลองระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาวไดอยางเหมาะสม และเปนเครื่องมือใหผูบริหาร

ระดับสูง และหนวยงานที่เก่ียวของที่รับผิดชอบไดทราบถึงฐานะและระดับความเส่ียงที่มีอยูเพ่ือเตรียมจัดหาแหลง

เงินทุนใหเพียงพอกับความตองการหรือลดความเส่ียงในชวงระยะเวลาที่บริษัทฯ มีฐานะสภาพคลองติดลบหรือ      

มีแนวโนมที่จะขาดสภาพคลอง 

2. ความเส่ียงดานเครดิต (Credit Risk) โดยหลักเปนความเส่ียงดานคุณภาพของสินทรัพยสําหรับธุรกิจของบริษัท

บริหารสินทรัพยที่รายไดไมไดเกิดจากการปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา แตมีรายไดจากการบริหารจัดการและ

จําหนายสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานคุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality Risk) 

 บริษัทฯ กําหนดราคาซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายโดยอาศัยปจจัยที่เก่ียวของกับ

สินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย ไดแกประวัติสถานะลูกหนี้ ภาระหนี้สิน คุณภาพ

หลักประกัน คุณภาพของทรัพยสินรอการขาย รวมถึงสภาพแวดลอมภายนอก เชน ภาวะการแขงขันและ

เศรษฐกิจ เปนตน เพ่ือประมาณการรายไดจากผลเรียกเก็บหนี้และการจําหนายทรัพย 

 บริษัทฯ บริหารจัดการลูกหนี้ภายใตสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวน

ความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้ผานระบบ Aging เพ่ือแจงเตือนลวงหนากอนลูกหนี้จะผิดนัด
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ชําระหนี้  ลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้จะถูกดําเนินการตามกฎหมายเพ่ือลดความเส่ียงสําหรับลูกหนี้                     

ที่ไมสามารถดําเนินการตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ได  

3. ความเส่ียงดานตลาด (Market Risk) เปนความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดของหลักประกันสําหรับ

สินทรัพยดอยคุณภาพหรือทรัพยสินรอการขาย ซ่ึงเปนความเส่ียงจากมูลคาของทรัพยสินท่ีเปล่ียนแปลงตาม   

ภาวะตลาดที่มีผลกระทบตอรายไดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานตลาด 

บริษัทฯ มีการทบทวนราคาประเมินโดยนําหลักเกณฑที่ ธปท. กําหนดใหสถาบันการเงินถือปฏิบัติมาปรับใช โดย

บริษัทฯ จะทบทวนราคาประเมินของหลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพทุก 3 ป และทบทวนราคาประเมินของ

ทรัพยสินรอการขายทุก 1 ป หรือตามสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญ และมีการตั้งทุนสํารองและ        

การดอยคาของสินทรัพยในจํานวนที่เพียงพอเพ่ือคุมครองความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเส่ือมและดอยคาของ

หลักประกันสําหรับสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขาย 

(ง) ความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Risk) 

ความเส่ียงนี้เปนความเส่ียงเนื่องจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับ มาตรฐาน ระเบียบ คําส่ัง และ

แนวทางปฏิบัติที่บังคับใชกับธุรกรรมตาง ๆ ของบริษัทฯ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายทางการเงิน ถูกดําเนินคดีทาง

กฎหมาย หรือทําใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงและภาพลักษณของบริษัทฯ  

เครื่องมือในการบริหารความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 

บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติงานและการดําเนินงานบริหารความเส่ียงดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดย

อิงกับเกณฑของหนวยงานที่กํากับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ และกฎหมายตาง ๆ รวมถึงการพิจารณาการใหความเห็นในการ

ตรวจสอบกิจการประจําปโดย ธปท. เพ่ือใหมีการปรับปรุงการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยมีบทบาทหนาที่ในการกํากับและสอบทานการปฏิบัติงาน

ของฝายงานตางๆ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ คําส่ัง และขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของทางการหรือหนวยงาน

กํากับดูแล ประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแล หนวยงานราชการ หนวยงานภายนอก รวมถึงหนวยงานภายใน เพ่ือกําหนด

มาตรการ ระเบียบ คําส่ัง และคูมือปฏิบัติงานที่สอดคลองกับขอกําหนดของทางการหรือหนวยงานกํากับดูแลนโยบายการ

ปองกันการฟอกเงิน นโยบายการปองกันการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอนุภาพ

ทําลายลางสูงตามแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กฏเกณฑการ

กํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคง

ปลอดภัยไซเบอร 

นอกเหนือจากความเส่ียงทั้ง 4 ประเภทขางตนแลว บริษัทฯ ยังไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงอ่ืน ๆ อีก เชน 

ความเส่ียงดานช่ือเสียง โดยบริษัทฯ มีเคร่ืองมือตาง ๆ เพ่ือจัดการความเส่ียงดานช่ือเส่ียง ไดแก การสํารวจความพึงพอใจ

ของลูกคา และระบบการรองเรียนทั้งจากบุคคลภายในและภายนอกผานชองทางตาง ๆ เชน การรองเรียนดวยตนเองผาน

กลุมลูกคาสัมพันธ ผูบริหาร หรือกรรมการ ทั้งการจัดทําเปนหนังสือ โทรศัพทโดยตรง หรือผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2-48 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

และชองทางอ่ืน ๆ ของหนวยงานภาครัฐ รวมถึงมีฝายงานที่ทําการติดตามขอมูลขาวสารที่มีการเผยแพรเก่ียวกับบริษัทฯ 

อยางตอเนื่องเพ่ือปองกันหรือลดผลกระทบความเส่ียงดานช่ือเสียงหรือภาพลักษณของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญกับการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และความเส่ียงจากปจจัยภายนอกที่อยู

นอกเหนือการควบคุมของบริษทัฯ เชน ภัยธรรมชาติ อุทกภัย อัคคีภัย การกอเหตุวินาศกรรม การจลาจล การประทวง และ

โรคระบาด เปนตน โดยไดมีการแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจขึ้นเพ่ือกําหนดแนวนโยบายและ

จัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง อีกทั้ง มีการตั้งศูนยคอมพิวเตอรสํารองกรณีเกิดภัยพิบัติและศูนยปฏิบัติงาน

สํารอง โดยมีการทดสอบแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) เปนประจําอยางนอย

ปละ 1 ครั้ง 

___________________________________________ 

*หัวขอดังตอไปน้ี 

  1. การบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย  

  2. การพัฒนาของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายในประเทศไทย 

  3. ผลกระทบของอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

  4. ผูมีสวนรวมหลักในอุตสาหกรรมการบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของประเทศไทย 

  5. ลักษณะของอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยดอยคุณภาพและทรัพยสินรอการขายของไทย 

  6. พลวัตการแขงขันของอุตสาหกรรม 

  7. พัฒนาการของกฎระเบียบท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย 

  8. แนวโนมของการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริหารสินทรัพยไทย 

  อางอิงตามขอมูลจากรายงานภาวะอุตสาหกรรมซ่ึงจัดทําโดยอิปซอสสจากหนังสือช้ีชวนเสนอขายหุนสามัญ “BAM” 
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สวนที่ 2  
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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7-1 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7. ขอมูลหลักทรพัยและผูถือหุน 

 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแลวทั้งส้ิน 16,160.2 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 3,232.0 ลานหุน  
มูลคาที่ตราไวหุนละ 5.0 บาท  

ผูถือหุน 

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ รายใหญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 สรุปไดดังนี้  

1. กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
2. GIC PRIVATE LIMITED 
3. UBS AG SINGAPORE BRANCH 
4. นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 
5. กองทุนเปด ไทยพาณิชยหุนระยะยาวปนผล 70/30 
6. กองทุนเปด บัวหลวงหุนระยะยาว 
7. กองทุนเปด เค 20 ซีเล็คทหุนระยะยาวปนผล 
8. นายนเรศ งามอภิชน 
9. กองทุนเปด เค หุนระยะยาวปนผล 
10. บริษทั เมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 

 

สัญญาระหวางผูถือหุน 

- ไมมี –  

ขอจํากัดการโอนหุนของบริษัทฯ 

หุนของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้น เปนเหตุใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาว 
ถือหุนในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุนหากการโอนหุนรายใดจะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน 

หากผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวแตละรายถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 49.0 ของหุนสามัญทีอ่อกและจาํหนาย
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ เปน (ก) คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person)1 และ (ข) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer)1 
และผูซ้ือหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser)2 มีความประสงคจะจําหนายหรือโอนหุนของตนใหแกบุคคลอ่ืน 
ใหผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวดังกลาวมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(ก) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนอ่ืนในธุรกรรมนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction)1 หรือ 
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7-2 ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

(ข) จําหนายหุนดังกลาวหรือสิทธิที่จะใชหรือไดรับประโยชนจากหุนนั้น ๆ ใหแกผูลงทุนรายอ่ืนซ่ึงเปนผูลงทุน
สถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และผูซ้ือหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) 

ในกรณีที่การโอนหุนของผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวไมไดเปนไปตามวิธีการดังกลาวขางตน ใหผูถือหุนที่ไดรับ
โอนหุนจากผูถือหุนที่มีสัญชาติตางดาวดังกลาวดําเนินการโอนหุนใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนด เม่ือบริษัทฯ ไดทําการ    
รองขอเปนลายลักษณอักษร 

หมายเหตุ: 1 คนสหรัฐอเมริกา (U.S. Person) ผูลงทุนสถาบัน (Qualified Institutional Buyer) และธุรกรรมนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Offshore Transaction) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของ           
คําดังกลาวตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพ่ิมเติม) (United States Securities Act of 1933, as amended) 

2 ผูซ้ือหลักทรัพยซ่ึงมีคุณสมบัติ (Qualified Purchaser) ใหมีความหมายตามที่กําหนดไวในบทนิยามของ
คําดังกลาวตามกฎหมายวาดวยบริษัทบริหารจัดการเงินลงทุนของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1940 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) (United States Investment Company Act of 1940, as amended) 
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8-1 โครงสรางองคกร 

8. โครงสรางการจัดการ 

 

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โครงสรางองคกรของบริษัทฯ เปนดังนี้  
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8-2 โครงสรางองคกร 

 คณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่ทําหนาที่กําหนดแนวทางและนโยบายตาง ๆ ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการดังกลาว    
มีคุณสมบัติครบถวนตามมาตรา 68 แหง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวย
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 4/2 แหง พ.ร.ก. บริษัท
บริหารสินทรัพย 

คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปดวยกรรมการทั้งหมด 10 ทาน ดังนี ้ 

รายช่ือ ตําแหนง 

นางทองอุไร ล้ิมปต ิ ประธานกรรมการ 

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร  
นางสาววิไล ตันตินันทธนา กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบตอสังคม และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน   
นางสาวรสา กาญจนสาย1 กรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง  

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการ กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการบริหาร  

นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง 
นางมณีรัตน ศรีเสาวชาต ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคม 
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเส่ียง  

 
หมายเหตุ : 1นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง และ
กรรมการ 
                   สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป  
 

นายพงศธร มณีพิมพ เปนเลขานุการบริษัทฯ โดยไดรับการแตงตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2558 

ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกิจการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค 

ขอบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงรวมถึงการดําเนินการดังตอไปนี้ 
(ก)     กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและ 

 งบประมาณประจําปเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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8-3 โครงสรางองคกร 

(ข)      กํากับและควบคุมดูแลการบริหารจัดการใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ และแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ เพ่ือใหบรรลุผลภายใตงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 

(ค) กําหนดขอบังคับเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การจัดซ้ือจัดจาง รวมทั้งการตรวจสอบ
และสอบบัญชีภายใน และการดําเนินกิจการอ่ืน ๆ ของบริษัทฯ 

(ง)        กํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความนาเช่ือถือและไดมาตรฐานสากล 
เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

(จ)   กํากับดูแลใหมีการสรรหากรรมการผูจัดการใหญ ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงกําหนด
คาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 

(ฉ)      กํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และมีการบริหารจัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 

(ช) กํากับดูแลใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม 

(ซ) พิจารณาแตงตั้งและกําหนดขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ 

(ฌ) กํากับดูแลใหมีระบบปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสีย 

(ญ) กํากับดูแลใหมีการส่ือสารและเปดเผยขอมูลสารสนเทศในเร่ืองตาง ๆ ใหกับผูมีสวนไดเสียอยางถูกตอง 
ครบถวน เหมาะสมและทันเวลา 

(ฎ) พิจารณาแผนสืบทอดตําแหนงงานของผูบริหารระดับสูง 

(ฏ) สงเสริมใหผูบริหารระดับสูง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลงที่มี
ผลกระทบตอเปาหมายองคกร 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

“(1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นางสาวรสา กาญจนสาย และ (3) นายสมพร มูลศรีแกว (4) นางสาววิไล  
ตันตินันทธนา และ (5) นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการสองในหาคนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและประทับตราสําคัญของ         
บริษัทฯ”  
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8-4 โครงสรางองคกร 

การประชุมคณะกรรมการ 

จํานวนครัง้การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด ดังนี้  

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

1. นางทองอุไร ลิ้มปติ ประธานกรรมการ 17 เมษายน 2560 –  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

21/22 - - - - - 

2.    นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ 6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

22/22 - 43/45 - - - 

 ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

6 กรกฎาคม 2555 –  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

      

3. นางสาววิไล ตันตินันทธนา1 กรรมการ 7 ธันวาคม 2561 –  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

20/22 - - 14/14 - 4/5 
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8-5 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 

4 มกราคม 2562 -  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

      

 4 มกราคม 2562 -  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

      

4. นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน2 กรรมการ 
 
ประธานคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบ   
ตอสังคม 
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

29 เมษายน 2559 - 
5 เมษายน 2562 
8 สิงหาคม 2559 -  
5 เมษายน 2562               
                                                              
 
3 พฤษภาคม 2562 
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

5/5 - - - - 5/5 
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8-6 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

5. นางสาวรสา กาญจนสาย3 กรรมการ 27 เมษายน 2561 - 
31 มกราคม 2563 

19/22 - - 9/10 12/12 - 

 ประธานคณะกรรมการ
กํากับความเสี่ยง 

4 พฤษภาคม 2561 - 
31 มกราคม 2563 

      

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

3 พฤษภาคม 2562 -  
31 มกราคม 2563 

      

6. นายบัณฑิต อนันตมงคล4 กรรมการ 5 เมษายน 2562 -            
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

16/17 - 30/33 - - - 

 กรรมการบริหาร 5 เมษายน 2562 -            
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 
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8-7 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

7. นายสมพร มูลศรีแกว5 กรรมการ 6 กรกฎาคม 2561 -          
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

22/22 - 42/45 - 4/4 - 

 กรรมการผูจัดการใหญ 1 มิถุนายน 2561 -  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

      

 กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง 

1 มิถุนายน 2561 -             
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 
1 มิถุนายน 2561  –  
3 พฤษภาคม 2562 
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8-8 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

8. นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ 
 
 
ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
ประธาน
คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คาตอบแทน 

1 ธันวาคม 2560 -        
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 
1 ธันวาคม 2560 -  
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 
1 ธันวาคม 2560 -        
ณ วันที่ของเอกสาร 
ฉบับนี้ 

20/22 18/18 - 14/14 - - 

       

       

9. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน6 กรรมการอิสระ 1 พฤศจิกายน 2560 -  
6 พฤษภาคม 2562 

7/11 7/12 - - 2/2 - 

 กรรมการตรวจสอบ 1 พฤศจิกายน 2560 -  
6 พฤษภาคม 2562 
 

      



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)                       แบบ 56-1 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8-9 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

10.  นายยศ กิมสวัสด์ิ7 กรรมการอิสระ 14 พฤศจิกายน 2560 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

18/22 13/18 - - 6/8 - 

 กรรมการตรวจสอบ 14 พฤศจิกายน 2560 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

      

11.  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ8 กรรมการอิสระ 
 

                            
กรรมการตรวจสอบ 

                                                   
 

กรรมการกํากับดูแล 
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

27 มิถุนายน 2561 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 
6 กรกฎาคม 2561 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้                                 
3 พฤษภาคม 2562 –  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

22/22 18/18 - - - 3/3 
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8-10 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

12.  นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน กรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง 

4 พฤษภาคม 2561 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

- - - - 12/12 - 

13.  นางสาวกรประณม วงษมงคล9 กรรมการบริหาร 1 มีนาคม 2549  -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

- - 40/45 - 4/4 - 

 กรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง 

4 กรกฎาคม 2558 - 
3 พฤษภาคม 2562 
 

      

14.  นายสุเมธ มณีวัฒนา10 กรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง 

7 สิงหาคม 2558 - 
3 พฤษภาคม 2562 

- - - 13/14 4/4 2/3 

 กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

7 พฤษภาคม 2558 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

      

 กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

3 พฤษภาคม 2562 -  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 
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8-11 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 
วันท่ีเขารับตําแหนง - 
วันท่ีพนจากตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ 

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

15.  นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ 
 
 
16.  นายมนัส สุขสวัสด์ิ 

กรรมการบริหาร 
 
 
กรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม 

7 สิงหาคม 2558 -         
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

8 สิงหาคม 2559 –  
ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้ 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

45/45 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 
- 

- 
 
 

5/5 

 
หมายเหตุ 1 นางสาววิไล ตันตินันทธนา ไดรับการแตงต้ังใหเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมและกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 

1/2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 แทนนายอํานวย ปรีมนวงศ และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 แทนนางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน  

 2 นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน พนจากตําแหนงกรรมการ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม เน่ืองจากครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจํา     
ป 2562 ต้ังแตวันที่ 5 เมษายน 2562 แตยังคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่                    
3 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากมีการแตงต้ังนางสาววิไล ตันตินันทธนา เปนประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 3 นางสาวรสา กาญจนสาย ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการ ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ ประธานคณะกรรมการกํากับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยมีผลต้ังแต
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป ตามประกาศที่ บสก.050/2563 
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8-12 โครงสรางองคกร 

 

4 นายบัณฑิต อนันตมงคล ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริหารตามมติ              
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 แทนนายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน  

5 นายสมพร มูลศรีแกว พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
6 นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน พนจากตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 และกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) ต้ังแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับความเสี่ยง ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 19/2562 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นอกจากน้ี นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดรับการแตงต้ังเปนประธานคณะกรรมการกํากบัความเสี่ยง แทนนางสาวรสา กาญจนสาย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 
2/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563    

7 นายยศ กิมสวัสดิ์ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนนายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 13/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

8  นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 แทนศาสตราจารย ดร.พรชัย ชุนหจินดา  และไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

9 นางสาวกรประณม วงษมงคล พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองคคณะกรรมการชุดยอยใหม
เพ่ือใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ต้ังแตวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

10 นายสุเมธ มณีวัฒนา พนจากตําแหนงกรรมการกํากับความเสี่ยง ต้ังแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ปรับปรุงโครงสรางองค
คณะกรรมการชุดยอยใหม เพ่ือใหการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ดี นายสุเมธ มณีวัฒนา ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 
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8-13 โครงสรางองคกร 

ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผูบริหารตามนิยามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพ่ิมเติม) ดังนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการผูจัดการใหญ  

2. นายชูพงษ โภคะสวัสดิ์ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ 

3. นายสมบุญ เรืองสุรเกียรต ิ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายจาํหนายทรัพย 

4. นายสมชาย ธนุรักษไพโรจน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนธุรกิจ 

5. นายสันธิษณ วัฒนกุล รองกรรมการผูจัดการใหญ สายสนับสนุนการปฏิบัตงิาน และผูที่ไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

6. นายพงศธร มณีพิมพ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและจําหนายทรัพย
ภูมิภาค 

7. นายชาญวิทย กวีสุนทรเสนาะ ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายบริหารเงินและการลงทุน 

8. นางวรรณี พันธุขะวงศ ผูอํานวยการฝายบัญชี และผูที่ไดรับมอบหมายใหรบัผิดชอบโดยตรง    
ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี (สมุหบัญชี) 

 
เลขานุการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 7/2558 เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ไดมีมติการแตงตั้งให นายพงศธร มณีพิมพ 
ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2558 
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8-14 โครงสรางองคกร 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

(ก) คาตอบแทนคณะกรรมการท่ีเปนตัวเงิน  

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2562 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทน              
แกคณะกรรมการชุดตาง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตําแหนง เบี้ยประชุม 

ประธานกรรมการ เดือนละ 60,000 บาท1,2 

รองประธานกรรมการ เดือนละ 45,000 บาท1,2 

กรรมการ เดือนละ 30,000 บาท1,2 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 37,500 บาท2 

กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000 บาท2 

ประธานคณะกรรมการบริหาร ครั้งละ 30,000 บาท เดือนละไมเกิน 60,000 บาท1,3 

กรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000 บาท เดือนละไมเกิน 30,000 บาท1,3 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการกํากับความเส่ียง ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3 

ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

ครั้งละ 12,500 บาท1,2,3 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ครั้งละ 10,000 บาท1,2,3 
 
หมายเหตุ  1 ไดรับเบี้ยประชุมจากการเขารวมประชุมเทานั้น 
 2 หากมีการประชุมมากกวา 1 ครั้งตอเดือนใหจายเพียงครั้งเดียว 
 3 เฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ และไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนประจํา 
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ประจําป 2562 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 กรรมการไดรับเงินบําเหน็จ
กรรมการสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2561 โดยกําหนดวงเงินจายบําเหน็จกรรมการ อางอิงจากผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ กําหนดวงเงินจายบําเหน็จของกรรมการเปนเงินทั้งส้ินไมเกิน 5.0 ลานบาท  
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8-15 โครงสรางการจัดการ 

คาตอบแทนของกรรมการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 25621 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

รวม 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

1.      นางทองอุไร ลิม้ปติ ประธานกรรมการ 720,000 - - - - - 720,000 

2.      นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการบริหาร  

360,000 - 720,000 - - - 1,080,000 

3.      นางสาววิไล ตันตินันทธนา กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 

330,000 - - 110,000 - 47,500 487,500 

4.      นางสาวศิริพร เอี่ยมรุงโรจน กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม  

90,000 - 
 
 
  

- - - 55,000 145,000 

หมายเหตุ 
1

 โปรดพิจารณารายละเอียดจํานวนคร้ังการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562  
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8-16 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

รวม 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

5.      นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการ และประธาน
คณะกรรมการกํากับ 
ความเสี่ยง 

360,000 - - 60,000 150,000 - 570,000 

6.      นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการ และ 
กรรมการบริหาร 

270,000 - 255,000 - - - 525,000 

7.     นายสมพร มูลศรีแกว กรรมการ  
กรรมการผูจัดการใหญ 
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกํากับความเสีย่ง 

360,000 - - - - - 360,000 

8.      นายวสันต เทียนหอม กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน 
 

360,000 450,000 - 137,500 - - 947,500 
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8-17 โครงสรางองคกร 

รายชื่อ ตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

รวม 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

9.      นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ  

150,000 184,838.71 - - 20,000 - 354,838.71 

10.      นายยศ กิมสวัสด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กํากับความเสี่ยง 

330,000 360,000 - - 60,000 - 750,000 

11.      นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ 
 
 
 
12.      นายสมพันธ เอี่ยมรุงโรจน 
 

13.     นางสาวกรประณม วงษมงคล 
 

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

กรรมการกํากับความเสีย่ง 
 

กรรมการบริหาร และ
กรรมการกํากับความเสีย่ง 

360,000 
 
 
 
- 

 

- 

360,000 
 
 
 
- 

 

- 

- 
 
 
 
- 

 

360,000 

- 
 
 
 
- 

 

- 

- 
 
 
 

120,000 
 

40,000 

30,000 
 
 
 
- 

 

- 
 
 

750,000 
 
 
 

120,000 
 

400,000 
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รายชื่อ ตําแหนง 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
กํากับ 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและความ
รับผิดชอบ 

ตอสังคม 

รวม 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

14.      นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการกํากับความเสี่ยง 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 

- - - 90,000 40,000 20,000 150,000 

15.      นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร - - 360,000 - - - 360,000 

16.      นายมนัส สุขสวัสด์ิ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบ 
ตอสังคม 

- - - - - 50,000 50,000 

รวม 3,690,000 1,354,838.71 1,695,000 397,500 430,000 202,500 7,769,838.71 
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คาตอบแทนอื่น ๆ  

 กรรมการ  2 ทาน ไดแก นางทองอุไร ล้ิมปติ และนายบรรยง วิเศษมงคลชัย ไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจาก
เบี้ยประชุมและบําเหนจ็กรรมการ ซ่ึงไดแก คาน้ํามัน และรถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขบัรถ  
  
 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารท่ีเปนตัวเงิน 

คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และคาตอบแทนอ่ืนๆ 
ของผูบริหารที่ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารระดับรองกรรมการผูจัดการใหญ สายพัฒนาสินทรัพยและ
จําหนายทรัพยภูมิภาค สายพัฒนาสินทรัพยสํานักงานใหญ สายจําหนายทรัพย สายสนับสนุนธุรกิจ สายสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมดจํานวน 6 คน และ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 30.11 ลานบาท  

หมายเหตุ 1 คาตอบแทนผูบริหารที่เปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน           
30.1 ลานบาท ซ่ึงยัง ไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงาน ป 2562 ที่จายจริงในป 2563 

 
คาตอบแทนอื่น ๆ  

ผูบริหารทุกรายไดรับคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เชน     
คาน้ํามัน และรถประจําตําแหนงพรอมพนักงานขับรถ 

บุคลากร 

จํานวนพนกังาน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน และพนักงาน        

แบงตามสายงานดังตอไปนี้จํานวน 1,292 คน รวมทั้งส้ินจํานวน 1,297 คน 

สายงาน 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

พนักงาน 

ระดับบริหาร1
 พนักงานท่ัวไป 

(คน) (คน) 

1. สายพัฒนาสินทรัพยและ
จําหนายทรัพยภูมิภาค 

60 325 

2. สายจําหนายทรัพย 48 114 

3. สายพัฒนาสินทรัพย 
สํานักงานใหญ 

46 158 

4. สายสนับสนุนธุรกิจ 66 195 
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สายงาน 

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

พนักงาน 

ระดับบริหาร1
 พนักงานท่ัวไป 

(คน) (คน) 
 

5. สายสนับสนุนการปฏิบตัิงาน 62 157 

6. สํานักกรรมการผูจัดการใหญ 6 31 

7. ฝายตรวจสอบภายใน 7 17 

รวม 295 997 

 
 
 หมายเหตุ1    พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ผูอํานวยการ ผูจัดการ 
และรองผูจัดการ 
 

คาตอบแทนพนกังาน 

คาตอบแทนพนักงานท่ีเปนตัวเงิน  

คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงิน ประกอบดวย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และ
คาตอบแทนอ่ืนๆ ของพนักงานของบริษัทฯ (ไมรวมคาตอบแทนพนักงานระดับรองกรรมการผูจัดการใหญจํานวน 5 คน) 
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 1,144.61 ลานบาท  

บริษัทฯ ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพ่ิมเติม) ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560 บริษัทฯ จะสมทบเงินเปนจํานวนรอยละ 6.0 ถึงรอยละ 10.0 ของเงินเดือนพนักงาน
เขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ และพนักงานจะจายเงินสะสมเปนจํานวนขั้นต่ํารอยละ 3.0 ของเงินเดือนของตน โดยสําหรับ      
รอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีคาใชจายท่ีเก่ียวของกับกองทุนสํารองเล้ียงชีพเปนจํานวน 97.0 ลานบาท 
ตามลําดับ 
หมายเหตุ 1 คาตอบแทนพนักงานที่เปนตัวเงินสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมจํานวน 1,144.6 ลานบาท ซึ่งยัง

ไมรวมโบนัสสําหรับผลการดําเนินงานป 2562 ที่จายจริงในป 2563 
 

คาตอบแทนอื่น ๆ  

 - ไมมี - 
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สัญญาประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาท่ี1 

ผูรับประกันภัย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จํากัด (มหาชน)  

ผูเอาประกันภัย กรรมการและเจาหนาที่ของบริษัทฯ 

ระยะเวลาประกันภัย 1 เมษายน 2562 (00.01 น.) ถึง 1 เมษายน 2563 (00.01 น.) 

จํานวนเงินเอาประกัน รวม 200.0 ลานบาทตอคร้ัง ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และรวมถึงคาใชจาย
และคาธรรมเนียมซ่ึงบริษัทฯ ไดจายไปโดยไดรับความยินยอมเปนลายลักษณ
อักษรจากผูรับประกันภัยแลว (Defense Costs) 

ประเภทกรมธรรม การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ 

ความคุมครอง ผูรับประกันจะชดใชคาสินไหมที่ผูเอาประกัน และ/หรือ บริษัทฯ ตองจายตาม
กฎหมายแทนผูเอาประกันภัยหรือบริษัทฯ อันมีสาเหตุมาจากการกระทําผิด
ของผูเอาประกันภัยในฐานะที่ผูเอาประกันภัยเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ 

 
หมายเหตุ 1 กรรมการและเจาหนาที่ หมายถึง บคุคลที่ไดรับการแตงต้ังหรือไดรับเลือกเปนกรรมการ เจาหนาที่ และเลขานุการของบริษัทฯ 
                         ทัง้ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต รวมถึงคูสมรสที่ถูกตองตามกฎหมายของบุคคลดังกลาว 
 

การพัฒนาบุคลากร  
บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลพนักงานทั่วประเทศอยางเปนธรรมโดยพิจารณาจากความสามารถและ       

ประสบการณในการทํางานเปนเกณฑเพ่ือเปดโอกาสใหพนักงานมีความกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงานอยาง                
เทาเทียมกัน รวมทั้งยังไดปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการใหเหมาะสมและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ และความ
จําเปนในการครองชีพ เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหกับพนักงาน 

สําหรับดานการพัฒนาบุคลากรนั้น บริษัทฯ ถือเปนส่ิงสําคัญเพราะเปนการเสริมสรางความรูและทักษะให
พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยการวางแผนในการสงเสริมองคกรใหมีศักยภาพในทุก ๆ ดาน เชน 
การจัดอบรม และใหทุนการศึกษา เพ่ือยกระดับบริษัทฯ ใหเทียบเทามาตรฐานบริษัทช้ันนําทั่วไป 

บริษัทฯ ไดกําหนดกลยุทธและแผนในการพัฒนาบุคลากรดวยการจัดทํา HR Master Plan ซ่ึงประกอบไปดวย  

(ก) ระบบสมรรถนะขององคกร 

บริษัทฯ ไดจัดทําระบบสมรรถนะ (Competency) ซ่ึงประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะ
ดานการจัดการ (Managerial Competency) และสมรรถนะตามตําแหนงงาน (Functional Competency) 

(1) สมรรถนะหลัก เปนสมรรถนะที่พนักงานทุกระดับตองมีการถายทอดมาจาก Vision Mission และ          
กลยุทธองคกร เพ่ือที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด และจะ
ถายทอดไปสูพนักงานทุกคน  

(2) สมรรถนะดานการจัดการ เปนสมรรถนะสําหรับผูบริหารทุกระดบั โดยจะแตกตางกันตามบทบาทและ
หนาที่ความรับผิดชอบ (Role-Based) เพ่ือใหงานสําเร็จและสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศน พันธกิจ
ของบริษัทฯ 
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(3) สมรรถนะตามตําแหนงงาน เปนสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะตําแหนงงาน เพ่ือสนับสนุนใหพนักงาน
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และสงผลใหหนวยงานและองคกรบรรลุผลสําเร็จ  

บริษัทฯ มีการประเมินสมรรถนะภายใตกรอบที่สามารถจะชวยสรางกรอบแนวคิด พฤติกรรม และทัศนคติของ
พนักงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ Vision Mission และกลยุทธของบริษัทฯ เปนตัวแปรที่จะทําใหบริษัทฯ สามารถ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  

นอกจากนี้ การประเมินดังกลาวยังเปนเคร่ืองมือในการชวยใหบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการงานดานทรัพยากร
บุคคลใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เชน การคัดเลือกพนักงาน การโยกยายปรับเล่ือนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร เปนตน 

(ข) การจัดทําการประเมินผลงานตาม KPI 

บริษัทฯ ไดนําระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการใชระบบตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator: KPI) 
เร่ิมตั้งแตการกําหนด Business Model แปลงเปนตัวช้ีวัดระดับองคกร ทําใหไดผลลัพธที่เปนรูปธรรมในเชิงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลถายทอดไปยังตัวช้ีวัดระดับสายงาน ฝายงาน จนถึงพนักงานทุกคนทั่วทั้งองคกร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทฯ จึงสอดคลองกับทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แนวปฏิบัติของบริษัทช้ันนําทั่วไป 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดนําระบบตัวช้ีวัดมาใชกับพนักงานทุกคน เพ่ือสนองตอบตอกลยุทธและเปาหมายในแตละป 
รวมทั้งเปนเคร่ืองมือติดตามผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีผูบริหารสายงานทําหนาที่พิจารณา
กล่ันกรองผลการประเมิน พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน ๆ ใหกับพนักงานไดอยางเหมาะสมและ
ยุติธรรม 

(ค) การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหกับพนักงานในทุกระดับ (Individual Development Plan) 

บุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคาย่ิงที่จะตองรักษาและพัฒนาขีดความสามารถใหถึงที่สุด และบริษัทฯ มีความเช่ือม่ัน
วาบุคลากรเปนพลังขับเคล่ือนที่สําคัญ จึงใหความสําคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับทั้งผูบริหารและพนักงานอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง ซ่ึงจะสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบันอันจะสงผลใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและสราง    
ขีดความสามารถในการแขงขันกับบริษัทอ่ืน ๆ และรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ มีการกําหนดเสนทางการ
ฝกอบรม (Training Road Map) และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ภายใตพ้ืนฐานของ
สมรรถนะ (Competency Based Management) โดยมีเปาหมายเพ่ือเสริมสรางพนักงานทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ และเพ่ิมศักยภาพใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายของบริษัทฯ ไดอยาง        
มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีการรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงการสรางความพึงพอใจในการใหบริการแกลูกคา
เพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธลูกคาเปนศูนยกลาง (Customer Focused) ดวยการปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมใหมีการเปดใจ
ยอมรับในความเปล่ียนแปลงและสามารถทํางานรวมกันได (Openness) ซ่ึงจะชวยเปล่ียนความคิดทัศนคติที่ดีและขยาย
มุมมองในการทํางานไดกวางขวางมากย่ิงขึ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังใหความสําคัญในการบริหารงานบุคคลตามหลัก 3R (Recruit Retain Retire) 
เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงาน เชนเดียวกับองคกรช้ันนําหลายองคกรที่มีการดูแลพนักงานในลักษณะดังกลาว 
อีกทั้งเพ่ือเปนการบริหารจัดการองคความรู (Knowledge Management) โดยไดขอใหพนักงานที่เกษียณอายุงานซ่ึงมีความรู
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และประสบการณสูงนําความรูมาแบงปนใหกับพนักงานปจจุบันเพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้น         
ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการ ครั้งที่ 9/2562 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2562 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 16/2562
เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการบริจาคเงินใหแกสมาคมผูเกษียณอายุบริษัทฯ และไดรับอนุมัติการ
บริจาคเงินจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใตกรอบแผนงานและงบประมาณประจําป 2562 ที่ไดรับอนุมัติ โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 18/2561เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซ่ึงการบริจาคเงินดังกลาวเปนการจายคร้ังเดียวตอป             
ไมผูกพันตองจายทุกป และไดบริจาคเสร็จส้ินแลวเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 

ขอพิพาททางดานแรงงาน 

บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญใด ๆ ซ่ึงสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ สถานะการเงิน และ   
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา และบริษัทฯ ไมทราบถึงเหตุการณใดที่อาจทําใหเกิดขอพิพาท  
ดานแรงงาน ซ่ึงอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

พนักงานของบริษัทฯ ไมไดมีการจัดตั้งหรือเขารวมสหภาพแรงงาน แตบริษัทฯ มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 ที่ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจาง ผูแทนฝายนายจาง และ
ประธานกรรมการ 1 คนซ่ึงเปนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ ไมเคยมีการประทวงนัดหยุดงานโดย
พนักงานบริษัทฯ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 หมวด 2 เร่ืองคณะกรรมการกิจการ
สัมพันธ กําหนดใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแตละแหง โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวของดังตอไปนี้ 

(ก)        ขอบเขตและหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
ตามมาตรา 23 ไดกําหนดใหคณะกรรมการกิจการสัมพันธมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(1) พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจตลอดจน
สงเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ 

(2) หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น 

(3) พิจารณาปรับปรุงระเบียบขอบังคับในการทํางานอันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจ
นั้น 

(4) ปรึกษาหารือเพ่ือแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่เก่ียวกับ
การลงโทษทางวินัย 

(5) ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 

(ข)       ท่ีมาของการแตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
มาตรา 19 ใหมีคณะกรรมการกิจการสัมพันธขึ้นในรัฐวิสาหกิจแตละแหงประกอบดวย กรรมการของรัฐวิสาหกิจ

นั้นคนหนึ่ง ซ่ึงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแหงนั้นกําหนดเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายนายจางซ่ึงรัฐวิสาหกิจแหงนั้น
แตงตั้งจากฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจนั้นตามจํานวนที่รัฐวิสาหกิจกําหนด ซ่ึงตองไมนอยกวา 5 คนแตไมเกิน 9 คน และ
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ผูแทนฝายลูกจาง ซ่ึงแตงตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจนั้นตามที่สหภาพแรงงานเสนอมีจํานวนเทากับ
จํานวนผูแทนฝายนายจางเปนกรรมการ 

ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงานในรัฐวิสาหกิจใด หรือในระหวางที่สหภาพแรงงานตองเลิกไปตามมาตรา 65          
ใหรัฐวิสาหกิจนั้นจัดใหลูกจางที่มิใชฝายบริหารเลือกตั้งผูแทนฝายลูกจางจํานวนเทากับจํานวนผูแทนฝายนายจางเขารวม
เปนกรรมการ  

ทั้งนี้บริษัทไดแปรสภาพจากรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทเอกชนเรียบรอยแลว เม่ือวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จึงตองอยู
ภายใตบังคับของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 สงผลให
คณะกรรมการกิจการสัมพันธส้ินสุดอํานาจหนาที่ตั้งแตวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เปนตนมา 

(ค)        การจายคาตอบแทน 

เนื่องดวยคณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ไดมีการประชุมครั้งที่ 4/2556 เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 
2556 โดยมีสาระสําคัญของการประชุมของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจคือใหกรรมการไดรับเบี้ยประชุมตามอัตราที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดโดยจายเปนรายคร้ัง เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ไมเกิน 1 คร้ังตอเดือน และกรณีคณะกรรมการ       
ชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่แตงตั้งโดยบทบัญญัติแหงกฎหมาย มติรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ใหไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

(1) กรณีเปนกรรมการรัฐวิสาหกิจ ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ังในอัตราเทากับเบี้ยประชุมกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ เฉพาะกรรมการที่มาประชุม ทั้งนี้ใหกรรมการรัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจไดรับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืน รวมแลวไมเกิน     
2 คณะ คณะละไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 

(2) กรณีเปนบุคคลภายนอก ใหไดรับเบี้ยประชุมเปนรายคร้ังในอัตราไมเกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการ
ที่มาประชุม 

(3) กรณีเปนบุคลากรภายในของรัฐวิสาหกิจ 

(3.1) กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนท่ีมิใชกรณีตามขอ (3.2) ใหได     
รับเบี้ยประชุมเปนรายครั้งในอัตราครั้งละไมเกิน 3,000.0 บาท เฉพาะกรรมการที่มาประชุม 

(3.2) กรณีคณะกรรมการชุดยอย/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางานอ่ืนที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจหรือฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจ ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เนื่องจากถือเปนการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 13/2557 เม่ือวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ไดมีมติอนุมัติกําหนดเบี้ยประชุม
กรรมการตัวแทนนายจางและลูกจางในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ คร้ังละ 2,000.0 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557      
เปนตนไป 
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9-1 การกํากับดูแลกิจการ 

9. การกํากับดูแลกิจการ 

 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี อันเปนปจจัยหลักในการเสริมสราง
องคกรใหมีมาตรฐานการจัดการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ดี สรางความเช่ือม่ันใหกับลูกคาและสาธารณชนวา
กระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความเปนอิสระ โปรงใส มีประสิทธิภาพ และยุติธรรมตอทุกฝายที่เก่ียวของ ซ่ึงจะ
สงผลใหบริษัทฯ ไดรับการยอมรับวามีความนาเช่ือถือและเปนการสงเสริมความเขมแข็งในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และจะนําพาองคกรใหสามารถบรรลุเปาหมายของการเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน โดยใหเปดเผยขอมูลตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางย่ังยืน  
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผูนําองคกร 

เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย โดยกําหนดยุทธศาสตรและทิศทางการดําเนินธุรกิจ                    
ทั้งในปจจุบันและในระยะยาว กําหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกํากับดูแลใหการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไป
อยางโปรงใสเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหองคกรสูความย่ังยืน 

 หลักปฏิบัติ 1.1 กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ 

กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท เพ่ือใหกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และพนักงาน 
มีจุดมุงหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดใหมีการทบทวนทุกป  
        หลักปฏิบัติ 1.2 การสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของบริษทั ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติในดานตาง ๆ ของบริษัท 
ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เพ่ือนําพาบริษัทสูความสําเร็จที่ย่ังยืน 

ทั้งนี้มี คณะทํางานดานความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) มีหนาที่พิจารณาแผนงาน รูปแบบการจัดกิจกรรม 
และการใหความชวยเหลือสังคมในดานตาง ๆ ไดแก ดานการศึกษา ดานชวยเหลือผูที่ไดรับความเดือดรอนในสังคม          
ดานชวยเหลือแกผูดอยโอกาสอ่ืน และดานกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชนอ่ืน   

 หลักปฏิบัติ 1.3 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการบรษิัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการและการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 
ภายใตวัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทและมติของที่ประชุมผูถือหุน  

หลักปฏิบัติ 1.4 อํานาจหนาท่ีคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการบริษัท จัดใหมีคณะกรรมการชุดยอย 5 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาที่กล่ันกรองงานตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
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หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถปุระสงคและเปาหมายหลักของกิจการท่ีเปนไปเพือ่ความย่ังยืน 

 หลักปฏิบัติ 2.1 กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธ 
  คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัท รวมทั้งพิจารณา

อนุมัติแผนธุรกิจและงบประมาณประจําป เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
 หลักปฏิบัติ 2.2 การดําเนินธุรกิจตามแผนกลยุทธ และวิสัยทัศน  

 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามแผนกลยุทธ และวิสัยทัศน จึงไดกําหนดเปาหมายธุรกิจ เพ่ือใชเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน 
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการบรษิัทท่ีมีประสิทธผิล 

 หลักปฏิบัติ 3.1 โครงสรางคณะกรรมการบริษัทและสัดสวนของคณะกรรมการบริษัท 

 โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย ซ่ึงไดแก 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3.1.1 คณะกรรมการบริษัท 

  โครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท 
จํานวนรวมทั้งหมด ไมเกิน 11 คน ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ 
แตตองไมนอยกวา 3 คน 

3.1.2 กรรมการอิสระ 

บริษัทกําหนดใหกรรมการอิสระ มีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระ            
ดวยตนเอง 
  หลักปฏิบัติ 3.2  วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริษทั  

 คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง คือ ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)  

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลาก
กันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก  
(5) ศาลมีคําส่ังใหออก 
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 หลักปฏิบัติ 3.3  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษทั 

 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือ          
ทําหนาที่เปนผูพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ โดยในการสรรหา
และเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตองพิจารณาถึงความรูความสามารถและคุณสมบัติ
ของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหามและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชน       
ทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัท 
 ประธานกรรมการบริษัท ไดรับการแตงตั้งมาโดยคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท            
มีบทบาทหลักดานการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึงแบงแยกหนาที่ออกจากการบริหารจัดการ
บริษัท ทั้งนี้  ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทําหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท                       
มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ และมีการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร และ
พนักงานทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรม
องคกร 

 หลักปฏิบัติ 3.4  คาตอบแทนกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน พิจารณาและกําหนด
คาตอบแทนประจําปของกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอมูลเปรียบเทียบในธุรกิจที่ใกลเคียงกัน และผูถือหุนเปน            
ผูพิจารณาอนุมัติ  

 หลักปฏิบัติ 3.5  การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 มีการกําหนดตารางการประชุมลวงหนาในแตละรอบป ในการประชุมประธานคณะกรรมการบริษัท 
สงเสริมใหกรรมการมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงใหมีการบริหารเวลาการประชุมอยางเหมาะสม และกําหนดให
กรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเวนแตมีความจําเปน  
 หลักปฏิบัติ 3.6  นโยบายการลงทุนของบริษัท กรณีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม 

 ณ ปจจุบันบริษัท ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทจะมีการลงทุน     
จนทําใหเกิดบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม  บริษัทจะกําหนดกรอบการดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท      
โดยจะตองเปนกิจการที่เก้ือหนุนการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท และกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมกัน 
(Synergy) หรือกอใหเกิดประโยชน หรือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทดังกลาว 
 หลักปฏิบัติ 3.7  การประเมินผลกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ในรูปของรายบุคคลและทั้งคณะเปนประจํา   
ทุกป โดยนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการปฏิบัติหนาที่  
 หลักปฏิบัติ 3.8  การพัฒนาคณะกรรมการบรษิัทและกรรมการใหม  

3.8.1 แผนพัฒนาคณะกรรมการบริษัท  
  คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ 

ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดรับ   
การเสริมสรางทักษะ และความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ 

3.8.2 การปฐมนเิทศกรรมการใหม 
   มอบหมายใหเลขานุการบริษัทเขาพบกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหมเพ่ือช้ีแจงขอมูล                  
ที่เก่ียวของ 
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 หลักปฏิบัติ 3.9  การรายงานตอคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีเลขานุการบริษัทเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 89/15 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ในเร่ืองเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของเลขานุการบริษัท 
ตลอดจนสงเสริมใหมีการอบรมเพ่ิมเติมความรูที่เก่ียวของกับคุณสมบัติเลขานุการบริษัท  
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 หลักปฏิบัติ 4.1  การสรรหาและประเมนิผลกรรมการผูจัดการใหญ   
 การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ 
 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน จะทําหนาท่ีสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ 

และประสบการณท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมจะเปนกรรมการผูจัดการใหญตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
แตงตั้ง โดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑที่ใชบังคับกับบริษัท  
 หลักปฏิบัติ 4.2  สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

การสรรหาผูบริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ทําหนาที่กํากับดูแลใหมี 
การสรรหาผูบริหารระดับสูง รวมถึงกําหนดคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  

 แผนพัฒนาผูบริหารระดับสูง 

 เพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามเปาหมายและตอเนื่อง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญ       
ในการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง เพ่ือใหม่ันใจไดวา บริษัทจะมีผูบริหารระดับสูงที่มีความรู ความสามารถ เพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงงานบริหารที่จะวาง หรือเพ่ิมเติมในอนาคต  
 หลักปฏิบัติ 4.3  โครงสรางความสัมพันธของผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเขาใจในโครงสรางความสัมพันธของผูถือหุน โดยคณะกรรมการกําหนดใหมี 
การประชุม รวมกับผูถือหุนอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือหารือในประเด็นที่มีขอสงสัย หรือกรณีที่มีเหตุจําเปนที่มีผลกระทบ 
ตอธุรกิจ 
หลักปฏิบัติ 5 การสงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ 

 หลักปฏิบัติ 5.1  การสงเสริมนวัตกรรม 

 คณะกรรมการบริษัทสงเสริมนวัตกรรมที่นําไปสูการเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง 
ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานในบริษัทยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยงเปาหมายของบริษัทกับ
การตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล โดยเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็น  
 หลักปฏิบัติ 5.2  การจัดสรร และการจัดการทรัพยากร 

 คณะกรรมการบริษัทติดตาม ดูแลการจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
โดยคํานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากร ครอบคลุมถึงพนักงาน คูคา ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย 
 หลักปฏิบัติ 5.3  นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศ 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหมีนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศ เพ่ือใหการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของบริษัท มีการบริหารจัดการ และการกํากับดูแลที่ดี มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับขอกําหนด
ของกฎหมาย และเปนไปตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส เรื่อง แนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการรักษา
ความม่ันคงปลอดภัยดานสารสนเทศของหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2553 โดยอางอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 
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9-5 การกํากับดูแลกิจการ 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 หลักปฏิบัติ 6.1  การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบควบคุมภายในทีมี่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการบริหาร
จัดการความเส่ียงที่เหมาะสม 
 หลักปฏิบัติ 6.2  การตรวจสอบและการควบคุมภายใน   

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน 
และกรรมการตรวจสอบไมนอยกวา 2 คน แตไมเกิน 4 คน และมีคุณสมบัติและหนาที่ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนด
ไวในกฎหมายที่เก่ียวของและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือนําพาบริษัทสูความสําเร็จที่ย่ังยืน 
 หลักปฏิบัติ 6.3  การจัดการความขดัแยงทางผลประโยชน 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of 
Interest) จึงไดกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมิให กรรมการ ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัท หลีกเล่ียงการทํารายการที่เก่ียวโยงกับตนเอง 
ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
 หลักปฏิบัติ 6.4  นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 

 คณะกรรมการบริษัทกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) เพ่ือใหการ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ    
ใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริม      
ใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท มีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และ
ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สรางคานิยมที่ถูกตอง และเพ่ิมความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสีย 
โดยบริษัทไดปลูกฝงและสรางจิตสํานึกที่ดีใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตองมีความตระหนัก ตองปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ไมแสวงหาผลประโยชนจากตําแหนงหนาที่ของตนเอง หรือเอ้ือผลประโยชนใด ๆ ใหกับ     
คนอ่ืน รวมถึงใหไดรับทราบบทลงโทษอีกทั้งผลกระทบความเดือดรอนและความเสียหายที่จะไดรับจากการกระทําการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) โดยบริษัทไดกําหนดแนวทางใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท รับทราบ
และถือปฏิบัติ 
หลักปฏิบัต ิ7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

 หลักปฏิบัติ 7.1  นโยบายทางบัญชี           
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี ที่นาเช่ือถือและ       

ไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชกับบริษัท
เพ่ือสรางความม่ันใจใหแกผูมีสวนไดเสีย 
 หลักปฏิบัติ 7.2  สภาพคลองทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี ้

 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะทํางานเพ่ือการบริหารจัดการสินทรัพยและหนี้สิน กําหนดนโยบาย
การลงทุนในการรับซ้ือสินทรัพยดอยคุณภาพ (NPLs/NPAs) จากสถาบันการเงิน และจัดเตรียมสภาพคลองทางการเงินและ
กําหนดแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุน เพ่ือรองรับแผนงานตามที่บริษัทไดกําหนด 
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9-6 การกํากับดูแลกิจการ 

 หลักปฏิบัติ 7.3  การรายงานความย่ังยืน   
 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  
มีหนาที่กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยการสรางความนาเช่ือถือและ       
กอประโยชนใหกับผูเก่ียวของและผูมีสวนไดเสีย เพ่ือยกระดับแผนพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดี สูการพัฒนาอยางย่ังยืน 
ดังนี้ 

 7.3.1 การตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  
   คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)  

ทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท มีจิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) และตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตประพฤติมิชอบ (Corruption) สรางคานิยม      
ที่ถูกตอง และเพ่ิมความเช่ือม่ันตอผูมีสวนไดเสีย จึงกําหนดนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption) 
ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพ่ือเปนแนวทางใน       
การดําเนินการของบริษัท โดยกําหนดใหกรรมการ และบุคลากรทุกระดับของบริษัท ตองรับทราบและทําความเขาใจปฏิบัติ
ตามนโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ (Anti-Corruption)  

 7.3.2 การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

   คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและแนวทางการดําเนินงานธุรกิจที่สะทอนถึงการแขงขัน
อยางเปนธรรม กระตุนใหเกิดนวัตกรรม การใหบริการและการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะนําไปสูการลดตนทุนของ
องคกรในระยะยาว ตลอดจนสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม นอกจากนั้นยังจัดใหมีการเคารพตอสิทธิในทรัพยสิน         
ทั้งทรัพยสินทางกายภาพและทรัพยสินทางปญญา   

 7.3.3 การเคารพสิทธมินุษยชน 

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญและถือเปนนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสูความย่ังยืน โดย
คํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพตอศักดิ์ศรีในความเปนมนุษยของพนักงานทุกคน ซ่ึงเปนรากฐานของการ
ดําเนินธุรกิจอยางมีคุณภาพและคุณคา โดยตระหนักวาพนักงานเปนปจจัยสําคัญในการสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จึงให
ความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม ทั้งในเร่ืองการใหโอกาส ผลตอบแทน การแตงตั้ง โยกยาย และ              
การพัฒนาศักยภาพควบคูกับการพัฒนาคุณธรรม  เพ่ือใหพนักงานเปนผูมีความรู ความสามารถ และเปนคนดีของสังคม เชน 
การจางงานที่เปนธรรม และใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดลอมและจัดระบบ
การทํางานใหพนักงานมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพ่ือฝกทักษะและเพ่ิมพูน
ศักยภาพอยางทั่วถึง และใหพนักงานรับทราบขาวสารของบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

 7.3.4 การปฏิบตัิตอแรงงานอยางเปนธรรม 

  คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และใหความเคารพ       
ตอความเปนปจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และหลักจริยธรรมที่ดี เพ่ือนําไป         
สูความสงบสุขในสังคม และสรางความเจริญเติบโตใหองคกรดวยความย่ังยืน 
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 7.3.5 ความรับผิดชอบตอลูกคา* 

  คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดําเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา         
ซ่ึงเปนผูซ้ือทรัพยสิน และไดรับบริการโดยตรงจากบริษัทใหม่ันใจไดวา นอกจากจะไดรับสินคาและบริการที่มีราคา            
ที่ยุติธรรมมีคุณภาพที่ดีที่สุดแลว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจสงผลกระทบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึง
การกระทําที่ไมเปนการละเมิดหรือทําใหเสียสิทธิของลูกคา 

  *หมายเหตุ  ลูกคา หมายถึง ลูกคาในธุรกรรมหลัก ไดแก 
         -  ผูซ้ือ / ผูเชาทรัพยสินรอการขาย (NPAs) 
  -  ลูกหนี้ดอยคุณภาพที่รับซ้ือ / รับโอน (NPLs)     

 7.3.6 การพัฒนาชุมชนและสังคม 

   คณะกรรมการบริษัทกําหนดกรอบหลักการและแนวทางการรวมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุงเนน
การเสริมสรางสังคมใหมีความเขมแข็ง อยูรวมกันอยางมีความสุข มุงเนนการสรางโอกาสดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอยางย่ังยืน 
 7.3.7 การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดลอม และพลังงาน 

   คณะกรรมการบริษัทมุงเนนใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการดูแลสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ทํางาน
ครอบคลุมในเร่ือง (1) การปองกันมลภาวะ (2) การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน (3) การลดและปรับตัวใหเขากับภาวะโลกรอน และ         
(4) การปกปองส่ิงแวดลอม เพ่ือพัฒนากิจกรรมเก่ียวกับการรักษาส่ิงแวดลอม และใหความสําคัญกับการใชทรัพยากรอยางคุมคา                    
มีมาตรการควบคุม บําบัด และตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมทั้งภายในองคกรและพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือม่ันใจวากิจกรรมของบริษทั เปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 

 7.3.8 นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม 

  บริษัทกําหนดการพัฒนานวัตกรรมที่นําไปสูการเพ่ิมมาตรฐาน กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงปลูกจิตสํานึกใหพนักงานในบริษัท เปนผูที่ยอมรับการเปล่ียนแปลงและคิดสรางสรรคส่ิงใหม โดยสามารถเช่ือมโยง
เปาหมายของบริษัทกับการตอบสนองความตองการของลูกคาและสังคมไดอยางสมดุล   

 7.3.9 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบตอสังคม   
  คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาองคกรใหเกิดความย่ังยืน จึงกําหนดใหจัดทํารายงาน

ความรับผิดชอบตอสังคม ไวในรายงานประจําป เพ่ือเผยแพรตอสาธารณะ และผูมีสวนไดเสีย  
 หลักปฏิบัติ 7.4  หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ 
 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีกลุมนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations Division) ฝายส่ือสารองคกร

ทําหนาที่ในการส่ือสารกับผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย นักลงทุน นักวิเคราะห หรือส่ือมวลชน อยางเหมาะสม เทาเทยีมกัน และ
ทันเวลา ศึกษาและวิเคราะหหุนของบริษัทและการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท เพ่ือรักษาเสถียรภาพและสรางมูลคาเพ่ิม
ของหุน สรางความเช่ือม่ัน เสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติที่ดีใหกับนักลงทุน นักวิเคราะหและสถาบันการเงิน ตลอดจน
เปนศูนยกลางในการแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารของกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธจากทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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 หลักปฏิบัติ 7.5  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหบริษัทเปดเผยขอมูลสําคัญที่เก่ียวของกับบริษัท  ทั้งขอมูลทางการเงินและ
ขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกันและ
นาเช่ือถือ 

 คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีฝายส่ือสารองคกร เปนผูดูแลงานประชาสัมพันธ การเปดเผยขอมูล
สารสนเทศทางการเงินและขอมูลสารสนเทศที่ไมใชทางการเงิน เพ่ือใหผูถือหุน ลูกคา และผูมีสวนไดเสีย ไดรับขอมูล
สารสนเทศ อยางเทาเทียมกันตามกฎหมายกําหนด ขอมูลขาวสารที่มีนัยสําคัญของบริษัท จะมีการเปดเผยอยางถูกตอง 
ครบถวน ตามเวลาที่กําหนด ผานชองทางการเผยแพรและประชาสัมพันธ (รายงานประจําป และ/หรือ เว็บไซต) ของบริษัท  

บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุน/นักลงทุน ทุกประเภทสามารถติดตอส่ือสารกับบริษัทฯอยางเทาเทียมกันผาน
หลากหลายชองทาง เชน การเขาเย่ียมชมกิจการ (Company Visit) การประชุมทางโทรศัพท (Conference call) การประชุม    
ตัวตอตัว (1-on-1 Meeting) การประชุมเปนกลุม (1-on-group Meeting) โดยที่ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทฯ มีอัตราการ
ตอบรับนัดจากผูถือหุน/นักลงทุนทุกประเภทที่ไดติดตอขอส่ือสารกับบริษัทฯ ตามชองทางตางๆ ขางตน โดยแบงเปน
ประเภทดังตอไปนี้ 

ประเภทของผูถือหุน/นักลงทุน ชองทางการติดตอ จํานวนท่ีติดตอ
ขอพบ 

จํานวนท่ีบริษัทฯ 

 ตอบรับ 

อัตราการ
ตอบรบั (%) 

นักลงทุนสถาบัน (ไทย) เย่ียมชมกิจการ/
ประชุมรายตัว 

 
5 บริษทัฯ 

 
5 บริษทัฯ 

 
100% 

นักลงทุนสถาบัน (ตางประเทศ) Conference call 2 บริษทัฯ 2 บริษทัฯ 100% 
นักวิเคราะห/บริษทัหลักทรัพย เย่ียมชมกิจการ/

ประชุมรายตัว 
 

14 บรษิัทฯ 
 

14 บรษิัทฯ 
 

100% 
ผูจัดการกองทุนสวนบคุคล เย่ียมชมกิจการ/

ประชุมรายตัว 
 

4 บริษทัฯ 
 

4 บริษทัฯ 
 

100% 
นักลงทุนรายยอย เย่ียมชมกิจการ 4 กลุม (42 ราย)  4 กลุม (42 ราย) 100% 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถอืหุน 

 หลักปฏิบัติ 8.1  เปดโอกาสใหผูถอืหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 คณะกรรมการบริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกรายมีสิทธิในฐานะเปนเจาของกิจการ โดยบริษัทจะปฏิบัติ
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตามที่กฎหมายกําหนด  

 หลักปฏิบัติ 8.2  แนวปฏิบัติในการจัดประชุมผูถือหุน 

 ผูถือหุนเปนผูกําหนดทิศทางและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท และเปนผูแตงตั้งกรรมการบริษัทให       
ทําหนาที่เปนผูแทนผูถือหุนในการกํากับดูแลฝายจัดการ และบริษัทสงเสริมใหผูถือหุนไดใชสิทธิของตนอยางครบถวน          
ทุกประการ  

 หลักปฏิบัติ 8.3  ชองทางการสงขอมูลการประชุมผูถอืหุน 

 คณะกรรมการบริษัทกํากับดูแลใหมีการเปดเผยมติที่ประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุน
เปนไปอยางถูกตองและครบถวน 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

9-9 การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการชุดยอย  ของบริษัทฯ มีทั้งหมด 5  ชุด ประกอบไปดวย (1)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
(2) คณะกรรมการบริหาร (3) คณะกรรมการกํากับความเส่ียง (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ         
(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาที่ มีดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการตรวจสอบทั้งส้ิน
จํานวน 4 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้  

 

โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ เปนกรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณที่เพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่     
ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ  

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามประกาศบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศ ณ วันที่  2 มิถุนายน 2560 และประกาศ                 
ตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี้ 

 สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและประจําป เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินนั้นไดจัดทํา
ขึ้นอยางถูกตองครบถวน และเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหาร 
ความเส่ียง และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระ
ของหนวยตรวจสอบภายใน ตลอดจนอนุมัติการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง และประเมินผลงาน
ของหัวหนาระดับสูงสุดของหนวยตรวจสอบภายใน และ/หรือ การวาจางบริษัทตรวจสอบภายใน  
หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ        
ตลาดหลักทรัพยฯ รวมทั้งกฎหมาย หลักเกณฑ และระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ  

 สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชันอยางเพียงพอและ
เหมาะสม 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายวสันต เทียนหอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ 

4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ 
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 พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวม
ประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 พิจารณารายการเก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย 
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้ เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนตอบริษัทฯ 

 จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซ่ึงรายงาน
ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แตละทาน 

(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม  
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา
ดังตอไปนี้ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ  

หากคณะกรรมการบริษัทไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาขางตน กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการ หรือการกระทําตามขางตนตอสํานักงาน ก.ล.ต. หรือ
ตลาดหลักทรัพยฯ 
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 อนุมัติกฎบัตรของหนวยตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบและงบประมาณประจําปของหนวย
ตรวจสอบภายใน 

 จัดทํากฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบใหสอดคลองกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสม
ของกฎบัตรดังกลาวอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎหมาย หลักเกณฑ และ/หรือ ระเบียบที่ใชบังคับกับบริษัทฯ หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซ่ึงอยูภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ
บุคคลภายนอก 

 

 คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบรษิัทฯ ประกอบดวย กรรมการบริหารทัง้ส้ิน 

จํานวน 5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี ้

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นางสาวกรประณม วงษมงคล กรรมการบริหาร 

3. นายวิชาญ อมรโรจนาวงศ กรรมการบริหาร 

4. นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการบริหาร 

5. กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการบริหารและเลขานุการ 

โดยมีกรรมการผูจัดการใหญทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารตามคําส่ังบริษัทที่ 024/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2562  ดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดเปาหมายและนโยบายหลักในการดําเนินงาน 

(ข) พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ แนวทางดําเนินการในดานการระดมทุน การลงทุน การเขารวม
ลงทุน การบริหารความเส่ียง การพัฒนาและแกไขสินทรัพย การจําหนายและการหาประโยชนจาก
ทรัพยสินรอการขาย ใหสอดคลองกับภาวะทางเศรษฐกิจและการแขงขัน 
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(ค) พิจารณาประเมินความเหมาะสมของแผนบริหารจัดการสภาพคลองและติดตามสถานการณดานสภาพ
คลอง ทบทวนแผนบริหารจัดการสภาพคลอง ประเมินสถานการณระดับความรุนแรงของปญหาและ   
ส่ังการจัดการแกไขปญหาตามแนวทางการจัดการสภาพคลองในกรณีภาวะวิกฤต 

(ง) พิจารณาแผนงานงบประมาณและกํากับดูแลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด 

(จ) วาจางบุคคลหรือหนวยงานภายนอกเพ่ือปฏิบัติงานตามโครงการเฉพาะเรื่อง 

(ฉ) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานตาง ๆ 

 

คณะกรรมการกํากับความเส่ียง  

ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการกํากับความเส่ียง ประกอบดวย กรรมการกํากับความเส่ียงทั้งส้ิน
จํานวน 4 ทาน มีรายช่ือดังตอไปนี้  

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นางสาวรสา กาญจนสาย ประธานคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 

2. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการกํากับความเส่ียง 

3. นายสมพันธ เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับความเส่ียง 

4. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการกํากับความเส่ียง 
 

หมายเหตุ : นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากประธานคณะกรรมการกํากับความเสีย่ง และไดมีการแตงต้ัง นายทรงพล  
                   ชีวะปญญาโรจน ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการกํากบัความเสี่ยงโดยมีผลต้ังแตวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป 

 

โดยมีผูอํานวยการฝายพัฒนาองคกรและบริหารความเส่ียงทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับความเส่ียง 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับความเส่ียงตามคําส่ังบริษัทที่ 045/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการกํากับความเส่ียง เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดแนวทางปฏิบัติดานการกํากับความเส่ียงในระดับองคกร/ฝาย/สํานัก/สํานักงาน และใหคําปรึกษา
ในเรื่องการบริหารความเส่ียง 

(ข) พิจารณาและอนุมัติหลักเกณฑ วิธีการบริหารความเส่ียง 

(ค) ติดตามการพัฒนาแนวทางการบริหารความเส่ียง และกํากับการจัดทําระบบการบริหารความเส่ียง            
ที่เช่ือมโยงกับกลยุทธขององคกร 

(ง) ติดตามกระบวนการบงช้ีและประเมินความเส่ียงสําคัญขององคกรใหมีความเหมาะสมและปรับเปล่ียน
ตามสถานการณ 

(จ) พิจารณาและอนุมัติแผนการจัดการความเส่ียง  
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(ฉ) รายงานตอคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความคืบหนาในการกํากับความเส่ียง และรายงานสถานะ      
ความเส่ียงขององคกร 

(ช) ส่ือสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความเส่ียงที่สําคัญ 

(ซ) ติดตามการผลักดันใหมีการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกร      
การปรับปรุงอยางตอเนื่องเร่ืองการบริหารความเส่ียง เพ่ือใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียง
และการควบคุมความเส่ียงของทุกหนวยงาน 

(ฌ) แตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หรือคณะทํางานยอยเพ่ือใหการกํากับความเส่ียงมีความเหมาะสมและ        
มีประสิทธิภาพ 

(ญ) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

 ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบดวย กรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทั้งส้ินจํานวน 4 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 
 

หมายเหตุ : นางสาวรสา กาญจนสาย ไดขอลาออกจากกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
                  โดยมีผลต้ังแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2563  เปนตนไป 
 

โดยมีผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
 ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนตาม ประกาศ บริษัทบริหาร
สินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) เร่ือง กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เม่ือวันที่                    
22 พฤษภาคม 2562 ดังตอไปนี้ 

(ก) กําหนดแนวทาง หลักเกณฑในการสรรหา และกล่ันกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาใหดํารงตําแหนงตาง ๆ ดังนี้ 

(1) กรรมการบริษัท 

(2) กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง 

(3) กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายวสันต เทียนหอม ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นางสาววิไล ตันตินันธธนา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3. นางสาวรสา กาญจนสาย กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

4. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
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(4) ผูบริหารระดับสูง 

(5) ผูบริหาร 

(ข) พิจารณาและกําหนดคาตอบแทน ประจําปของกรรมการบริษัท รวมทั้ง หลักเกณฑหรือวิธีการในการ
จายคาตอบแทนดังกลาวที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอ           
ที่ประชุมผูถือหุน  

(ค) เสนอหลักเกณฑ วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนด
อัตราคาตอบแทนของกรรมการผูจัดการใหญ ภายใตเงื่อนไขของสัญญาจาง โดยใหรวมถึงพิจารณา
หลักเกณฑวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของรองกรรมการ
ผูจัดการใหญ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

(ง) พิจารณาใหเงื่อนไขตาง ๆ เม่ือบริษัทฯ มีการเสนอขายหลักทรัพยใหม (หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ     
ซ้ือหุน) ใหแกกรรมการและพนักงาน 

(จ) ทบทวนแผนสืบทอดตําแหนง และแผนพัฒนาศักยภาพของผูบริหารระดับสูง เพ่ือเตรียมความพรอมเปน
แผนตอเนื่องใหมีผูสืบทอดงาน  และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(ฉ) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ 
ประกอบดวย กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมทั้งส้ิน จํานวน 5 ทาน โดยมีรายช่ือดังตอไปนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นางสาววิไล ตันตินันทธนา ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

2. นางสาวศิริพร เอ่ียมรุงโรจน กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

3. นายมนัส สุขสวัสดิ ์ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

4. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาต ิ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม  

5. นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

โดยมีผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสายสนับสนุนการปฏิบัติงานทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมตามประกาศ
บริษัท เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
และคําส่ังบริษัทที่ 027/2562 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม เม่ือวันที่            
22 พฤษภาคม 2562 ดังตอไปนี้ 
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(ก) พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑเก่ียวกับหลักธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม รวมถึงความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) 
ใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

(ข) กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานตามหลัก      
ธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ 

(ค) เสนอแนะขอกําหนดเก่ียวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และจรรยาบรรณของ
คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงาน  

(ง) สงเสริมใหคณะกรรมการบริษัท ผูบริหารและพนักงาน มีสวนรวมในการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง  

(จ) พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานชุดยอยเพ่ือทําหนาที่สนับสนุนงาน               
ดานธรรมาภิบาล การกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมไดตามความ
เหมาะสม  

(ฉ) สนับสนุนและสรางโอกาสหรือชองทางใหกับผูมีสวนไดเสีย ที่จะสามารถสะทอนกลับขอมูลขอเท็จจรงิ
หรือขอสังเกตตาง ๆ ใหแกบริษัทฯ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงแกไขการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

(ช) พิจารณา และ/หรือ ดําเนินการเรื่องอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

กรรมการผูจัดการใหญ 
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการใหญตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 13/2558        

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

(ก) พิจารณาอนุมัติการดําเนินงานที่เปนธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ในวงเงินไมเกินงบประมาณที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติในหลักการไวแลว 
ตลอดจนเปนไปตามตารางกําหนดอํานาจอนุมัติ (Table of Authority) ที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(ข) กําหนดนโยบาย เปาหมาย กลยุทธการดําเนินกิจการของบริษัทฯ รวมกับคณะกรรมการบริษัท 

(ค) กํากับดูแลการบริหารจัดการดานการบริหารสินทรัพย ดานการเงิน ดานทรัพยากรบุคคล และดานการ
ปฏิบัติงานอ่ืนๆ โดยรวมเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน 

(ง) ส่ังการใหถือปฏิบัติตามระเบียบ คําส่ัง หลักเกณฑ ประกาศ และบันทึกภายในสําหรับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองและเปนไปตามนโยบาย ขอบังคับ และกฎหมายทีกํ่าหนด 

(จ) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย 
และรายงานตอคณะกรรมการบริษัททุก 6 เดือน 

(ฉ) พัฒนาองคกรใหมีผลการดําเนินงานและผลประกอบการที่ดี และมีการปรับปรุงพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ
ตอเนื่อง เพ่ือใหองคกรเติบโตอยางย่ังยืน 
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(ช) ศึกษาโอกาสและนําเสนอการลงทุนในโครงการใหมที่มีความนาสนใจ และความเปนไปไดทางดาน
การเงินเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 

(ซ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายหรือไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริษัท 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 

การสรรหากรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทําหนาที่เปนผูพิจารณากล่ันกรองและคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับ

การเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรู
ความสามารถและคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมีลักษณะตองหามและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ อีกทั้ง 
จะตองไมมีผลประโยชนทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการของบริษัทฯ เพ่ือใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา (ในกรณีที่
ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ) หรือผูถือหุนใหความเห็นชอบในการแตงตั้ง
กรรมการอิสระ โดยบริษัทฯ กําหนดใหมีการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเปนอิสระดวยตนเอง ซ่ึงกรรมการอิสระ
ตามความหมายของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหลักปฏิบัติ 3.1.2 ของคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ของบริษัทฯ 

 

การสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูง  

(ก) การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและประธานกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เพ่ือทําหนาที่เปนผูพิจารณากล่ันกรองและ

คัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการ โดยในการสรรหาและเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะพิจารณาถึงความรูความสามารถและคุณสมบัติของบุคคลดังกลาว ซ่ึงจะตองไมมี
ลักษณะตองหามและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ อีกทั้งจะตองไมมีผลประโยชนทับซอนหรือมีสวนไดเสียกับกิจการ
ของบริษัทฯ  

ประธานกรรมการบริษัทไดรับการแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั และในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการใหญไมไดแยกจากกันอยางชัดเจน ใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการอิสระทานใดทานหนึ่งรวม
พิจารณากําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือใหเกิดการถวงดุลอํานาจระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ 

ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักดานการกําหนดและกํากับดูแลนโยบาย การติดตามประเมินผล ซ่ึง
แบงแยกหนาที่ออกจากการบริหารจัดการบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหลักในการกํากับดูแลใหการทํา
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ และมีการกํากับดูแลใหคณะกรรมการบริษัท 
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจในการ
ปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

ทั้งนี้ ตามขอบังคับของบริษัทฯ ผูถือหุนมีสิทธิในการแตงตั้งกรรมการโดย 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง  
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(2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตตองไมเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  

(3) ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวา 1 คน เปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแก
บุคคลแตละทานไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ตนมีอยู ทั้งนี้ จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอย
เพียงใดไมได 

(4) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ
ที่พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีซ่ึงบุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากัน  
เกินจํานวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ือใหได
จํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น  

(ข) การสรรหากรรมการผูจัดการใหญ  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะทําหนาที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ 
และประสบการณที่เหมาะสม เพ่ือเสนอช่ือตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา โดยเปนไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ     
ที่ใชบังคับกับบริษัทฯ  

 

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม อยางไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทุนจน
ทําใหเกิดบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม บริษัทฯ ไดกําหนดกรอบการดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ        
ในบริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวมตามหลักปฏิบัติ 3.6 ของคูมือหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

 

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯ มีการประกาศใชนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญา
ซ้ือขายลวงหนา (ขอมูลภายใน หมายถึง ขอมูลที่ยังมิไดมีการเปดเผยตอประชาชนเปนการทั่วไปซ่ึงเปนสาระสําคัญตอการ
เปล่ียนแปลงราคาหรือมูลคาของหลักทรัพย) โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการปองกันการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

2. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง รับทราบและ
ถือปฏิบัติในเรื่องขอหามการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา 

3. เพ่ือใหกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม ในเรื่องเก่ียวกับการปองกันการซ้ือขาย
หลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา โดยการใชขอมูลภายใน (Insider Trading) 

4. เพ่ือสรางความเช่ือม่ันตอผูถือหุน ผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนผูลงทุนทั่วไป 
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โดยบริษัทฯ ไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพยของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  หามใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพย 

บุคคลที่บริษัทกําหนด (บุคคลที่มีตําแหนงหรือหนาที่ ซ่ึงอาจลวงรูขอมูลภายในของบริษัท) ตองปฏิบัติตาม
กฎหมายเก่ียวกับขอหามในการใชขอมูลภายในเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา              
ที่เก่ียวของกับหลักทรัพย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 242 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพ่ิมเติม โดยหามมิใหบุคคลใดซ่ึงรูหรือครอบครองขอมูลภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย กระทําการ
ดังตอไปนี้ 

1.1) หามซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพย ไมวาเพ่ือ
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการปฏิบัติตามขอหนึ่งขอใดตอไปนี้ 

ก) เปนการปฏิบัติตามกฎหมาย คําส่ังศาล หรือคําส่ังของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
ข) เปนการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่ทําขึ้นกอนที่ตนจะรูหรือครอบครองขอมูล

ภายในที่เก่ียวกับบริษัทที่ออกหลักทรัพย 
ค) เปนการกระทําโดยตนมิไดเปนผูรูเห็นหรือตัดสินใจ แตไดมอบหมายใหผูไดรับอนุญาตหรือจดทะเบียน

ตามกฎหมายใหจัดการเงินทุนหรือการลงทุน ตัดสินใจในการซ้ือหรือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตาม
สัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพยนั้น 

ง) เปนการกระทําในลักษณะที่มิไดเปนการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ประกาศกําหนด 

1.2)  หามเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืนไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาดวยวิธีใด โดยรูหรือควรรูวา
ผูรับขอมูลอาจนําขอมูลนั้นไปใชประโยชนในการซ้ือหรือขายหลักทรัพย หรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขาย
ลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพย ไมวาเพ่ือตนเองหรือบุคคลอ่ืน เวนแตเปนการกระทําในลักษณะที่มิได
เปนการเอาเปรียบบุคคลอ่ืนหรือในลักษณะตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศกําหนด 

2.  กรณีของบุคคลภายนอก ใหบริษัทจัดใหมีการทําขอตกลงหรือสัญญาการรักษาความลับกับบุคคลภายนอก เชน      
ที่ปรึกษาหรือผูรับจางภายนอกอ่ืน กอนเขาถึงขอมูลภายในของบริษัท โดยกําหนดใหบุคคลภายนอกจะตองลงนามในการ
ปฏิบัติตามขอตกลง / สัญญาการรักษาความลับนั้น 

3. ชวงเวลางดเวน (Abstain Period) 

3.1) บุคคลที่บริษัทกําหนดตองงดเวนกระทําการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนา        
ที่เก่ียวของกับหลักทรัพย หรือไมเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน โดยกรณีที่ทราบขอมูลภายในที่ยังไมไดเปดเผยซ่ึงอาจมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัท ตองไมกระทําการดังกลาวจนกวาจะส้ินวันทําการถัดไปนับแตไดมีการเปดเผย
ขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว เวนแตเปนการกระทําตามขอยกเวนที่กําหนดตามกฎหมาย โดยไดหารือหนวยงาน 
Compliance แลว 

3.2) นอกจากนี้ในชวงเวลา 30 วัน กอนที่มีการเปดเผยขอมูลงบการเงินประจํารายไตรมาสและประจําป บุคคล      
ที่บริษัทกําหนดตองงดเวนกระทําการซ้ือขายหลักทรัพยหรือเขาผูกพันตามสัญญาซ้ือขายลวงหนาที่เก่ียวของกับหลักทรัพย 
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หรือไมเปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลอ่ืน จนกวาจะส้ินวันทําการถัดไปนับแตไดมีการเปดเผยขอมูลงบการเงินนั้น                  
สูสาธารณะทั้งหมดแลว 

สําหรับมาตรการลงโทษ หากมีกรณีการฝาฝนนโยบายปองกันการใชขอมูลภายในฯ ดังกลาว บุคคลที่บริษัท
กําหนดคนใดที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนโยบายฯ นอกจากจะมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางอาญาและทางแพงตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดแลว ยังอาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามขอบังคับ
ของบริษัทอีกดวย 
 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี (Audit Fee) 

สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ จายคาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีแกสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินซ่ึงเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 2.1ลานบาท และ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่            
31 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2562 ไดมีมติอนุมัติคาธรรมเนียมการ
ปฏิบัติงานสอบบัญชีแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดินซ่ึงเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ จํานวน 2.4 ลานบาท 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติแตงตั้งสํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2563 และกําหนดคาธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีจํานวน 13 ลานบาท ซ่ึงไดผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมาแลว โดยจะใหมีผลตอเม่ือบริษัทฯ ส้ินสภาพการเปน
รัฐวิสาหกิจและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไมสามารถดํารงตําแหนงผูสอบบัญชีประจําป 2563 ของบริษัทฯ ตอไปได 

คาบริการอื่น (Non-audit Fee) 

ไมมีคาใชจายอ่ืนที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานสอบบัญชี สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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10-1 ความรับผดิชอบตอสังคม 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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10-19 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-20 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-21 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-22 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-23 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-24 ความรับผดิชอบตอสังคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

10-25 ความรับผดิชอบตอสังคม 

 



บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

11-1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11. การควบคุมภายในและการบรหิารจัดการความเส่ียง 

 

 การควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ไดกําหนดใหการควบคุมภายในของบริษัทฯ เปนไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013       
(The Committee of Sponsoring Organizations of  The Treadway Commission) โดยมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ การปฏิบัติดานการควบคุมภายในของ COSO กําหนดองคประกอบหลักที่จําเปนในการควบคุมภายใน 
ไว 5 ดาน ไดแก (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  
(3)  การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  (4)  ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล (Information & 
Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยบริษัทมีกิจกรรมในการดําเนินงานภายใต 
แตละองคประกอบ ดังนี้ 

 
1. การควบคุมภายในองคกร 
บริษัทฯ มีความมุงม่ันใหทุกฝายงาน มีความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการระบบการควบคุมภายใน โดยมี

สภาพแวดลอมของการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยพนักงานทุกระดับตองยึดม่ันในส่ิงที่ถูกตอง ชอบธรรม 
โปรงใส และตระหนักเปนอยางดีวาระบบการควบคุมภายในที่ดีเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจ           
ไดบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางย่ังยืนทั้งในดานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน             
ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 
โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้  

1.1 การกําหนดโครงสรางองคกร นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติทั้งในระดับองคกรและภาพรวม รวมถึงสราง
ความตระหนักใหบุคลากรของบริษัทฯ เกิดจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 

1.2 การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการผูจัดการใหญ และกําหนดอํานาจอนุมัติในการดําเนินงานและการเขาทําธุรกรรมตางๆ ของ
บริษัทฯ 

1.3 การจัดทําเปาหมายและแผนงานประจําปของบริษัทฯ และของแตละฝายงานเพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงาน 

1.4 มีคูมือการกํากับดูแลกิจการดูแลที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม, คูมือจรรยาบรรณทางธุรกิจ, แนวปฏิบัติ
เ ก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก การเปดชองทางการรองเรียน การรายงานความขัดแยงทาง
ผลประโยชน รวมถึงบริษัทฯ ไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจุรติ 
(CAC) 

1.5  มีเครื่องมือรายงานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 



บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

11-2 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

1.6 มีการจัดทําแนวปฏิบัติในการใชบริการจากผูใหบริการภายนอก (Outsourcing Guidelines) เพ่ือใหฝายงาน
ตางๆ ถือปฏิบัติ 
 

 2. การประเมินความเส่ียง 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเส่ียงภายใตการเปล่ียนแปลงที่สงผลกระทบตอธุรกิจ      
ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกโดยถือวาการบริหารความเส่ียงเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกกระบวนการในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และตองมีความเช่ือมโยงกันทุกระดับ คณะกรรมการบริษัทจึงไดกําหนดเปนนโยบายในการ
บริหารความเส่ียงที่พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามและมีการประเมินความเส่ียงในทุกระดับ โดยมีภาพรวมในการ
ดําเนินการ ดังนี้ 

2.1 มีกระบวนการประเมินความเส่ียงในทุกระดับขององคกรอยางเปนระบบ และมีการส่ือสารใหพนักงาน        
ทุกระดับตระหนักถึงความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียงขององคกรและหนวยงาน 

2.2 มีการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับความเส่ียงเพ่ือทําหนาที่พิจารณาและใหความเห็นตอการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทฯ 

2.3 มีเคร่ืองมือในการติดตามแผนการบริหารจัดการความเส่ียงองคกรรวมทั้งการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 
การกําหนดตัวช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicator-KRI) เพ่ือติดตามความเส่ียงเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบายดานการควบคุมการปฏิบัติงานระเบียบวิธีปฏิบัติและคูมือการปฏิบัติงานเปน            
ลายลักษณอักษรและมีการทบทวนใหเปนปจจุบันอยางสมํ่าเสมอหรือเม่ือมีเหตุการณที่เปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ โดยมี
ภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1   การกําหนดกระบวนการควบคุมภายในระดับองคกร และกระบวนการยอยที่สําคัญตางๆ เพ่ือใหสอดคลอง
กับการดําเนินธุรกิจและสภาพแวดลอมการควบคุมของบริษัทฯ 

3.2 มีเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work flow) ของกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจตางๆ ที่เปนลายลักษณ
อักษร 

3.3 มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ ไดแก หนาที่อนุมัติ หนาที่บันทึกรายการบัญชีและขอมูลสารสนเทศ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และอํานาจอนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวในระเบียบ

ปฏิบัติงาน โดยมุงเนนใหมีการแบงแยกหนาที่ในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางชัดเจนซ่ึงถือเปนการควบคุมที่สําคัญ
เพ่ือใหมีการควบคุมอยางเพียงพอและเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานในทุกระดับขององคกรและสามารถถวงดุลและ     
สอบทานระหวางกันไดโดยเฉพาะกิจกรรมที่อาจมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล   
 บริษัทฯ จัดใหมีระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูลทั้งภายในและภายนอกองคกรเพ่ือสนับสนุนใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีภาพรวมในการดําเนินการ ดังนี้  

4.1 การจัดใหมีขอมูลเพ่ือสนับสนุนใหมีการส่ือสารที่เหมาะสมทั้งภายในและภายนอกองคกร ทําใหองคกร
สามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงค 



บริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

11-3 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

4.2 มีกระบวนการและชองทางในการส่ือสารขอมูลภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เชน การใชระบบ
เครือขายภายในหรือ Intranet และ E-mail เปนตน 

4.3 มีระบบงานบริหารความเส่ียงในการรายงานการแจงเตือนภัย (Early Warning) ตามดัชนีช้ีวัดความเส่ียง
องคกร บนระบบ MIS เพ่ือใหผูบริหารใชติดตามสถานะความเส่ียงองคกร 

 
 5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพ่ือใหม่ันใจไดวาระบบการควบคุมภายในยังคง     
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถติดตามและประเมินผลไดอยางครบถวนและเหมาะสมตามที่ไดออกแบบไวและ
สามารถจัดการกับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไปในแตละชวงเวลาได ดังนี้ 

5.1 มีกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานและประเมินผลการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือให 
 ม่ันใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสม 

5.2 มีการติดตามใหฝายงานทําการประเมินความเส่ียงระดับปานกลางในชวงกลางป เพ่ือเฝาระวังมิใหไปสู            
ความเส่ียงระดับสูง 

5.3 จัดใหมีรายงานดานตาง ๆ เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงานของแตละหนวยงาน 
5.4 ฝายตรวจสอบภายในมีการรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
5.5 มีการติดตามรายงานความเส่ียงดานตาง ๆ ตอคณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษัทอยางสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการกํากับความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาผลการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน มีความเห็นวาบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการ                 
ความเส่ียงอยางเหมาะสมเพียงพอตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไปตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนด 

 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป  2562 
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) แตงตั้งโดยมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ ในหลายดาน มีความรู                        
และประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงินได ประกอบดวย                         
นายวสันต  เทียนหอม เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  นายยศ กิมสวัสดิ์  นางมณีรัตน  ศ รี เสาวชาติ  และ                                   
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน เปนกรรมการตรวจสอบ  

สําหรับป 2562 มีการเปล่ียนแปลงกรรมการระหวางป นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ไดลาออกจากการเปน
ก ร ร ม ก าร บ ริ ษั ท  โ ด ย มี ผ ล ตั้ ง แ ต วัน ที่  6 พ ฤ ษ ภาค ม  2562 แ ล ะ ที่ ป ร ะ ชุม ค ณะ ก รร ม ก าร บริ ษั ท มี ม ติแ ต งตั้ ง 
นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน ใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
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11-4 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 19/2562 เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวมทั้งหมด จํานวน 18 ครั้ง ดังนี้ 

 
                                                                                                                                              จํานวนครั้งที่เขาประชุม 

1. นายวสันต เทียนหอม ประธานกรรมการตรวจสอบ             18/18 
2. นายทรงพล ชีวะปญญาโรจน กรรมการตรวจสอบ                               7/12 
3. นายยศ กิมสวัสดิ์ กรรมการตรวจสอบ                             13/18 
4. นางมณีรัตน ศรีเสาวชาติ กรรมการตรวจสอบ              18/18 
 
โดยมีผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติภารกิจตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีการ

ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการประชุมมีการหารือรวมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายใน และ           
ผูสอบบัญชี ในเรื่องที่เก่ียวของ และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1.   การสอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาส ประจํางวดครึ่งป และประจําป ที่ผูสอบบัญชีไดสอบทาน
หรือตรวจสอบงบการเงิน โดยพิจารณาความเห็นของผูสอบบัญชีตอรายงานทางการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการ
ที่สําคัญ การเปดเผยขอมูลประกอบงบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการวิเคราะหอัตราสวน
ทางการเงินที่สําคัญ เพ่ือใหม่ันใจวารายงานทางการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นอยางถูกตองครบถวน เช่ือถือได และเปนไป
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาใหความเห็นชอบงบการเงินเปรียบเทียบ 3 ป ยอนหลัง
ของผูสอบบัญชี รวมทั้ง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2563 และมีการประชุมรวมกับผู สอบบัญชีโดยไมมี            
ฝายจัดการเพ่ือหารือถึงประเด็นที่เปนสาระสําคัญในการจัดทาํรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน รวมถึงปญหา
และอุปสรรคตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนําไปสูการปรับปรงุแกไข 
 2. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลท่ีดี และ   

ระบบการบริหารความเส่ียง รวมถึงการสอบทานการดําเนินงานของบริษัทใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ                       
วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําส่ังท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทโดยสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของบริษัทประจําป ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ซ่ึงไดนําสงใหกระทรวงการคลัง ตามหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามแบบ ปค. ๑ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ซ่ึงขณะนั้นบริษัทยังเปนรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ไดรายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารจัดการและกระบวนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ รวมถึงการติดตามความคืบหนาในการปรับปรุงแกไขการดําเนินงาน 
ตลอดจนใหความเห็นหรือขอเสนอแนะเพ่ือใหมีการควบคุมภายในที่รัดกุมและปองกันความเส่ียงและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการกํากับดูแลที่ดี และระบบการบริหารความเส่ียงอยาง
เหมาะสม เพียงพอ และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานที่สําคัญของบริษัทใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายไดอยาง          
มีประสิทธิภาพ สรุปได ดังนี้ 
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11-5 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  2.1  การใหความสําคัญในการแกไขปญหาและการจัดการประเด็นขอสังเกตจากผลการตรวจสอบ ซ่ึงมี
การประเมินกระบวนการควบคุมการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายใน โดยไดประชุมรวมกับฝายจัดการเพ่ือพิจารณา
มาตรการปองกันในการควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิผล รวมทั้งลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  2.2 การใหความสําคัญเก่ียวกับแผนพัฒนาระบบงานภาษีเงินไดนิตบิุคคล/ภาษีธุรกิจเฉพาะ และแผนการ
ตรวจสอบระบบภาษี  
  2.3 การใหความสําคัญเก่ียวกับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือชวยในการลดขอผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
  2.4 การพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ
เพ่ือใหม่ันใจวาบริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และนโยบายการทํารายการระหวางกัน 
   2.5 การพิจารณาแผนงานการกํากับการปฏิบัติงานประจําป การสอบทานการรายงานผลการกํากับการ
ปฏิบัติงานโดยฝายกํากับการปฏิบัติงาน ซ่ึงการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎเกณฑ             
ที่เก่ียวของ 
   2.6 การสอบทานระบบบริหารความเส่ียงของบริษัทโดยการติดตามรายงานความคืบหนาการบริหาร
ความเส่ียงองคกรเปนรายไตรมาส และแผนการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง เพ่ือประเมินกระบวนการบริหาร 
ความเส่ียงที่ครอบคลุมปจจยัเส่ียงที่สําคัญ มีแนวทางการบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และใหขอเสนอแนะเพ่ือเปนประโยชน      
ตอการพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงของบริษัท 
  2.7 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบในการบริหารงานและกระบวนงาน ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป รวมถึงการตรวจสอบกระบวนงานที่สําคัญ เพ่ือใหบริษัทมีการควบคุมภายในที่ดี มีการบริหารความเส่ียง                 
ที่เหมาะสม และมีการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและกลยุทธของบริษัท  
 3.   การกํากับดูแลและสอบทานความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน สรุปได ดังนี้ 
  3.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของฝายตรวจสอบภายในประจําป 2562 
  3.2 พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป แผนการตรวจสอบระยะยาว และงบประมาณประจําป
ของฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงมุงเนนใหครอบคลุมถึงความเส่ียงที่สําคัญในแตละกระบวนการปฏิบัติงาน (Risk-Based 
Approach)  
       3.3 สนับสนุนเก่ียวกับงานตรวจสอบ  
            3.3.1  พิจารณาอนุมัติคูมือตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบภายใน  
                                   3.3.2  ปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากําลังฝายตรวจสอบภายใน โดยใหแยกงานตรวจสอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลุมงานเฉพาะพิจารณาอนุมัติแผนงานการจางผูเช่ียวชาญทําการสอบทาน และประเมินความ
เช่ือม่ันในคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assurance Review)  
                                   3.3.3  พิจารณาอนุมัติแผนการใชเครื่องมือวิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ตรวจสอบภายใน 
  3.4 สงเสริมการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนใหพนักงานมีใบรับรองวุฒิบัตร
งานตรวจสอบภายในดานตาง ๆ เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในเปนไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อาทเิชน 
จัดสงพนักงานเขาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และสนับสนุนใหเขารับ      
การทดสอบเพ่ือรับใบอนุญาตวิชาชีพ 
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11-6 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

 4.   การรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการพิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยการประเมินตนเอง (Self-Assessment) ทั้งในรูปคณะกรรมการและรายบุคคล เพ่ือใหม่ันใจวาการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
รวมทั้ง เขารับการอบรมหลักสูตรที่เปนประโยชนกับการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก  
หลักสูตร Director Certification Program (DCP/272/2019) และหลักสูตร Advance Audit Committee (AACP33/2019) ของ
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 5. การสอบทานกระบวนงานท่ีสําคัญ เพ่ือใหม่ันใจในกระบวนการปฏิบัติงาน อาทิเชน สอบทานรายงาน
ผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในระดับองคกร การบันทึกทรัพยสินรอการขาย การรับชําระเงิน และสอบทานการ
ติดตามประเด็นขอสังเกตคงคางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความเปนอิสระ เที่ยงธรรม และโปรงใส ตาม
หลักธรรมาภิบาล ภายใตขอกําหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทมีกระบวนการจัดทําและเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ
เช่ือถือได มีระบบการควบคุมภายใน การกํากับดูแล และการบริหารความเส่ียงที่ดีพอสมควร และโดยทั่วไปมีการปฏิบัติงาน
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะที่สําคัญบางประการ เพ่ือปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
ขอสังเกตผูสอบบัญชี 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (“ผูสอบบัญชี”) ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8.11 (ข) ซ่ึงอธิบายถึงผลประโยชนภาษีเงินไดรอการ
ตัดบัญชีที่ไมไดรับรูเปนสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงิน ทั้งนี้ผูสอบบัญชีมิไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขในเรื่องนี้  

หัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนันต ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2561 เม่ือวันที่ 2 ตุลาคม 2561  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนาทีด่ังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณา
แตงตั้ง ถอดถอน หรือโยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ 
และประสบการณ และการประเมินผลงานของหัวหนางานตรวจสอบภายในประจําป 

หัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ คือ นางสาววารินทร ฉันทศาสตรรัศมี ซ่ึงไดรับการแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายกํากับการปฏิบัติงาน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2562  

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-1 รายการระหวางกัน 
 

12. รายการระหวางกัน  

 

12.1 รายการระหวางกนั 

รายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่สําคัญในรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการ 
ใหความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 3/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ตามลําดับ สามารถสรุปไดดังนี้  

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

1. กองทุนเพ่ือการฟนฟู
แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สถาบันการเงิน 
 

 บริษัทฯ มีกองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิ น (กองทุ นฟ นฟู ฯ)  
เปนผูถือหุนใหญ โดยกองทุน
ฟนฟูฯ ถือหุนในบริ ษัทฯ  
ใ น สั ด ส ว น ร อ ย ล ะ  41.5  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1.1 รายการเกี่ยวกับคาธรรมเนียม 
 ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม แ บ บ แ ส ด ง

รายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย 

  
  

 
  

                        -  
 

 
 

                      14.1 
             
 

 ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
จางที่ปรึกษาทางการเงินและ 
ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยและ
รั บประกั นก ารจั ดจํ าห น าย  
(Best Efforts) สํ าหรับการออก
และการเสนอขายหลักทรัพย 
ต อ ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ก า ร นํ า
หลักทรัพยของบริษัทฯ เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 
2556 (“สัญญาจ างท่ีปรึกษา”) 
บริษัทตกลงเปนผู รับผิดชอบ
คาธรรมเนียมแบบแสดงรายการ
ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 

 

 การทํารายการดังกลาวเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
จางที่ปรึกษาในอดีต เมื่อ พ.ศ. 
2556 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นวารายการดังกลาว  
มี ความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 

   

 
 
 
 
 

  

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-2 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

    
  

 
  
                         

 
 
 

ซึ่ ง ต อ ง ชํ า ร ะ ใ ห แ ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
แ ล ะตล าดห ลัก ทรัพย  สํ าห รับ
รายการแบบแสดงรายการขอมูลใน
สวนของกองทุนฟนฟูฯ โดยชําระ
เมื่ อ วั นที่  22 พฤ ศจิ ก ายน 2562 
จํานวน 14,067,825.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 

  

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-3 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

2. ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 บริษัทฯ และธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
มี ผูถือหุนใหญรวมกัน 
ไดแก  กองทุนเพ่ือการ
ฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (กองทุน
ฟ น ฟู ฯ )  โ ด ย ก อ ง ทุ น 
ฟนฟูฯ ถือหุนในบริษัทฯ 
 ในสัดสวนรอยละ 41.5  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
แ ล ะ ถื อ หุ น ธ น า ค า ร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
ในสัดสวนรอยละ 55.1 

 

 

 

 

 

2.1 รายการเกี่ยวกับเงินกูระยะสั้น 
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 

- ตนงวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- สิ้นงวด 

 ดอกเบี้ยจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                          

                        - 
                       - 
                        - 

                          - 
                           - 

 

                      
     

                        - 
                    5,500.0 
                  (5,500.0) 

                          - 
                           4.5 

 

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 
บริษัทฯ มีวงเงินกู ยืมระยะ
สั้นกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 500.0 ลาน
บาท เพ่ือบริหารสภาพคลอง
ของบริษัทฯ โดยวงเงินกู ยืม
ดั งกล าวมี อั ตราดอก เบี้ ย
เทากับอัตราดอกเบี้ยในตลาด
เงิน (Money Market Rate)  
 

 การทํารายการดังกลาวเปน
รายการรับความชวยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขเงินกูโดย 
ท่ัวไปเสมือนกับการกู ยืมเงิน
จากสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งไมใช
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ         
จึ ง พิ จารณาเห็ นว ารา ยก า ร
ดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-4 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

  2.2 รายการเกี่ยวกับหุนกู 
 หุนกู 

       - ตนงวด 
       - เพ่ิมขึ้น 
       - ลดลง 
       - สิ้นงวด 

 ดอกเบี้ยจาย 
 ดอกเบี้ยคางจาย 

                   
                   

                        120.0 
                        620.1 
                      (194.1) 
                        546.0 
                            6.6 
                            1.5 

 

               
 

                      546.0 
                         244.6 
                     (561.0) 
                      229.6 
                        11.4 

                             1.6 

 บริ ษั ทฯ เสนอขายหุ นกู ให แก 
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุน
รายใหญเพ่ือบริหารสภาพคลองของ
บริษัทฯเปนหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ
ประเภทไมดอยสิทธิไมมีประกัน        
ไมมีผูแทนผูถือหุนกู และผูออกหุนกู 
มีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด
ไถถอน (แลวแตชุดของหุนกู) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนผูถือ
หุนกู  รวมจํ านวน 229,600 หนวย  
หนวยละ 1,000 บาท ดังนี้ 

 ค ร้ั ง ที่  1/2560 เ มื่ อ วั น ที่  23 
มิถุนายน 2560  
- ชุดที่ 2 อายุ 3 ป ครบกําหนด

ไถถอนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 
อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย ค ง ที่   
 รอยละ 2.38 ตอป  จํ านวน  
22,400 หนวย 

 
 
 

 การทํารายการดังกลาวเปน
รายการรับความชวยเหลอืทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบี้ย
ของหุนกูเปนราคาเสนอขาย
และอัตราดอกเบี้ยเดี ยวกัน    
กับ ท่ีบริษัทฯ เสนอขายตอ       
ผูจองซื้อรายอ่ืนซึ่งเปนบุคคล 
ภายนอก 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อบ        
จึ ง พิจารณาเห็นว ารา ยก าร
ดังกลาว มีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 

 
 
 
 
 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-5 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

- ชุดที่ 3 อายุ 5 ป ครบกําหนด 
ไถถอนวันที่ 23 มิถุนายน 2565 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.41 
ตอป จํานวน 15,000 หนวย 

- ชุดที่ 4 อายุ 7 ป ครบกําหนด 
ไถถอนวันที่ 23 มิถุนายน 2567 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.64 
ตอป จํานวน 50,000 หนวย 

  คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8    
  กันยายน 2560 
- ชุดที่ 2 อายุ 4 ป ครบกําหนด 

ไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2564 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.53  
ตอป จํานวน 7,200 หนวย 
- ชุดที่ 3 อายุ 6 ป ครบกําหนด 

ไถถอนวันท่ี 8 กันยายน 2566 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.44 
ตอป จํานวน 135,000 หนวย 

 
 
 
 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-6 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

  2.3 รายการซื้อทรัพยสินรอการขายโดย
ชําระดวยการออกตราสารหนี้ 

 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 
- ตนงวด 
- เพ่ิมขึ้น 
- ลดลง 
- สิ้นงวด 
 ดอกเบี้ยจาย 
 คาใชจายดอกเบี้ยรอตัดบัญชี 

 

 
 
 

                          88.0 
                     1,011.1 
                          (0.9) 
                     1,098.2 
                            3.9 
                        108.1 

 

 
 
 

                      1,098.2                      
399.2   

                      (69.2)  
                  1,428.2   
                       29.6   
                     121.5   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ 
มีต๋ัวสัญญาใชเงินจายจากการออก
ต๋ั ว สั ญ ญ า ใ ช เ งิ น จ า ย ใ ห แ ก
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือชําระราคาซื้อทรัพยสินรอ
การขาย โดยต๋ัวสัญญาใชเงินจาย
ดังกลาวไมมีดอกเบ้ียจาย ตาม
บันทึกขอตกลงเพ่ือการซื้อขาย
ทรัพย สินรอการขายฉบับลง
วันที่ 9 ตุลาคม 2549 ท่ีบริษัทฯ
ไดรวมลงนามกับสถาบันการเงิน
และบริษัทบริหารสินทรั พย          
18 แหง 

 

 การทํารายการดังกลาวเปน
ร า ย ก า ร ธุ ร กิ จ ป ก ติ ข อ ง     
บริษัทฯ ซึ่งมีเงื่อนไขเปนไป
ตามบันทึกขอตกลงเพ่ือการ
ซื้อขายทรัพยสินรอการขาย
ฉบับลงวันที่  9 ตุลาคม 2549      
ท่ีบริษัทฯ ไดรวมลงนามกับ
สถาบันการเงินและบริ ษัท
บริหารสินทรัพย 18 แหง ซึ่งมี
เงื่ อนไขเสมื อนกั บการทํ า
รายการกับสถาบันการเงินอ่ืน
ภายใตบันทึกขอตกลงเดียวกัน 

 คณะกรรมการตรวจ ส อบ      
จึ ง พิ จารณาเห็ นว ารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 

 
 

 
 
 

 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-7 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

  2.4 รายการเกี่ยวกับเงินฝากสถาบันการเงิน 
 เงินฝากสถาบันการเงิน 
 ดอกเบี้ยรับ 

 

 
16.7 
0.0 

 
 

 
                          11.2 

0.1 
 
 

 บริษัทฯ มีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย  และกระแส
รายวันกับธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เ พ่ือใช
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ร า ย ก า ร       
เงินสด 

 
 
 
 
 
 

 ก ารทํารายก ารดัง ก ล า ว เ ป น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บ ริ ษั ท ฯ  ซึ่ ง มี อั ต ร า ด อก เบี้ ย      
เงินฝากโดยทั่วไปเสมือนกับการ
ฝากเงินกับสถาบันการเงินอ่ืนซึ่ง
ไมใชบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึง
พิจารณาเห็นวารายการดังกลาว       
มีความเหมาะสมและสมเหตุ 
สมผล 

 
 
 
 
 
 

     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-8 รายการระหวางกัน 
 

 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5 รายการเกี่ยวกับคาเชา 
 รายไดคาเชา 
 เงินประกันการเชา 

  

 
0.1 
0.0 

 

 
0.1 
0.0 

 
 

 บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่บริเวณ
ด านห น าของสํ า นักงาน
ใหญบางสวนแกธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือติดต้ังเคร่ืองรับ-ฝากเงิน
อัตโนมั ติตามสัญญ าเช า
พ้ืนท่ี ลงวันท่ี 28 เมษายน 
2560 ฉบับตออายุลงวันที่  
25 เมษายน 2561 และฉบับ
ลงวันที่  12 เมษายน 2562 
กําหนดระยะเวลา 1 ป 

  บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่บริเวณ
ด านห น าของสํ า นักงาน
ยะลาบางสวนแกธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เพ่ือติดต้ังเคร่ืองรับ-ฝากเงิน
อัตโนมัติ  ตามสัญญาเชา
พ้ืนที่ ลงวันที่ 28 ธันวาคม 
2561 กําหนดระยะเวลา 1 ป 

 
 

 การทํารายการดังกลาวเปน
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ โดยมีอัตราคาเชา
แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น
โดยทั่วไปเสมือนกับก ารทํา
รายการกับบุคลภายนอก 
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ          
จึ ง พิ จ า ร ณ า เ ห็ น ว า ร า ย ก า ร
ดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 

 
 
 
 
 

  



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-9 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

3. บ ริ ษั ท  ก รุ ง ไ ท ย -
แอกซา ประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ ธ น า ค า ร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
มี ผู ถื อหุ นใ ห ญ ร ว ม กั น 
ไดแก กองทุนเพ่ือการฟนฟู
และพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (กองทุนฟนฟูฯ) 
โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุน
ในบริษัทฯ ในสัดสวนรอย
ล ะ  41. 5 ณ  วั น ที่  31 
ธันวาคม 2562และถือหุน
ทางออมในบริษัท กรุงไทย 
– แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 
( ม ห า ช น )  ใ น สั ด ส ว น 
รอยละ 27.5 (กองทุนฟนฟูฯ 
ถือหุนในธนาคาร กรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) ในสัดสวน
รอยละ 55.1 และธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
ถือหุนในบริษัท กรุงไทย – 
แอกซา ประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 
50.0) 

3.1 รายการเกี่ยวกับหุนกู 
 หุนกู 

       - ตนงวด 
       - เพ่ิมขึ้น 
       - ลดลง 
       - สิ้นงวด 

 ดอกเบี้ยจาย 
ดอกเบี้ยคางจาย 

 
 
                            4.9 
                        527.0                                                

(0.2) 
                        531.7 
                          11.9 
                            0.7 
 

 
 

                      531.7 
                      720.0 
                    (502.5) 
                      749.2 
                        13.1 
                          2.3 

 บริษัทฯ เสนอขายหุนกูใหแก 
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ  
ผูลงทุนรายใหญเพ่ือบริหาร
สภาพคลองของบริษัทฯ เปน
หุนกูชนิดระบุชื่อผูถือประเภท
ไมดอยสิทธิ ไมมีประกัน ไมมี
ผูแทนผูถือหุนกู และผูออกหุน
กูมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบ
กําหนดไถถอน (แลวแตชุด
ของหุนกู) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท 
กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 
จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนกู 
รวมจํานวน 749,200 หนวย หนวย
ละ 1,000 บาท ดังนี้ 

 คร้ังที่  1/2560 เมื่อวันที่  
23 มิถุนายน 2560 
- ชุด ท่ี  2 อายุ  3 ป  ครบ

กํ า ห น ด ไ ถ ถ อนวันที่   
23 มิ ถุ น า ย น  2563  
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอย
ละ 2.38 ตอป  จํานวน 
1,300 หนวย 

 
 

 การทํารายการดังกล าวเปน
รายการรับความชวยเหลือทาง
การเงินของบริษัทฯ ซึ่งราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบ้ีย
ของหุนกู เปนราคาเสนอขาย
และอัตราดอกเบี้ยเดียวกันกับที่
บริษัทฯ เสนอขายตอผูจองซื้อ
รายอ่ืนซึ่งเปนบุคคลภายนอก 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ สอบ         
จึ ง พิ จารณาเห็ นว ารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

   



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-10 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

      คร้ังที่  2/2560 เมื่อวันที่  8 
กันยายน 2560  
- ชุ ดที่  2 อายุ  4 ป  ครบ

กําหนดไถถอนวันที่  8 
กั นยายน 2564 อั ต ร า
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.53 
ตอป จํานวน 2,100 หนวย 
- ชุ ดที่  5 อายุ  10 ป  ครบ

กําหนดไถถอน วันที่  8 
กั น ย า ย น  2570 อั ต ร า
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.91 
ตอป จํานวน 120,000 หนวย 

 คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2561 
- ชุ ดที่  2 อายุ  3 ป  ครบ

กําหนดไถถอนวันที่  21 
มิ ถุ น า ย น  2564 อั ต ร า
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.50 
ตอป จํานวน 25,800 หนวย 
  

 
 
 
 
 

 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-11 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

   
        

 

 
 

 
                             

 ชุดที่  3 อายุ  7 ปครบกํ าหนด             
ไถถอนวันท่ี 21 มิถุนายน 2568 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.88 
จํานวน 100,000 หนวย 

 ชุดที่ 4 อายุ10 ป ครบกําหนดไถ
ถอนวันท่ี  21 มิถุนายน 2571 
อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.30 
ตอป จํานวน 500,000 หนวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(           แบบ 56-1 
 

12-12 รายการระหวางกัน 
 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

4. บริษัท กรุงไทย
พานิชประกันภัย 
จํากัด (มหาชน) 

 บริษัทฯและธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนราย
ใหญรวมกัน ไดแก กองทุนเพ่ือ
ก า ร ฟ น ฟู แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
สถาบันการเงิน (กองทุนฟนฟูฯ) 
โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือหุนใน
บริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 41.5 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
ถื อ หุ น ท า ง อ อ ม ใ น บ ริ ษั ท
กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 24.8 
( ก อ ง ทุ น ฟ น ฟู ฯ  ถื อหุ น ใ น
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 
ในสั ดส วนร อยละ 55.1 และ
ธนาคารกรุงไทยถือหุนในบริษัท 
กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) ในสัดสวนรอยละ 45.0) 

4.1 รายการเกี่ยวกับหุนกู 
 หุนกู 

       - ตนงวด 
       - เพ่ิมขึ้น 
       - ลดลง 
       - สิ้นงวด 

 ดอกเบี้ยจาย 
 ดอกเบี้ยคางจาย 

 
        

 

 
 

                                 - 
                           30.0 
                                 - 
                           30.0 
                             0.0 
                             0.0 

 
 

 
 

                    30.0 
                         - 
                         - 
                    30.0 
                      0.8 
                      0.0 

               
               

 บริษัทฯ เสนอขายหุนกูใหแก 
ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุน
รายใหญเพ่ือบริหารสภาพคลอง
ของบริษัทฯ เปนหุนกูชนิดระบุ
ชื่อผูถือ ประเภทไมดอยสิทธิ ไม
มีประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุน
กู  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท 
กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนกู  รวม
จํานวน 30,000 หนวย ๆ ละ 1,000 
บาท ดังนี้ 

 คร้ังที่  1/2561 เมื่อวันที่  
21 มิถุนายน 2561 
-  ชุดที่  2 อายุ  3 ป  ครบ
กําหนดไถถอนวันที่  21 
มิ ถุ น า ย น  2564 อั ต ร า
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 2.50  
ตอป จํานวน 30,000 หนวย 

 

 การทํารายการดังกลาวเปน
รายการรับความชวยเหลือ
ทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่ง
ราคา เสนอขายแ ล ะอัตรา
ดอกเบ้ียของหุนกู เปนราคา
เสนอขายและอัตราดอกเบี้ย
เดียวกันกับที่บริษัทฯ เสนอ
ขายตอผูจองซื้อรายอ่ืนซึ่ง
เปนบุคคล ภายนอก 

 คณะกรรมการตรวจ สอบ       
จึ ง พิ จารณาเห็ นว ารายการ
ดังกลาวมีความเหมาะสมและ
สมเหตุ สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

5. บริษัทหลกัทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด 

 บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนใหญ 
รวมกัน ไดแก  กองทุนเพ่ือ
การฟนฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิ น (กองทุ น 
ฟนฟูฯ) โดยกองทุนฟนฟูฯ ถือ
หุนในบริษัทฯ ในสั ดส วน         
ร อ ย ล ะ  99. 9 ณ  วั น ที่  31 
ธันวาคม 2561 และถือหุน
ทางออมในบริษัท  หลักทรัพย 
เคที ซีมิโก จํากัด  ในสัดสวน
รอยละ 27.5 (กองทุน ฟนฟูฯ 
ถือหุนในธนาคารกรุงไทย 
จํ า กั ด  ( ม ห า ช น )  ใ น               
สัดสวนรอยละ 55.1 และ
ธ น า ค า ร ก รุ ง ไ ทย   จํ ากั ด                        
(มหา ชน)  ถือหุนใ นบริ ษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
ในสัดสวนรอยละ 50.0) 

 

5.1 รายการเกี่ยวกับคาเชา 
 รายไดคาเชา 
 เงินประกันการเชา 

 
0.4 
0.1 

 
                          - 
                          - 

 บริษัทฯ ใหเชาพ้ืนที่บริเวณชั้น 2  
ของสํานักงานสาขาพิษณุโลกแก
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก 
จํากัด  เพ่ือใชเปนที่ทําการสาขายอย 
ตามสั ญญาเช าพ้ื นที่ ลง วั นที่   
1 มกราคม 2556 กําหนดระยะ เวลา       
3 ป และบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิม 
เติมสัญญาเชาพ้ืนที่สํานักงาน คร้ัง
ที่  1 ลงวั นที่  1 มกราคม 2559                
ซึ่ง ขยายระยะเวลาการเชาไปอีก 
3  ป สัญญาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยปจจุบันไมไดตอสัญญา
เชาพ้ืนที่แลว 
 
 
 
 
 
 
 

 การทํ ารายการดั งกล าวเป น
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
บริษัทฯ โดยมีอัตราคาเชาและ
เงื่อนไขการชําระเงินโดยทั่วไป
เสมือนกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ          
จึงพิจารณาเห็นวารายการดังกลาว 
มีความเหมาะสมและสมเหตุ  
สมผล 
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บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและ 

ความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ  รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 

รอบปบัญชีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 

6. นางสาวปยา ลิ้มปติ  บุตรของกรรมการบริษัท 6.1 รายการเกี่ยวกับทรัพยสินรอการขาย 
 กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 

        
 

 
2.5 

 
                             - 

 บริษัทฯ ขายที่ดินเปลาโครงการ
เมานเทนวิวเขาใหญ อําเภอปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่
รวม0-2-51 ไร ในราคา 2,761,000 
บาท ใหกับนางสาว ปยา ลิ้มปติ 
โดยทรัพยดังกลาวเปนทรัพยที่อยู
ในโครงการ “BAM กาวสูปที่ 20” 
ตามท่ี คณะกรรมการบริ หาร
สินทรัพย  คร้ั งที่  16/2561 มีมติ
อนุมัติโครง การซึ่งมีการกําหนด
ราคาขายและเงื่อนไขการชําระเงิน
ของทรัพยที่เขารวมโครงการไว 
โดยนาง สาวปยา  ลิ้ มป ติ  ได
วางเงินมัดจําการซื้อทรัพยสิน 
จํ านวน 0.8 ล านบาท ในวันทํา
สัญญาจะซื้ อจะขาย เมื่ อวันที่   
8 มิถุนายน 2561 และชําระราคา
ทรัพยสินสวนที่เหลืออีก จํานวน 
1.9 ลานบาท ในวันโอนกรรมสิทธิ์ 
เมื่อวันที ่17 กรกฎาคม 2561 

 การทํารายการดังกลาวเปน
รายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
เปนรายการซื้อทรัพยของบุตร
กรรมการบริษัท ซึ่งถือเปนญาติ
สนิทของกรรมการตามคํานิยาม
ของสํานักงาน ก.ล.ต.  และเปน
ร า ย ก า ร ที่ มี เ งื่ อ นไ ข ก ารค า
ท่ัวไป ซึ่งอยูในอํานาจอนุมัติ
ของฝ ายจั ดการ โดยไม ต อง
พิจารณาขนาดของรายการ ซึ่ง
เปนไปตามประกาศนโยบายการ
ทํ ารายการระหว างกั น ข อ ง 
บริษัทฯ 

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 
จึงพิจารณาเห็นวารายการดังกลาว
เ ป น ร า ย ก า ร ธุ ร กิ จ ป ก ติ 
ที่ มี เ งื่ อ น ไ ข ก า ร ค า ทั่ ว ไ ป 
 จึงเปนไปตามนโยบายการทํา
รายการระหวางกันท่ีกําหนด
แลว  
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 3/2562 เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2562 และครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 
2563 ไดพิจารณาขอมูลรายการระหวางกันของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามลําดับ ประกอบกับสอบถามขอมูลตาง ๆ  จากฝายบริหารของบริษทัฯ รวมทั้งสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลวเห็นวา รายการระหวางกันของบริษัทฯ ใน
รอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนรายการที่เปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ และเปนไปตามเงื่อนไขการคาทัว่ไปในลักษณะเดียวกับทีวิ่ญูชนจะพึงกระทาํกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน
ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง (Arm's Length 
Basis) 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 11/2561 เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ไดพิจารณาอนุมัตินโยบายและขั้นตอน 
การทํารายการระหวางกัน เพ่ือใหรายการระหวางกลุมบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนไปอยางโปรงใส 
และเพ่ือเปนการรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปไดดังนี้  

การเขาทํารายการระหวางกันหรือรายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑของกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ  ว าดวยการเปด เผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันรวมทั้งกฎเกณฑตาง ๆ ของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ ที่เก่ียวของ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ 
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย 

ในหลักการใหฝายจัดการสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะ
เดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพล 
ในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเก่ียวของ และบริษัทฯ จะตองจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรม
ดังกลาว เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งตอไป 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหบริษัทตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนกอน         
การเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นเก่ียวกับรายการ
ดังกลาว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนแลวแตกรณี 
เพ่ือใหม่ันใจวาการเขาทํารายการตามที่เสนอนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเหน็เก่ียวกับความจําเปนในการเขาทํารายการ
และความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น ๆ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกต ิ
ในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการหรือผูถือหุนผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออกเสียง 
ในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน 
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด )มหาชน(          แบบ 56-1 
 

12-16 รายการระหวางกัน 
 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

การเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเก่ียวของ รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหวางกันของกลุมบริษัทฯ  
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษทัฯ 
จะปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน 
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ที่มีผลใชบังคับ  

หากบริษัทฯ ประสงคจะเขาทําธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเก่ียวของ รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน 
ของกลุมบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ไดกลาวไวขางตนอยางเครงครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบ 
จะใหแนวทางในการพิจารณาโดยพิจารณาความจําเปนของรายการตอการดําเนินงานของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบราคา
กับรายการเทียบเคียงที่ทํากับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสําคัญของขนาดรายการดวย 
 อยางไรก็ดี หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของรายการดงักลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น  
บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระ 
เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญ
พิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพ่ือใหมีความม่ันใจ 
วาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ หรือผูถือหุนของบริษัทฯ  
แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย 
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13-1 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

13. ขอมูลทางการเงนิท่ีสําคัญ 

 

ผูลงทุนควรพิจารณางบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562      

ของบริษัทฯ เพ่ือประกอบคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ และผูลงทุนควรอานหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน 

13.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

13.1.1 ผูสอบบัญชี 

รายช่ือผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้  

งบการเงิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 

นางจิตรา เมฆาพงศพันธุ และนางผกามาศ มังกรพันธุ

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด      

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

นางภัทรา โชวศร ีและนายศตวรรษ บุญโกย 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ 

 

13.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

ความเห็นของผูสอบบัญชีที่เปดเผยในงบการเงินและขอมูลทางการเงินระหวางกาลของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

งบการเงิน ความเห็นผูสอบบัญชี 

งบการ เงินที่ ตรวจสอบแล ว  สําห รับปบัญชี ส้ิน สุด            

วันที่ 31 ธันวาคม  2560   2561และ 2562 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินใหความเห็นอยางไมมี

เงื่อนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา งบการเงินได

แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 และ 2562 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน

สดสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควร     

ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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13-2 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

13.2 ตารางสรุปงบการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

13.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(ก) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 2561                  

โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และ 2561 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สินทรัพย   

เงินสด 4.3 3.6 

เงินฝากสถาบันการเงนิ 1,158.5 1,031.8 

เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ 139.6 93.9 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ – สุทธิ 72,885.8 75,433.9 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ – สุทธิ 641.0 708.3 

ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 17,735.2 20,595.8 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 4,981.5 7,115.4 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,332.1 1,251.5 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 10.6 13.3 

สินทรัพยอ่ืน 1,044.9 1,405.3 

รวมสินทรัพย 99,933.4 107,653.0 

หนี้สิน   

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 56,868.5 57,709.3 

ดอกเบี้ยคางจาย 277.2 245.4 

ประมาณการหนี้สิน 751.8 769.5 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู - 5,342.0 

หนี้สินอ่ืน 976.6 1,737.8 

รวมหนี้สิน 58,874.0 65,804.0 

สวนของเจาของ   

ทุนจดทะเบียน   

หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0 

ทุนที่ออกและชําระแลว   

หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675.0 13,675.0  

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (46.3) (58.0) 
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13-3 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 2561 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

กําไรสะสม   

สํารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5  

ยังไมไดจัดสรร 25,808.1 26,609.5 

รวมสวนของเจาของ 41,059.4 41,849.0 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 99,933.4 107,653.0 

 
 
 

(ข) ตารางสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 และ 2562                  

โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2562 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

สินทรัพย   

เงินสด 3.6 4.7 

เงินฝากสถาบันการเงนิ 1,031.8 1,378.9 

เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ 93.9 70.2 

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ – สุทธิ 75,433.9 77,374.7 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ – สุทธิ 708.3 649.2 

ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ 20,595.8 23,899.1 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด – สุทธิ 7,115.4 9,595.6 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ – สุทธิ 1,251.5 1,243.2 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 13.3 15.9 

เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยและอ่ืน ๆ1 1,217.3 888.3 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบญัชี - 491.3 

สินทรัพยอ่ืน 188.0 178.6 

รวมสินทรัพย 107,653.0 115,789.7 
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13-4 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

หนี้สิน 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 57,709.3 75,687.5 

ดอกเบี้ยคางจาย 245.4 504.2 

ประมาณการหนี้สิน 769.5 1,052.3 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู 5,342.0 - 

หนี้สินอ่ืน 1,737.8 1,479.4 

รวมหนี้สิน 65,804.0 78,723.5 

สวนของเจาของ   

ทุนจดทะเบียน   

หุนสามัญ 3,245,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 16,225.0 16,225.0 

ทุนที่ออกและชําระแลว   

หุนสามัญ 2,735,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 13,675.0 15,075.0  

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (58.0) (65.0) 

กําไรสะสม   

สํารองตามกฎหมาย 1,622.5 1,622.5  

ยังไมไดจัดสรร 26,609.5 17,034.2 

รวมสวนของเจาของ 41,849.0 37,066.1 

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 107,653.0 115,789.7 

 

หมายเหตุ 1 ในงบแสดงฐานะทางการเงินสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 “เงินทดรองจาย

คาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสินและอ่ืน ๆ” ถูกแสดงรวมกับ “สินทรัพยอ่ืน” ซ่ึงรายการดังกลาว     

ถูกจัดประเภทรายการใหม โดยการแยกออกมาเปนรายการใหมอีกรายการหนึ่งในงบแสดงฐานะ   

ทางการเงินสําหรับงวดปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนั้น ภายหลังจากการจัดประเภท

รายการใหม มูลคาของ “เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยสินและอ่ืน ๆ” จะไมถูกรวม

เปนสวนหนึ่งของ “สินทรัพยอ่ืน“ ภายใตงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับรอบปบัญชีส้ินสุด              

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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13-5 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

13.2.2 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(ก) ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และ 2561 โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และ 2561 

 รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รายไดดอกเบี้ย   

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้ 1,877.5 1,856.8 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 12.6 3.7 

เงินฝากสถาบันการเงนิ 23.3 10.3 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 104.7 89.2 

อ่ืนๆ 9.9 15.5 

รวมรายไดดอกเบี้ย 2,028.0 1,975.6 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,622.0 1,769.4 

รายไดดอกเบี้ย – สุทธ ิ 406.1 206.2 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (2.6) (30.3) 

กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้ 3,509.2 4,438.3 

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 1,740.9 3,105.5 

กําไรจากการขายผอนชําระ 184.4 115.2 

รวมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 165.9 146.8 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 6,003.9 7,981.7 

รวมคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 2,519.8 2,934.6 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,024.9) (162.2) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษเีงินได 4,509.0 5,209.3 

ภาษีเงินได 8.2 7.3 

กําไรสุทธ ิ 4,500.8 5,202.0 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-6 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รายการท่ีจะถูกจัดประเภทรายการใหมในภายหลงัเขาไปไว  

ในกําไรหรือขาดทุน 
  

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทนุเผื่อขาย (2.5) (11.8) 

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - - 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (2.5) (11.8) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 4,498.3 5,190.3 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1.65 1.90 

 

(ข) ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

และ 2562 โดยจัดเตรียมตามขอมูลที่ปรากฏในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุด                   

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 

 รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รายไดดอกเบี้ย   

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้ 6,295.2 8,968.4 

เงินลงทุนในหลักทรัพย 3.7 33.5 

เงินฝากสถาบันการเงนิ 10.3 15.6 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 89.2 108.0 

อ่ืนๆ 15.5 14.2 

รวมรายไดดอกเบี้ย 6,413.9 9,139.8 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,769.4 2,132.4 

รายไดดอกเบี้ย – สุทธ ิ 4,664.5 7,007.4 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-7 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

 รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (30.3) 4.0 

กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย 3,105.5 2,907.2 

กําไรจากการขายผอนชําระ 115.2 93.6 

รวมรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 146.8 91.6 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 7,981.7 10,103.8 

รวมคาใชจายในการดําเนินงานอ่ืน 2,934.6 3,757.1 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (162.2) 134.6 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษเีงินได 5,209.3 6,212.0 

ภาษีเงินได 7.3 (337.3) 

กําไรสุทธ ิ 5,202.0 6,549.3 

รายการท่ีจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือ

ขาดทุนในภายหลัง 
  

กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาเงินลงทนุเผื่อขาย (11.8) (23.3) 

ภาษีเงินไดที่เก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน   

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 

16.3 

รายการท่ีจะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไร 

หรือขาดทุนในภายหลัง   

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย - (20.8) 

ภาษีเงินไดที่เก่ียวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน     

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 17.6 

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อ่ืน (11.8) (10.2) 

กําไรเบ็ดเสร็จรวม 5,190.3 6,539.1 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน) 1.90 2.38 
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13-8 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

หมายเหตุ  1 ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

และ 2561 “รายไดดอกเบี้ยจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” และ “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือ

ลูกหนี้” ถูกแสดงโดยใหแยกประเภทจากกัน อยางไรก็ดี ในงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการดังกลาวถูกจัดประเภทรายการใหมและแสดงรวมกันเปน “รายไดดอกเบี้ยจาก

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” ดังนั้น ภายหลังจากการจัดประเภทรายการใหม “กําไรจากเงินใหสินเช่ือจาก

การซ้ือลูกหนี้” จะถือเปนสวนหนึ่งของรายไดดอกเบี้ยภายใตงบการเงินที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีส้ินสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 
 

13.2.3 งบกระแสเงนิสด 

งบกระแสเงินสด 

รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนนิงาน    

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษเีงินได 4,509.0 5,209.3 6,212.0 

รายการปรับกระทบกําไรจากการดําเนินงานกอน 

ภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน    

คาเส่ือมราคาและรายจายตัดบัญชี 148.4 141.3 138.2 

คาใชจายจายลวงหนาลดลง 47.3 76.0 95.2 

รายไดคางรับ (เพ่ิมขึ้น) ลดลง 0.4 0.1 11.5 

รายไดรับลวงหนาลดลง  (3.9) (3.9) (3.7) 

คาใชจายคางจายเพ่ิมขึน้ (ลดลง) (75.8) 328.5 183.8 

ขาดทนุจากการตัดจําหนายสินทรัพยจากบัญชี 1.6 0.0 0.0 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 65.9 66.1 331.5 

ประมาณการหนี้สินอ่ืน 5.3 - - 

กําไรจากการจําหนายสินทรัพยถาวร (0.1) (13.4) (2.7) 

กําไรจากการยึดคืนสินทรัพยขายผอนชําระ (59.9) (2.6) (7.4) 

หนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (1,024.9) (162.2) 134.6 

หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้ขายผอนชําระเพ่ิมขึ้น (ลดลง) - 2.2 (0.5) 

(กลับรายการ)ขาดทุนจากการดอยคาของ 

ทรัพยสินรอการขาย (69.3) (20.5) (24.7) 

(กําไร) ขาดทุนจากเงนิลงทนุในหลักทรัพย 2.6 30.3 (4.0) 

 3,546.4 5,651.3 7,040.9 
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13-9 ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ 

งบกระแสเงินสด 

รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ (406.1) (206.2) (7,007.4) 

รายไดเงินปนผลสุทธิ (47.5) (37.0) (38.2) 

เงินสดรบัดอกเบี้ย 2,015.9 1,971.9 9,106.2 

เงินสดรับเงนิปนผล 40.9 43.6 38.2 

เงินสดจายคาซ้ือสินทรัพยรับโอนจากสถาบันการเงิน (4,734.3) (7,088.3) (8,210.4) 

เงินสดจายดอกเบี้ย (1,484.9) (1,801.3) (1,873.5) 

เงินสดจายภาษีเงินได (10.1) (8.8) (14.4) 

(ขาดทุน) กําไร จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 

ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (1,079.6) (1,476.9) (958.5) 

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง    

เงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี ้ 4,987.6 5,037.0 6,338.5 

ลูกหนี้ขายผอนชําระ 834.2 251.2 238.1 

ทรัพยสินรอการขาย 898.6 1,513.9 1,448.1 

เงินรอรับจากการขายทอดตลาด (1,785.5) (2,129.5) (2,480.2) 

เงินทดรองจายคาธรรมเนียมในการซ้ือทรัพยและอ่ืนๆ - - 329.0 

สินทรัพยอ่ืน (179.3) (379.3) (142.7) 

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)    

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาดรอรับรู - 5,342.0 (5,342.0) 

ผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (45.6) (48.3) (69.5) 

หนี้สินอ่ืน 186.3 66.5 (555) 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 3,816.7 8,176.6 (1,194.0) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

เงินสดจายในการซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ (99.4) (78.6) (77.9) 

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (10,503.2) (5,656.6) (13,744.6) 

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน (1.7) (3.0) (13.1) 

เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ําประกันลดลง - 0.0 0.0 

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในหลักทรัพย - - - 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 0.1 13.4 2.7 



บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน)               แบบ 56-1 

 

13-10 ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

งบกระแสเงินสด 

รอบปบัญชีส้ินสุด 

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(ลานบาท) 

เงินสดรบัจากเงนิลงทนุในตราสารหนี้เผื่อขาย 10,515.8 5,655.3 13,778.1 

เงินสดรบัจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพย 0.6 8.6 4.5 

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กจิกรรมลงทุน (87.9) (60.9) (50.3) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดรับจากการกูยืมธนาคาร 30,943.3 16,450.0 49,500 

เงินสดรับจากการออกหุนกู 22,600.0 8,000.0 20,000 

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ - - 4,900 

เงินสดจายในการออกหุนสามัญ   (115.9) 

เงินสดรบัจากการไถถอนตั๋วแลกเงิน - 97.1 97.1 

เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืมและตราสารหนี้ (45,324.7) (21,779.0) (49,402.7) 

เงินสดจายชําระหุนกู (8,400.0) (6,600.0) (7,230) 

เงินสดจายคาธรรมเนียมในการออกหุนกู (19.2) (12.7) (30.1) 

เงินสดจายคาใชจายในการอาวัลตั๋วเงินจาย (14.1) - (4.4) 

เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน (3,961.7) (4,400.6) (16,121.5) 

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกจิกรรมจัดหาเงิน (4,176.4) (8,245.2) 1,592.5 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธิ (447.5) (127.3) 348.2 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ณ วันตนงวด 1,606.4 1,158.9 1,031.6 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวด 1,158.9 1,031.6 1,379.8 
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13-11 ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

13.3 อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

อัตราสวนทางการเงนิ หนวย 

รอบปบัญชีส้ินสุด  

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร1      

อัตรากําไรขั้นตน2 รอยละ 78.67 81.84 82.55 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน3 รอยละ 59.00 53.37 50.71 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร4 รอยละ 85.09 157.32 (19.27) 

อัตรากําไรสุทธิ5 รอยละ 59.02 53.35 53.52 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE) รอยละ 11.03 12.55 17.67 

     

อัตราสวนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน1      

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (ROA) รอยละ 4.65 5.01 5.86 

อัตราการหมุนของสินทรัพย เทา 0.08 0.09 0.11 

     

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน1       

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  

(D/E Ratio) เทา 1.43 1.57 2.12 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย6 เทา 3.58 5.55 0.37 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน 

 (Cash Basis)7 เทา 0.07 0.24 (0.02) 

อัตราการจายเงินปนผล8 รอยละ 80.79 97.77 309.91 

อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้  

(Interest Bearing Debt) ตอสวนของผูถือหุน9 เทา 1.39 1.38 2.04 

     

อัตราสวนซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของธรุกิจ1     

อัตรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ

สินทรัพยดอยคุณภาพ10 รอยละ 12.83 14.55 18.40 

อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการ 

สินทรัพยดอยคุณภาพ11 รอยละ 4.78 6.93 9.50 

อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือ 

จากการซ้ือลูกหนี้12 รอยละ 8.70 7.69 7.47 
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13-12 ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

อัตราสวนทางการเงนิ หนวย 

รอบปบัญชีส้ินสุด  

วันท่ี 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

อัตรากระแสเงินสดรบัจากธุรกิจบริหารจัดการ 

ทรัพยสินรอการขาย13 รอยละ 24.88 29.12 24.75 

อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการ                

ทรัพยสินรอการขาย14 รอยละ 6.00 16.40 13.76 

อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย 

ตอทรัพยสินรอการขาย15 รอยละ 2.97 2.47 2.04 

 

หมายเหตุ 1 งบการเงินสําหรับรอบปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่นํามาใชคํานวณอัตราสวนทางการเงินไดมีการ              

จัดประเภทรายการใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562 

โดยไมมีผลกระทบกับผลการดําเนินงานของ บริษัทฯ ตามที่รายงานไวเดิม 

 2 อัตรากําไรขั้นตนคํานวณจากผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน)  

(ข) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ (ง) กําไร

จากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กําไรจากการขายผอนชําระ และ (ฉ) รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ หักดวย 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย แลวนํามาหารดวยผลรวมของขอ (ก) – (ฉ)  

 3 อัตรากําไรจากการดําเนินงานคํานวณจาก กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได หักดวย รายไดดอกเบี้ยเงิน

ฝากสถาบันการเงิน แลวนํามาหารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ไมรวมรายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบัน

การเงิน) (ข) กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้  

(ง) กําไรจากการขายทรัพยสินรอการขาย (จ) กําไรจากการขายผอนชําระ และ (ฉ) รายไดจากการดําเนินงานอ่ืนๆ 

 4 อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไรคํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน หารดวยกําไรจากการดําเนินงาน

กอนภาษีเงินได หักดวย รายไดดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน  

 5 อัตรากําไรสุทธิคํานวณจากกําไรสุทธิ หารดวยผลรวมของ (ก) รวมรายไดดอกเบี้ย (ข) กําไร (ขาดทุน) จากเงิน

ลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (ค) กําไรจากเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ (ง) กําไรจากการขายทรัพยสิน            

รอการขาย (จ) กําไรจากการขายผอนชําระ และ (ฉ) รายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ 

 6 อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน บวกกลับดวย (ก) เงินสดจาย

ดอกเบี้ย และ (ข) เงินสดจายภาษีเงินได แลวนํามาหารดวยขอ (ก)  

 7 อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) คํานวณจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน หารดวย

ผลรวมของ (ก) เงินสดจายชําระคืนเงินกูยืม และตราสารหนี้ (ข) เงินสดจายชําระหุนกู (ค) เงินสดจายในการซ้ือ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ (ง) เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมีตัวตน และ (จ) เงินสดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน  

 8 อัตราการจายเงินปนผลคํานวณจากเงินปนผลที่จายตามที่ระบุในงบกระแสเงินสดหารดวยกําไรสุทธิของ              

ปกอนหนา 
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13-13 ขอมูลทางการเงนิที่สําคัญ 

 9 อัตราสวนหนี้ สินที่ มีภาระดอกเบี้ย (Interest Bearing Debt) ตอสวนของผู ถือหุน คํานวณจากตราสารหนี้ที่ออกและ                            

เงินกูยืมหารดวยสวนของผูถือหุน 

 10 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคํานวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร

จัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ – สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียด

การคํานวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพเพ่ิมเติมในสวนที่ 14.3.1 เงินสดรับจากธุรกิจ

บริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพ 

 11 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยดอยคุณภาพคํานวณจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน

สินทรัพยดอยคุณภาพ (NPL) หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ – สุทธิ (เฉล่ีย)  

 12 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตอเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้คํานวณจากคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงิน            

ใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ หารดวยเงินใหสินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ (กอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  

 13 อัตรากระแสเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคํานวณจากรวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร

จัดการทรัพยสินรอการขาย หารดวยผลรวมของ (ก) ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ และ (ข) ลูกหนี้ขายผอนชําระ – 

สุทธิ (เฉล่ีย) โปรดพิจารณารายละเอียดการคํานวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายเพ่ิมเติม

ในสวนเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขาย 

 14 อัตราผลตอบแทนจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพยสินรอการขายคํานวณจากกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน

ทรัพยสินรอการขาย (NPA) และเงินลงทุนในหลักทรัพย หารดวย (ก) ทรัพยสินรอการขาย – สุทธิ (ข) ลูกหนี้    

ขายผอนชําระ – สุทธิ และ (ค) เงินลงทุนในหลักทรัพย – สุทธิ (เฉล่ีย) 

 15 อัตราสวนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขายตอทรัพยสินรอการขายคํานวณจากคาเผื่อดอยคาทรัพยสินรอการขาย 

หารดวยทรัพยสินรอการขาย (หลังหักคาปรับมูลคา) 
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14-1 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ
ทรัพย์สินรอการขายควรพิจารณาควบคู่ไปกับยอดเงินสดรับซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้วย โปรดพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วน 14.3 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน          
รอการขาย 
 

14.1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามงบการเงนิรวมส าหรบัรอบปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy) 

รายได้ดอกเบี้ย 6,413.94 9,139.75 42.50 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,769.41 2,132.38 20.51 

รายได้ดอกเบี้ย-สุทธ ิ 4,644.53 7,007.37 50.87 

ก าไร)ขาดทุน(จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ )30.31( 3.99 )113.17( 

ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 3,105.51 2,907.24 )6.38( 

ก าไรจากการขายผ่อนช าระ 115.21 93.60 )18.77( 

รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ๆ 146.79 91.60 )37.60( 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 7,981.74 10,103.79 26.59 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 2,934.63 3,757.13 28.03 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ )162.19( 134.62 )183.00( 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษเีงินได ้ 5,209.30 6,212.04 19.25 

ภาษีเงินได ้ 7.28 )337.26( )4,734.68( 

ก าไรสุทธ ิ 5,202.02 6,549.30 25.90 

ก าไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น    

รายการที่จัดประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ก าไร)ขาดทุน(จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย )11.77( )23.26( 97.71 

ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของก าไร )ขาดทุน( เบด็เสรจ็อื่น - 16.26 - 

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง    

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - )20.80( - 

ภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวข้องกบัองค์ประกอบของก าไร )ขาดทุน( เบด็เสรจ็อื่น - 17.64 - 

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น )11.77( )10.16( )13.62( 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวม 5,190.26 6,539.14 25.99 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 1.90 2.38 25.20 
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14-2 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

14.1.1 รายได้ดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy)  

รายได้ดอกเบี้ย    

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 6,295.17 8,968.44 42.47 

เงินลงทุนในหลักทรัพย ์ 3.73 33.49 797.69 

เงินฝากสถาบันการเงนิ 10.33 15.60 51.01 

ลูกหนี้ขายผ่อนช าระ 89.19 108.00 21.08 

อื่น ๆ 15.52 14.23 )8.33( 

รวมรายได้ดอกเบี้ย 6,413.94 9,139.75 42.50 

 

●  รายได้ดอกเบี้ยรวม ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยรวมทั้งส้ิน 9,139.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 2,725.81 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.5 โดยการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุส าคัญมาจากบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือ

จากการซ้ือลูกหนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ เข้าท าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้เพิ่มขึ้น  

 

14.1.2 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy)  

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย    

ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 281.50 224.62 )20.21( 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 439.80 637.70 45.01 

ดอกเบี้ยหุ้นกู ้ 1,048.15 1,270.06 21.17 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1,769.41 2,132.38 20.51 

  
●  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในปี 2562 จ านวนทั้งส้ิน 2,132.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 362.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.51             

โดยมีสาเหตุมาจากการบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 221.91 ล้านบาท ประกอบกับการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่ม
เพื่อใช้ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ  
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14-3 การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

14.1.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy)  

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่น    

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,836.94 2,143.56 16.69 

ค่าตอบแทนกรรมการ 10.84 20.10 85.42 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ 221.91 223.94 0.92 

ค่าภาษีอากร 517.75 764.60 47.68 

)กลับรายการ( ขาดทนุจากการด้อยค่า 
ทรัพย์สินรอการขาย )20.50( )24.69( 20.45 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทรัพย์สินรอการขาย 89.13 97.49 9.37 

ค่าใช้จ่ายอื่น 278.57 532.14 91.03 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอืน่ 2,934.63 3,757.13 28.03 

 

●  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอื่นรวม 3,757.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 822.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.03 

จากค่าภาษีอากรที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.68 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายสินทรัพย์ และ

จ่ายดอกเบี้ยเกณฑ์สิทธ์ิน าส่งสรรพากรเพิ่มมากขึ้นซ่ึงสัมพันธ์กับรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัท           

มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มสูงขึ้น 253.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.03 เนื่องจากการน าบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนใน                 

ตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก )IPO( 
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14.2 ฐานะการเงินของบริษัทฯ รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 

  การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย 
ควรพิจารณาควบคู่ไปกับยอดเงินสดรับซ่ึงเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญด้วย ในส่วน 14.3 

 

14.2.1 สนิทรัพย ์

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy) 

สินทรัพย ์    

เงินสด 3.61 4.71 30.21 

เงินสดฝากสถาบันการเงิน 1,031.80 1,378.91 33.64 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธ ิ 93.94 70.18 )25.29( 

เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ - สุทธ ิ 75,433.94 77,374.66 2.57 

ลูกหนี้ขายผ่อนช าระ - สุทธ ิ 708.30 649.15 )8.35( 

ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธ ิ 20,595.82 23,899.11 16.04 

เงินรอรบัจากการขายทอดตลาด - สุทธิ 7,115.45 9,595.61 34.86 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 1,251.54 1,243.22 )0.67( 

ทรัพย์สินไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 13.28 15.92 19.83 

เงินทดรองจ่ายค่าธรรมเนียมในการซ้ือทรัพย์อื่น ๆ 1,217.28 888.26 )27.03( 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี - 491.32 - 

สินทรัพย์อื่น 188.05 178.61 )5.02( 

รวมสินทรัพย ์ 107,653.00 115,789.67 7.56 

 
●  สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเท่ากับ 115,789.67 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกัน            

เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าจ านวน 8,136.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.56 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ทรัพย์สินรอการขายจ านวน 3,303.29 ล้านบาทจากการโอนทรัพย์ช าระหนี้/ ประมูลทรัพย์จากลูกหนี้ และมาจากเงิน     

รอรับจากทางกรมบังคับคดีจากการขายทรัพย์ทอดตลาดมากกว่าปี 2561 อยู่ร้อยละ 34.86 หรือคิดเป็นเงินจ านวน 

2,480.16 ล้านบาท  
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14.2.2 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 

งบการเงินรวม 
หน่วย : ล้านบาท 

2561 2562 เปลี่ยนแปลง 
(%yoy) 

หนี้สิน    

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 57,709.28 75,687.52 31.15 

ดอกเบี้ยค่าจ้าง 245.36 504.24 105.51 

ประมาณการหนี้สิน 769.52 1,052.33 36.75 

เงินรบัจากการขายทอดตลาดรอรบัรู ้ 5,342.01 - )100.00( 

หนี้สินอื่น 1,737.82 1,479.45 )14.87( 

รวมหนี้สิน 65,804.00 78,723.55 19.63 

ส่วนของเจ้าของ    

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 13,675.00 15,075.00 10.24 

ส่วนเกิน )ต่ ากว่า( มูลค่าหุ้นสามัญ - 3,399.43 - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ )58.02( )65.02( 12.08 

ก าไรสะสม    

ส ารองตามกฎหมาย 1,622.50 1,622.50 - 

ยังไม่ได้จัดสรร 26,609.53 17,034.22 )35.98( 

รวมส่วนของเจ้าของ 41,849.01 37,066.12 )11.43( 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 107,653.00 115,789.67 7.56 

 

●  หนี้สินรวม  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวนเท่ากับ 78,723.55 ล้านบาท ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 จ านวน 12,919.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.63 โดยสาเหตุหลักมาจากการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้

ระยะยาวจ านวน 20,000.00 ล้านบาท  และการลดลงของเงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้หลังจากบริษัทฯ ได้รับ

เงินค่าขายทอดตลาดทรัพย์หลักประกันกรมบังคับคดี จ านวนทั้งส้ิน 5,342.01 ล้านบาท จากการขายหลักประกันของ

ลูกหนี้รายหนึ่ง และน ามาบันทึกรับรู้รายได้ในปี 2562 

●  ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 37,066.12 ล้านบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อนหน้าจ านวน 4,782.89 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.43 โดยมีสาเหตุหลักๆ มาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนดังต่อไปนี้ 

- การเพิ่มขึ้นของผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2562 น้อยกว่าการจ่ายปันผลพิเศษ 

- การลดลงของก าไรสะสมการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 13,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562  

- เงินที่ได้รับจากการ IPO จ านวน 4,799.43 ล้านบาท ซ่ึงประกอบด้วยทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 

1,400.00 ล้านบาท และเงินจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 3,399.43 ล้านบาท 
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14.3 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ดอ้ยคุณภาพและธรุกิจบริหารจัดการทรพัย์สินรอการขาย 

 บริษัทฯ เห็นว่า เงินสดรับเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ซ่ึงถูกน าไปใช้โดยผู้ประกอบการในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและผู้ลงทุนจ านวนมาก ทั้งนี้ เงินสดรับนี้ค านวณบนรายการที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุม            
เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เงินสดรับ
ไม่ใช่ตัวช้ีวัดมาตรฐานที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย )TFRS( ดังนั้น การค านวณดังกล่าว         
อาจแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคล้ายคลึงกันของบริษัทอื่น 

 

14.3.1 เงินสดรับจากธรุกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯระหว่าง       
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2561 และ 2562  

 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

รอบปบีัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้1 1,877.5 1,856.8 1,518.8 
ก าไรจากเงินให้สินเชื่อจากการซ้ือลูกหนี้  3,509.2 4,438.3 7,449.6 
รายการรับช าระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 8,418.9 9,081.4 10,907.9 
รวม 13,805.5 15,376.6 19,876.3 
หักส่วนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑค์งค้างและการรับช าระ
จากลูกหนี้ด้วยหลักประกัน2 )6,029.5( )6,376.5( )13,018.2( 
เงินสดรบัช าระจากลูกหนี้ระหว่างงวด3 7,776.0 9,000.1 6,858.1 
เงินสดรบัจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด4 1,383.4 1,791.1 7,200.5 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย ์
ด้อยคุณภาพ5 9,159.4 10,791.2 14,058.6 

 
หมายเหตุ: 1 ในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 “รายได้ดอกเบี้ยจากเงิน

ให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” และ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” ถูกแสดงโดยให้แยกประเภทจาก
กัน อย่างไรก็ดี ในงบการเงินส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายการดังกล่าวถูกจัดประเภท
รายการใหม่และแสดงรวมกันเป็น “รายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” ดังนั้น ภายหลังจากการจัด
ประเภทรายการใหม่ “ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้” จะถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ดอกเบี้ยภายใต้
งบการเงินสอบทานแล้ว รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 8,968.4 ล้านบาท ประกอบด้วย  
)ก( รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 1,518.8 ล้านบาท และ และ )ข( ก าไรจากเงินให้สินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหนี้ 7,449.6 ล้านบาท  
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 2 โปรดพิจารณารายละเอียดการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้เพิ่มเติมในส่วนการรับรู้
รายได้และก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ 

 3 เงินสดรับช าระจากลูกหนี้ระหว่างงวดค านวณจาก )ก( การน ารายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือ
ลูกหนี้ )ข( บวกกับก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ )ค( บวกกับรายการรับช าระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 
และ )ง( ลบด้วยส่วนที่บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้างและการรับช าระจากลูกหนี้ด้วยหลักประกัน 

 4 เฉพาะส่วนที่บุคคลภายนอกประมูลซ้ือหลักประกันของลูกหนี้ของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ เคยรับรู้รายการเงินรอรับ
จากการขายทอดตลาดแล้ว  

 5 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพค านวณจาก )ก( เงินสดรับช าระจากลูกหนี้ระหว่างงวด 
บวกกับ)ข( เงินสดรับจากกรมบังคับคดีระหว่างงวด ทั้งนี้ บริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ และบริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพถูกน าไปใช้โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผู้ลงทุนจ านวนมาก 
ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ อย่างไรก็ตาม เงินสดรับ
จากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพนี้เป็นการค านวณกระทบยอดจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ ก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ และรายการรับช าระหนี้และปรับปรุงสุทธิ 
โดยค านวณบนรายการที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซ่ึงไม่ครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์           
ด้อยคุณภาพที่ยังไม่รับรู้รายได้ เช่น เงินรับจากการขายทอดตลาดรอรับรู้ บัญชีพักรับช าระหนี้และเช็ครอเรียก
เก็บ และบัญชีพักรอการตัดช าระหนี้ เป็นต้น และไม่อาจน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัดกระแสเงินสดที่แท้จริงของธุรกิจ
บริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบริษัทฯ และไม่ใช่ตัวช้ีวัดมาตรฐานตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพอาจจะ
แตกต่างจากการค านวณค่าที่มีช่ือคล้ายคลึงกันของบริษัทอื่น 

 
 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งส้ิน 9,159.4 ล้านบาท 10,791.2 ล้านบาท และ 14,058.6 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของ 

เงินสดรับดังกล่าวมีสาเหตุหลักดังนี้  

 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งสิ้น 9,159.4 ล้านบาท และ 10,791.2 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 1,631.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

17.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับช าระจากลูกหนี้โดยรวมเพิ่มขึ้นจาก 7,776.0 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชี

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 9,000.1 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ได้รับ

ช าระหนี้จากลูกหนี้รายใหญ่เพิ่มขึ้น ซ่ึงบริษัทฯ เชื่อว่าเป็นผลมาจากนโยบายในการเร่งเจรจาให้ได้ข้อยุติกับลูกหนี้รายใหญ่ และ 

)ข( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้นจาก 1,383.4 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560         

เป็น 1,791.1 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับจากกรมบังคับคดีเป็นผล

มาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง 
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 นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ รับซ้ือหลักประกันของลูกหนี้ผ่านกระบวนการขายทอดตลาดและจากการตีโอน

ทรัพย์ช าระหนี้เพิ่มขึ้น โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ บันทึกบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง

และรับช าระจากลูกหนี้ด้วยหลักประกัน )ไม่รวมเงินสดรับช าระจากลูกหนี้ระหว่างงวด( ทั้งส้ิน 6,029.5 ล้านบาท และ 6,376.5 

ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 347.1 ล้านบาท ซ่ึงบริษัทฯ เช่ือว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลยุทธ์การบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในเชิงรุก เช่น การเจรจาต่อรองกับลูกหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการภายในเพื่อลดระยะเวลา

ในการโอนทรัพย์หลักประกันสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเป็นทรัพย์สินรอการขาย เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของ

กระบวนการภายในเกี่ยวกับการบังคับหลักประกันของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ มีทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้น

ซ่ึงจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดรับให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต  

 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้งส้ิน 10,791.2 ล้านบาท และ 14,058.6 ล้านบาท ตามล าดับ เพิ่มขึ้น 3,267.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

30.3 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีก าไรจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 4,438.3 ล้านบาท ส าหรับรอบปี

บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 7,449.6 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือเพิ่มขึ้น 3,011.3   

ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินที่รับช าระหนี้จากลูกหนี้ในส่วนที่เกินกว่าต้นทุนของเงินให้สินเช่ือจากการ

ซ้ือลูกหนี้และ )ข( บริษัทฯ มี เงินสดรับจากกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้นจาก 1,791.1 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด                        

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 7,200.5 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยการเพิ่มขึ้นของเงินสดรับ

จากกรมบังคับคดีเป็นผลมาจากนโยบายเชิงรุกในการติดตามเงินรอรับจากการขายทอดตลาดจากกรมบังคับคดีอย่างต่อเนื่อง 
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14.3.2 เงินสดรับจากธรุกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย 

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงการเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของบริษัท ระหว่าง
รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 

 

เงินสดรับจากธุรกิจบริหาร 
จัดการทรัพย์สินรอการขาย  

รอบปบีัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 2561 2562 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
ขายแบบเงินสด    
ก าไรจากการขายทรัพย์สินรอการขาย 1,740.9 3,105.5 2,907.3 
ต้นทุนรบัซื้อรับโอนทรัพย์สินรอการขายที่ลดลง  
สุทธิ1 1,492.2 2,216.8 2,316.9 

รวมเงินสดรบัจากการจ าหน่ายทรพัย์สินรอการขายแบบ 
เงินสด 3,233.1 5,322.3 5,224.2 
ขายแบบผ่อนช าระ    
รายได้ดอกเบี้ย 104.7 89.2 108.0 
รับช าระระหว่างงวด )ในส่วนของต้นทนุและก าไร( 1,018.6 366.4 341.4 
รวมเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
แบบให้ผ่อนช าระ 1,123.3 455.6 449.4 
รวมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน 
รอการขาย2 4,356.3 5,777.9 5,673.6 

 

หมายเหตุ: 1 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2561 และ 2562 ต้นทุนรับซ้ือรับโอนทรัพย์สินรอการขาย     
ที่ลดลง – สุทธิ ค านวณจาก )ก( ต้นทุนรับซ้ือรับโอนทรัพย์สินรอการขายที่ลดลงทั้งหมดและรายการปรับปรุง 
และ )ข( หักด้วยกลับรายการค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขายที่จ าหน่ายระหว่างงวดตามล าดับ 

 2 เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายค านวณจาก )ก( เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน                 
รอการขายแบบเงินสด )ข( บวกกับเงินสดรับจากลูกหนี้ขายผ่อนช าระ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเงินสดรับจากธุรกิจ
บริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานที่ส าคัญ และบริษัทฯ เช่ือว่าเงินสดรับจาก
ธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายถูกน าไปใช้โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผู้ลงทุน
จ านวนมาก ส าหรับการประมาณการกระแสเงินสดจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและ
ทรัพย์สินรอการขาย อย่างไรก็ตาม เงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายค านวณบนรายการ    
ที่มีนัยส าคัญเท่านั้น ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายทั้งหมด เช่น  
)ก( เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ )ข( รายได้ค่าเช่า )ค( ก าไรจากการยึดคืนทรัพย์สินรอการขาย
แบบผ่อนช าระ และ )ง( รายได้อื่นจากการผิดเงื่อนไขสัญญาขายทรัพย์ เป็นต้น และไม่อาจน ามาใช้เป็นตัวช้ีวัด
กระแสเงินสดที่แท้จริงของธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของบริษัทฯ และไม่ใช่ตัวช้ีวัดมาตรฐาน
ตามที่ก าหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย การค านวณเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ
ทรัพย์สินรอการขายอาจจะแตกต่างจากการค านวณค่าที่มีชื่อคล้ายคลึงกันของบริษัท 
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 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 และบริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหาร

จัดการทรัพย์สินรอการขายทั้งส้ิน 4,356.3 ล้านบาท 5,777.9 ล้านบาท และ 5,672.6 ล้านบาท ตามล าดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของ

เงินสดรับดังกล่าวมีสาเหตุหลักดังนี้ 

 

 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ

ทรัพย์สินรอการขายทั้งส้ิน 4,356.3 ล้านบาท และ 5,777.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,421.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.6 โดยมี

สาเหตุหลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดเพิ่มขึ้นจาก 3,233.1 ล้านบาท ส าหรับ

รอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น 5,322.3 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงบริษัทฯ 

เช่ือว่ามีสาเหตุส าคัญมาจากกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการขายทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง และภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น และ )ข( บริษัทฯ 

มีเงินสดรับจากลูกหนี้ขายผ่อนช าระลดลงจาก 1,123.3 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็น                      

455.6  ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงมีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ลูกหนี้ขายผ่อนช าระรายใหญ่

ของบริษัทฯ ได้ช าระคืนหนี้ทั้งหมดและปิดบัญชีส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ในการพิจารณาขาย

ทรัพย์สินรอการขาย บริษัทฯ จะพิจารณาโอกาสในการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดก่อนเพื่อเร่งกระแสเงินสดรับ

ให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนช าระซ่ึงส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินรอการขายที่มีมูลค่า

ไม่สูงแต่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ซื้อที่มีก าลังซื้อแต่ไม่สามารถขอสินเช่ือจากสถาบันการเงิน 

 

 ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีเงินสดรับจากธุรกิจบริหารจัดการ

ทรัพย์สินรอการขายทั้งส้ิน 5,777.9 ล้านบาท และ 5,673.6 ล้านบาท ลดลง 104.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.81 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจาก )ก( บริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดลดลดงจาก 5,322.3 ล้านบาท ส าหรับรอบปี

บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 5,224.2 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  )ข( บริษัทฯ มีเงิน

สดรับจากลูกหนี้ขายผ่อนช าระลดลงจาก 455.6 ล้านบาท ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็น 449.4 ล้านบาท 

ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงการลดลงของเงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายทั้งการขาย

แบบเงินสดและการขายแบบผ่อนช าระนั้น บริษัทฯ เช่ือว่ามีสาเหตุส าคัญมาจากการที่ลูกหนี้ขายผ่อนช าระกับบริษัทฯลดลง 

ประกอบกับผลกระทบและความไม่ชัดเจนของมาตรการภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างประกอบกับการให้สินเช่ือของ                    

สถาบันการเงินที่เข้มงวดขึ้นรวมถึงมาตรการก ากับดูแลสินเช่ือเพื่อที่อยู่อาศัย )LTV( และการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ            

ส่งผลให้ลูกค้าชะลอการซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
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14.4 การวิเคราะห์คณุภาพและผลตอบแทนของเงินให้สินเช่ือจากการซื้อลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขาย (Vintage Analysis) 

บริษทัฯ บรหิารจดัการเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขาย ซ่ึงบริษทัฯ ได้รบัซื้อมาในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป 

14.4.1 เงินให้สนิเชื่อจากการซือ้ลกูหนี้และทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินและมูลค่าทางบัญชีของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ระยะเวลานับแต่

บริษัทฯ รับซือ้/

รับโอน 

ต่ ากว่า 1 

ปี 

ตั้งแต่ 1 –    

น้อยกว่า 2 

ปี 

ตั้งแต่ 2 –  

น้อยกว่า 3 

ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 

ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 

ปี 

ตั้งแต่ 5 –  

น้อยกว่า 6 

ปี 

ตั้งแต่ 6 –  

น้อยกว่า 7 

ปี 

ตั้งแต่ 7 – 

 น้อยกว่า 8 

ปี 

ตั้งแต่ 8 –  

น้อยกว่า 9 

ปี 

ตั้งแต่ 9 –  

น้อยกว่า 10 

ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี 

(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณขีองอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจาก

การซื้อลกูหนี ้      

         

มูลค่าทางบัญช ี 12,351.8 9,883.9 8,245.3 9,131.9 9,768.9 8,266.6 3,537.1 4,527.9 1,869.3 1,444.8 14,594.2 83,621.6 49,381.8 59.05 

ราคาประเมิน1 25,968.8 19,543.4 18,769.0 17,496.6 21,689.9 16,271.7 8,121.6 21,242.3 5,635.4 4,315.9 33,134.3 192,189.1 103,467.7 53.84 

ราคาประเมินต่อ

มูลค่าทางบัญชี 

(เท่า) 2.10 1.98 2.28 1.92 2.22 1.97 2.30 4.69 3.01 2.99 2.27 2.30 2.10  
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ระยะเวลานับแต่

บริษัทฯ รับซือ้/

รับโอน 

ต่ ากว่า 1 

ปี 

ตั้งแต่ 1 –    

น้อยกว่า 2 

ปี 

ตั้งแต่ 2 –  

น้อยกว่า 3 

ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 

ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 

ปี 

ตั้งแต่ 5 –  

น้อยกว่า 6 

ปี 

ตั้งแต่ 6 –  

น้อยกว่า 7 

ปี 

ตั้งแต่ 7 – 

 น้อยกว่า 8 

ปี 

ตั้งแต่ 8 –  

น้อยกว่า 9 

ปี 

ตั้งแต่ 9 –  

น้อยกว่า 10 

ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี 

(ร้อยละ) 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณขีองอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการ

ขายที่มาจากการ

โอนหลักประกัน:               

มูลค่าทางบัญชี2 165.0 509.1 1,095.4 1,516.1 2,782.0 2,569.9 1,958.2 1,696.8 987.5 1,244.5 5,410.6 19,935.2 6,067.7 30.44 

ราคาประเมิน 325.1 888.9 2,159.3 2,567.4 5,183.1 4,593.4 3,982.2 5,007.2 2,190.2 2,928.6 11,902.8 41,728.1 11,123.8 27.14 

ราคาประเมินต่อ

มูลค่าทางบัญชี 

(เท่า) 1.97 1.75 1.97 1.69 1.86 1.79 2.03 2.95 2.22 2.35 2.20 2.09 1.83  
 
หมายเหตุ 1 มูลค่าหลักประกันก่อนการหักค่าเส่ือมตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค านวณจากราคาประเมินตามมติล่าสุดของคณะกรรมการประเมินร าคาสินทรัพย์ 

)ทั้งนี้ราคาประเมินของหลักประกันบางรายการอาจถูกจัดท ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี( 
 2 ต้นทุนการซ้ือของทรัพย์สินรอการขายก่อนหักค่าปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย 
 

บริษัทฯ พบว่าราคาประเมินของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน  มีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และ
ทรัพย์สินรอการขายแต่ละประเภทประมาณ 2.00 เท่า 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนมูลค่าทางบัญชีของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกัน ซ่ึงมีอายุน้อยกว่า 5 ปีคิดเป็น
อัตราร้อยละ 59.05 และ ร้อยละ 30.44 ตามล าดับ และอัตราส่วนราคาประเมินของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้และทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกันต่อมูลค่าทางบั ญชี            
ซ่ึงมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นอัตรา 2.10 เท่า และ 1.83 เท่า ตามล าดับ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการเรียกเก็บเงินสด โดยบริษัทฯ พยายามที่จะรักษาระดับของเงินสดรับจากทั้งจากธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพยด์อ้ยคุณภาพและธุรกิจบริการจัดการทรัพย์สิน
รอการขายให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี บริษัทฯ มีเงินสดรับที่ได้จากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ผ่านการเรียกเก็บจากการปรับโครงสร้างหนี้  และมีเงินสดรับที่ได้จากทรัพย์สินรอการขายผ่านการ      
เรียกเก็บจากการจ าหน่ายทรัพย์สินรอการขายแบบเงินสดและแบบให้ผ่อนช าระ 
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเงินสดรับและต้นทุนการซ้ือของเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ ทรัพย์สินรอการขาย ซ่ึงมีอายุแตกต่างกันออกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลานับแต่บรษิัทฯ 

 รับซื้อ/รับโอน 

ต่ ากว่า 1 

ปี 

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 

ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 

ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 

ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 

ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 

ปี 

ตั้งแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 

ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 

ปี 

ตั้งแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 

ปี 

ตั้งแต่ 9 –          

น้อยกว่า 

10 ป ี

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้

ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณขีองอัตราส่วน) 

เงินให้สินเช่ือจากการซื้อ

ลูกหนีแ้ละทรัพย์สินรอการ

ขายที่มาจากการโอน

หลักประกัน             

รวมเงินสดรับ……………... 375.2 841.8 1,920.0 3,069.6 5,226.0 4,943.1 5,613.5 26,281.3 5,789.0 7,523.4 141,239.9 202,822.8 

เงินสดรบัจากเงนิให้สินเช่ือ
จากการซ้ือลูกหนี้………… 375.2 816.3 1,746.5 2,851.6 4,747.3 4,443.3 4,015.5 24,345.4 4,838.8 5,892.3 104,241.6 158,313.7 

เงินสดรบัจากทรัพย์สินรอ

การขายที่มาจากการโอน
หลักประกัน………….…… 0.0 25.5 173.5 218.0 478.7 499.8 1,598.0 1,935.9 950.2 1,631.1 36,998.3 44,509.1 

ต้นทุนการซ้ือ……………… 12,819.1 10,978.0 10,678.2 12,634.7 15,190.6 13,852.3 8,333.4 18,045.5 5,789.3 6,049.5 108,970.5 223,340.9 

เงินสดรับตอ่ต้นทุนการซื้อ  

(ร้อยละ)………...………….. 2.93 7.67 17.98 24.30 34.40 35.68 67.36 145.64 100.00 124.36 129.61 90.81 
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เงินสดรับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยภายในระยะ 5 ปีแรกหลังจากการรับซื้อ/รับโอนเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ ซ่ึงเป็นช่วงที่บริษัทฯ เตรียมการและเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ 
และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังปีที่ 5 ในช่วงระยะเวลาคืนทุน )Recovery Period( โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือส าหรับเงินให้
สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปีที่ร้อยละ 9.10 โดยมีอัตราส่วนน้อยกว่าอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้     
ที่มีอายุมากกว่า 10 ปีที่ร้อยละ 129.61 

ส าหรับเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ที่มีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ซ้ือมาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 10,978.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินสดจ านวน 
841.8 ล้านบาท )แบ่งเป็นเงินสดรับจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้จ านวน 816.3 ล้านบาท และเงินสดรับจากทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกันจ านวน 25.5 ล้านบาท(           
และมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจ านวน 10,390.0 ล้านบาท )แบ่งเป็นมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้จ านวน 9,883.9 ล้านบาท และมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจากทรัพย์สิน
รอการขายที่มาจากการโอนหลักประกันจ านวน 509.1 ล้านบาท( โดยมีราคาประเมินทั้งส้ิน 20,432.3 ล้านบาท )แบ่งเป็นราคาประเมินของหลักประกันจากเงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้     
จ านวน 19,543.4 ล้านบาท และราคาประเมินจากทรัพย์สินรอการขายที่มาจากการโอนหลักประกันจ านวน 888.9 ล้านบาท( 
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14.4.2 ทรพัย์สินรอการขายที่บรษิัทฯ ซื้อมาโดยตรง 

ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับราคาประเมินและมูลค่าทางบัญชีของทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลานับแต่

บริษัทฯ รับซือ้/

รับโอน 

ต่ ากว่า 1 

ปี 

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 

ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 

ป ี

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 

ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 

ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 

ปี 

ตั้งแต่ 6 –        

น้อยกว่า 7 

ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 

ปี 

ตั้งแต่ 8 –       

น้อยกว่า 9 

ปี 

ตั้งแต่ 9 –        

น้อยกว่า 10 

ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม ต่ ากว่า 5 ปี 

ต่ ากว่า 5 ปี 

(ร้อยละ)  

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณขีองอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการ

ขายที่บริษัทฯ  

ซื้อมาโดยตรง      

         

มูลค่าทาง

บัญชี………….. 663.5 348.5 437.5 738.5 31.8 0.2 389.6 889.6 194.1 49.6 2,260.8 6,003.6 2,219.7 36.97 

ราคา

ประเมิน……… 1,259.6  668.0 945.6 1,281.6 54.0 0.3 952.6 3,011.6 467.0 188.1 7,330.5 16,158.9 4,208.9 26.05 

ราคาประเมินต่อ

มูลค่าทางบัญชี 

(เท่า) 1.90 1.92 2.16 1.74 1.70 1.44 2.44 3.39 2.41 3.79 3.24 2.69 1.90  
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ซ่ึงมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.97 และอัตราส่วนราคาประเมินของทรัพย์สิน 
รอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรง ซ่ึงมีอายุน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นอัตรา 1.90 เท่า 
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ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัเงินสดรับและตน้ทนุการซ้ือของทรัพย์สินรอการขายทีบ่ริษทัฯ ซ้ือมาโดยตรง ซ่ึงมีอายุแตกต่างกันออกไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ระยะเวลานับแต่

บริษัทฯ รับซือ้/รับ

โอน 

ต่ ากว่า 1 

ป ี

ตั้งแต่ 1 –      

น้อยกว่า 2 

ปี 

ตั้งแต่ 2 –      

น้อยกว่า 3 

ปี 

ตั้งแต่ 3 –     

น้อยกว่า 4 

ปี 

ตั้งแต่ 4 –     

น้อยกว่า 5 

ปี 

ตั้งแต่ 5 –       

น้อยกว่า 6 

ปี 

ตั้งแต่ 6 –       

น้อยกว่า 7 

ปี 

ตั้งแต่ 7 –       

น้อยกว่า 8 

ปี 

ตั้งแต่ 8 –        

น้อยกว่า 9 

ปี 

ตั้งแต่ 9 –       

น้อยกว่า 10 

ปี 

ตั้งแต่  

10 ปีขึน้ไป รวม 

(ล้านบาท ยกเว้นในกรณขีองอัตราส่วน) 

ทรัพย์สินรอการขาย

ที่บริษัทฯ  

ซื้อมาโดยตรง             

เงินสดรบัจาก
ทรัพย์สินรอการขาย 

ที่บรษิัทฯ ซ้ือมา
โดยตรง…………….. 84.5 327.0 45.6 132.6 20.2 0.8 3,733.4 4,930.1 1,301.3 1,469.3 32,619.2 44,663.9 

ต้นทุนการซ้ือ………. 788.7 609.0 525.1 878.7 42.4 0.2 1,831.1 2,617.7 868.0 764.4 17,316.7 26,242.0 

เงินสดรับตอ่ต้นทุน

การซื้อ  

(ร้อยละ)……………. 10.71 53.70 8.68 15.09 47.68 451.24 203.88 188.34 149.92 192.21 188.37 170.20 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินสดรับต่อต้นทุนการซ้ือส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรงที่มีอายุน้อยกว่า 3 ปี ที่ร้อยละ 23.78 และส าหรับ
ทรัพย์สินรอการขายที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรงที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ที่ร้อยละ 188.37 ส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่มีอายุระหว่าง 1 ปี ถึง 2 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ซ้ือมาโดยตรงจนถึง                   
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 609.0 ล้านบาท บริษัทฯ ได้รับเงินสดจ านวน 327.0 ล้านบาท และมีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือจ านวน 348.6 ล้านบาท โดยมีราคาประเมินทั้งหมด 668.0 ล้านบาท
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14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนนิงานอย่างมนีัยส าคัญในอนาคต (Forward looking) 

ผลการด าเนินงาน 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามปกติ )ซ่ึงก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์ทางภาษีเป็นพิเศษอยู่ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ(  

 

ฐานะทางการเงิน 

บริษัทฯ รักษาระดับการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ได้อย่างเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจและมีการบริหารสินทรัพย์       
ให้เป็นเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการจัดหาเงินทุนในระดับที่เหมาะสมกับการเติบโตของสินทรัพย์ในต้นทุน       
ที่ยอมรับได้ 

 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกระทบ 

1. ปัจจัยสนับสนุน 

1.1 สินทรัพย์ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงินยังมีอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการขยายตัวของสินเช่ือใหม่ 

ท าให้บริษัทฯ ยังสามารถเพิ่มขนาดสินทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง 

1.2  บริษัทฯ มีทีมงานที่มีความเช่ียวชาญในการซ้ือสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ท าให้สามารถที่จะประมูลซ้ือ        

ได้ราคาที่เหมาะสม  

1.3 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินงานในการปรับปรุงสภาพสินทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขายซ่ึงจะเป็นการ

เพิ่มโอกาสในการขายสินทรัพย์ได้อย่างรวดเร็วและมีราคาที่ดียิ่งขึ้น  

1.4 บริษัทฯ มีพนักงานที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการติดตามหนี้และมีส านักงานสาขา
ครอบคลุมทั่วประเทศ ท าให้การประนอมหนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

2. ส่ิงที่ต้องพิจารณา 

2.1 ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยมากจะชะลอตัวลง ซ่ึงอาจส่งผลให้บริษัทฯ                 

ไม่สามารถขายทรัพย์สินรอการขายในราคาและที่อัตราก าไรที่เหมาะสมภายใต้กรอบระยะเวลา และ     

ในปริมาณที่บริษัทฯ ต้องการได้ 

2.2 บริษัทฯ อาจเผชิญกับสภาวะการแข่งขันในการจัดหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขายจาก

บริษัทคู่แข่ง แต่อย่างไรก็ดีในปัจจุบันบริษัทคู่แข่งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการเข้าซ้ือสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ

สินเช่ือส่วนบุคคลและหนี้บัตรเครดิตซึ่งมิใช่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่เป็นเป้าหมายหลัก 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเผชิญการแข่งขันกับนิติบุคคลต่างประเทศที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง        
ที่มาจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ในประเทศไทย และการแข่งขันในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ
และทรัพย์สินรอการขายอาจสูงขึ้นในอนาคต 

2.3 บริษัทฯ คาดการณ์ผลกระทบจากภาษีที่ดิน )“พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง”( ที่ได้มีการประกาศใช้

ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จ าต้องเสียภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างบนทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของ
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บริษัทฯ เพียงเท่านั้น ซ่ึง NPAs เป็นสินทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ NPLs เป็นสินทรัพย์ของลูกหนี้          

แต่อย่างไรก็ดี ทางรัฐบาลได้มีมาตรการบรรเทาภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง )“พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดิน-        

ส่ิงปลูกสร้าง”( โดยสินทรัพย์ที่ถือครองไม่เกิน 5 ปี จะได้รับการลดหย่อนภาษี มากกว่าหรือเท่ากับ 90%  

2.4 ภายหลังการปฏิบัติตาม TFRS 9 แล้ว งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 และ 2561 และงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563      

อาจไม่สามารถเทียบเคียงได้กับงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงเป็น     

ส่วนหนึ่งของค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการฉบับนี้ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบัญชี และเลขานุการบรษิัท  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบรษิัท ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี้  

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

1. นางทองอุไร ลิ้มปิติ 
ประธานกรรมการ 
(17 เมษายน 2560)  
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- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน 
การลงทุน และการบัญชี) University of 
Wisconsin, Madison สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Advanced Management 

Program (AMP) Harvard Business 
School สหรัฐอเมริกา 
- อบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) รุ่นที่ 52 โดยวิทยาลัยป้องกนั
ราชอาณาจักร 
- อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 12 โดยสถาบนัวิทยาการตลาดทุน 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการอิสระ บริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
บะหม่ีกึ่งส าเร็จรูป 

2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการด้านการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บรรษัทประกันสินเชื่อ 
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายการเงิน 
และทรัพย์สิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / 
สถาบันการศึกษา 

2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการในคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ / หน่วยงานของรัฐ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1  
โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน 
- อบรมหลักสูตร Macroeconomic 

Challenges of Global Imbalances, 
London School of Economics & Political 
Science ประเทศอังกฤษ 
- อบรมหลักสูตรการก ากับดูแลกิจการ
ส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
(PDI) รุ่นที่ 12 โดยสถาบันพระปกเกล้า 
- อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001 โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

  2559 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ที่ปรึกษา ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ / หน่วยงานของรัฐ 

    ณ วันที่ 
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรม 
การบริหารกองทุนพัฒนาผู้ประกอบ 
การเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี / หน่วยงานของรัฐ 

2559 - 2561 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  
 

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจแฟคตอริ่ง  

2559 - 2561 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

2559 - 2560 กรรมการ / รองประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2557 - 2559 รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพ 
สถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

2555 - 2557 รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

2554 - 2555 ผู้ช่วยผู้ว่าการ  
สายนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

2551- 2554 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Boards that Make a 
Difference (BMD) รุ่นที่ 3/2016  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2550 - 2551 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายบริหาร
กองทุน สายจัดการกองทุน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

    2548 - 2550 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายความ
เสี่ยง สายนโยบายสถาบนัการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

    2547 - 2548 ผู้อ านวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์
สถาบันการเงิน สายนโยบาย 

สถาบันการเงิน 

ธนาคารแห่งประเทศไทย / 
หน่วยงานของรัฐ 

       

2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย* 
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2555) 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 
(6 กรกฎาคม 2555) 

62 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ Temple  
University, School of Law สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตรนักเรียนปลัดอ าเภอ 
(นปอ.) รุ่นที่ 48 โดยวิทยาลัยการปกครอง 
- อบรมหลักสูตรวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 5 โดยสถาบันวิทยาการตลาดทนุ 

ไม่มี 
 

ไม่มี 

 

2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

ประธานกรรมการ 

 

บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม / ธุรกิจให้บริการ            
ค้ าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ทุกประเภทธุรกิจ 

   2561– ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม / ธุรกิจให้บริการ            
ค้ าประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ 
SMEs ทุกประเภท 

 

 

        



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP) รุ่นที่ 119/2015  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 30/2018 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด / 
ธุรกิจผลิตที่นอนและสินค้าท ามา
จากยางพาราธรรมชาติ 

    2560 – ณ วันที ่
ของ เอกสารฉบับนี ้

กรรมการ บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท กรุ๊ป จ ากัด / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

    2555 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
บริหาร  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2561 กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2559 - 2561 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเอฟดี เรียลเอสเตท  
แมนเนจเมนท์ จ ากัด / ธุรกิจจัดการ
กองทรัสต์ 

2558 - 2560 กรรมการธนาคาร / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
กรรมการบริหาร/ กรรมการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม / กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ /  
ธุรกิจธนาคาร 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

     2557 - 2559 กรรมการ บริษัท ไทยพัฒนา โรงงาน
อุตสาหกรรมจ ากัด (มหาชน) / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

     2557 - 2559 กรรมการ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล 
เซอร์วิสเซส จ ากัด / ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ 

     2554 - 2559 กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี  
โอเอสเค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจซื้อขาย
หลักทรัพย์ 

     2553 - 2555 ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2553 - 2554 กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2545 - 2553 กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2542 -2545 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
สถาบันการเงิน / ธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

     2527 - 2542 รองผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร 

3. นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา* 
กรรมการ 
(7 ธันวาคม 2561) 
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(4 มกราคม 2562) 
ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(3 พฤษภาคม 2562) 

58 

 

- ปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ (M.A) 
Tufts University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโทด้าน
ภาษีอากร (International Tax Program) 
Harvard University สหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที่ 57 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการปอ้งกันประเทศ 

 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

  
 

 2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง / หน่วยงานของรัฐ 

2558 - 2561 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษี
สรรพสามิต 

กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 

    2556 - 2558 รองอธิบดีกรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 

    2552 - 2556 ผู้อ านวยการส านักแผนภาษ ี กรมสรรพสามิต / หน่วยงานของรัฐ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Directors Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 238/2017  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Risk Management 

Program for Corporate Leaders (RCL)  
ปีที่ 2017 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Board Nomination and 

Compensation Program (BNCP)  
รุ่นที่ 7/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Thai Information 

Technology Group (ITG) รุ่นที่ 11/2019
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

     

4. นางสาวรสา กาญจนสาย* 
กรรมการ 
(27 เมษายน 2561) 
 
 

60 - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2562 - 2563 กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /         
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ประธานคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 
(4 พฤษภาคม 2561) 

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดย 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
- อบรมหลักสูตร Certified Professional 

Internal Auditor (CPIA) 
- อบรมหลักสูตร Finance for Executives 
โดย Kellogg School of Management 
สหรัฐอเมริกา 
- อบรมหลักสูตร University of Oxford, 

Said Business School ประเทศอังกฤษ 
- อบรมหลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 14/2014 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Successful Formulation 

& Execution of Strategy (SFE)  
รุ่นที่ 20/2014 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
 

  2561 - 2563 กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
ก ากับความเสี่ยง 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
(3 พฤษภาคม 2562) 

   ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้  

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด / หน่วยงานของรัฐ 

   ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้  

ประธานกรรมการ บริษัท โครงข่ายบรอดแบนด์
แห่งชาติ จ ากัด / หน่วยงานของรัฐ 

   2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง / 
หน่วยงานของรัฐ 

    2557 ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 2 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของรัฐ 

    2553 ผู้อ านวยการส านักพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ 1 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานของรัฐ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร How to Measure the 
Success of Corporate Strategy (HMS)  
รุ่นที่ 4/2014 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  
- อบรมหลักสูตร Risk Management 

Committee Program (RMP)  
รุ่นที่ 4/2014 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุ่นที่ 45/2013  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

     

5. นายบัณฑิต อนันตมงคล* 
กรรมการ 
(5 เมษายน 2562) 
 
 

57 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (Finance) 
Stirling University ประเทศอังกฤษ 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริหาร 
(5 เมษายน 2562) 

 - ปริญญาตรี ครุศาสตร์ เคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 75/2006  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 30/2018 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการอิสระ / กรรมการลงทุน กองทุนวายุภักษ์ 1 / กองทุนรวม 

    2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จ ากัด 
(มหาชน) / ผลิตและจ าหน่ายที่นอน
และสินค้าจากยางพาราธรรมชาติ 

    2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการอิสระ / กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง / ประธานกรรมการลงทุน 
/ กรรมการสรรหา 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม / สถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจ 

    2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม Bangchak Initiative and  
Innovation Center 

     2539 - 2560 รองประธาน / ผู้อ านวยการลงทุน บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่น
แนล แอสชัวรันส์ จ ากัด / ผู้ดูแล
ผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน
ให้บุคคลอื่น 

6. นายสมพร มูลศรีแก้ว* 
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(1 มิถุนายน 2561) 

59 - ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์  
(การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 
- ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่ /  
กรรมการบริหาร 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

 
 

  2562 - 2562 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาสินทรัพย์และจ าหน่าย
ทรัพย์ภูมิภาค 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

กรรมการบริหาร 
(1 มิถุนายน 2561) 

 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย 

  2561 - 2562 กรรมการก ากับความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2556 - 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายจ าหน่ายทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2554 - 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสินทรัพย์ภูมิภาค 1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

7. นายวสันต์ เทียนหอม 
กรรมการอิสระ  
(1 ธันวาคม 2560) 
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
(1 ธันวาคม 2560) 
 

64 - ปริญญาโททางกฎหมาย สาขา 
International Banking Laws, Boston 
University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  

ไม่มี 
 

ไม่มี 2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
คณะกรรมการด้านการก ากับดูแล
กิจการที่ดีและการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม / 
ให้บริการค้ าประกันสินเชื่อแก่
ผู้ประกอบการ SMEs ทกุประเภท
ธุรกิจ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

ประธานคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(1 ธันวาคม 2560) 

 - อบรมหลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุ่นที่ 2012/39   
โดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 2000/3  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

  2559 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนไทย 

    2554 - 2558 รองเลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลและพัฒนา
ตลาดทุนไทย 

8. นายยศ กิมสวัสดิ์ 
กรรมการอิสระ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 
กรรมการตรวจสอบ  
(14 พฤศจิกายน 2560) 
กรรมการก ากับความเสี่ยง 
(3 พฤษภาคม 2562) 

64 - ปริญญาโท Management Information 
Systems, University of Louisville, 
Kentucky สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 148/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วันที่ของ
เอกสารฉบับนี้  

กรรมการก ากับความเสี่ยง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /               
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

  2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการบริษัท 
(กรรมการอิสระ) 

บริษัท ไอแอนด์ไอ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป 
จ ากัด / ธุรกิจที่ปรึกษาในการวาง
ระบบสารสนเทศ 

   2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     ณ วันที่ของ 
เอกสารฉบับนี ้
 

ประธานส านักระบบช าระเงิน สมาคมธนาคารไทย / สมาคม 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

     ณ วันที่ของเอกสาร
ฉบับนี้  

กรรมการ 

 

บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ ากัด / 
ธุรกิจประมวลผลข้อมูล 

9. นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ 
กรรมการอิสระ  
(27 มิถุนายน 2561) 
กรรมการตรวจสอบ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  
ที่ดีและความรับผิดชอบ   
ต่อสังคม 
(3 พฤษภาคม 2562) 

64 - MBA (Accounting) Illinois Institute of 
Technology, Chicago, Illinois 
สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 150/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ     
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Directors Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 272/2018 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Advance Audit 

Committee Program (AACP)  
รุ่นที่ 33/2019 โดยสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /          
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2558 - 2560 ผู้อ านวยการสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ / สภาวิชาชีพ 

    2555 - 2559 เลขาธิการ 

 

สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย / สมาคม 

       



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 

 
คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน     
การถือหุ้น 
ในบริษัทฯ  
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ 

ประเภทธุรกิจ 

10. นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ 
ประธานคณะกรรมการ 
ก ากับความเสี่ยง 
(7 กุมภาพันธ์ 2563) 
กรรมการอิสระ  
(1 พฤศจิกายน 2562) 
กรรมการตรวจสอบ  
(1 พฤศจิกายน 2562) 
กรรมการก ากับความเสี่ยง 
(1 พฤศจิกายน 2562) 

47 - MBA Finance, Case Western Reserve 
University, Ohio สหรัฐอเมริกา 
- B.S. Finance, University of Findlay 
สหรัฐอเมริกา 
- อบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ระดับสูง รุ่นที่ 3 โดยสถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการคลังและบัญชีภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง 
-  อบรมหลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 231/2016 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
- อบรมหลักสูตร Corporate Governance 

for Capital Market Intermediaries  
(CGI) รุ่นที่ 7/2015 โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี 
 

ไม่มี 2563 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

ประธานคณะกรรมการก ากับ 
ความเสี่ยง 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

ผู้อ านวยการ / กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก / 
หน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

   2562 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
/ กรรมการก ากับความเสี่ยง  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จ ากัด
(มหาชน)/ ให้บริการธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ
และการจ าหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติ 

    2560 - 2562 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /           
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2560 - 2562 กรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

 

หมายเหตุ :*กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ (1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย (2) นางสาวรสา กาญจนสาย และ (3) นายสมพร มูลศรีแก้ว (4) นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา และ (5) นายบัณฑิต อนันตมงคล กรรมการสองในห้าคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัทฯ  



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชแีละการเงิน และผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบัญชี ณ วันทีข่องเอกสารฉบบันี ้

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1.  นายสมพร มูลศรีแก้ว 
กรรมการ 
(6 กรกฎาคม 2561) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(1 มิถุนายน 2561) 
กรรมการบริหาร 
(1 มิถุนายน 2561) 
กรรมการก ากับความเสี่ยง 
(1 มิถุนายน 2561) 

  
 

     

   

   

   

อ้างถึงรายละเอียดของ นายสมพร มูลศรีแก้ว เพิ่มเติมในข้อ 1.6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการบริษัทข้างต้น 

2.   นายชูพงษ์ โภคะสวัสดิ ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสินทรัพย์ 
ส านักงานใหญ่  
(1 ตุลาคม 2559) 

54 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 

ไม่มี ไม่มี 2559  – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสนิทรัพย์ส านกังานใหญ่ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2554 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสินทรัพย์ 2 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

3. นายสมบุญ เรืองสุรเกียรติ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายจ าหน่ายทรัพย์ 
(1 ตุลาคม 2561) 

59 - ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายจ าหน่ายทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายจ าหน่ายทรัพย์ 1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2557 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายจ าหน่ายทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /               
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2552 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายจัดการทรัพย์ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

4. นายสมชาย ธนุรักษ์ไพโรจน์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายสนับสนุนธุรกิจ  
(1 ตุลาคม 2559) 

59 - ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์และบริหารธุรกิจ  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2559 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายสนับสนุนธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ 

 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  2557 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายสนับสนุนธุรกิจ 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     2556 - 2560 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษัท ที.เอส.เอ็น. โมเดิร์น เทรด 
จ ากัด / ธุรกิจร้านขายปลีก 

5. นายสันธิษณ์ วัฒนกุล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
(1 ตุลาคม 2558) 

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO)  
(16 ธันวาคม 2554) 

52 - ปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ปริญญาโท สาขา Computer and 
Engineering Management 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- อบรมหลักสูตร Orientation ส าหรับ 
CFO Focus on Financial Reporting 
รุ่นที่ 2018/1 โดยสภาวิชาชีพ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- อบรมหลักสูตร Strategic CFO ส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน โดยศูนย์ส่งเสริม 

- การพัฒนาความรู้ตลาดทุน (TSI)  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ณ วันที ่

ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษัท พัฒนธร จ ากัด /  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

   2562 – ณ วันที ่

ของเอกสารฉบับนี ้

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษัท สหพาณิชย์กิจภัณฑ์ จ ากัด / 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

   2558 – ณ วันที ่

ของเอกสารฉบับนี้  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2556 – ณ วันที ่

ของเอกสารฉบับนี้  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม บริษัท สหธร จ ากัด /  
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

    2554 – ณ วันที ่

ของเอกสารฉบับนี ้

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและ
การเงิน (CFO) 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2554 - 2558 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

       



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

- อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่  
ที่จะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 
รุ่นที่ 1/2562 โดยสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพัฒนาสินทรัพย์ 1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /             
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

       

6. นายพงศธร มณีพิมพ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพัฒนาสินทรัพย์และ
จ าหน่ายทรัพย์ภูมิภาค 
(1 ตุลาคม 2562) 
เลขานุการบริษัท  
(5 มิถุนายน 2558) 

49 - ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- เนติบัณฑิต ส านักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 

- อบรมหลักสูตร Company Secretary 
Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลักสูตร Company Reporting 
Program (CRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- อบรมหลักสูตร Effective Minute 
Taking (EMT) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2562 - ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี ้

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

สายพัฒนาสินทรัพย์และจ าหน่าย
ทรัพย์ภูมิภาค 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2558 - ณ วันที่    
ของเอกสารฉบับนี้  

เลขานุการบริษัท บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

2560 - ณ วันที่     
ของเอกสารฉบับนี้  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาสินทรัพย์ 1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2557 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /            
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

       



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Board Reporting 
Program (BRP) โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2552 - 2557 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายสนับสนุนธุรกิจ 1 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

     2551 ผู้อ านวยการฝ่ายโครงการพิเศษ 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2547 - 2550 ผู้อ านวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

7. นายชาญวิทย์ กวีสุนทรเสนาะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายบริหารเงินและการลงทุน  
(16 ตุลาคม 2560) 

47 - ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ 
Drexel University สหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ณ วันที ่
ของเอกสารฉบับนี้  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายบริหารเงินและการลงทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

  2556 - 2560 ผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารเงินและ
การลงทุน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

       

 

 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  - อบรมหลักสูตร Orientation ส าหรับ 
CFO Focus on Financial Reporting 
รุ่นที่ 2018/1 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์  

  2551 - 2556 ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาสินทรัพย์  

3 - 2  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2550 - 2551 รองผู้จัดการกลุ่มพัฒนาสินทรัพย์  
3 – 2  

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                   
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

8. นางวรรณี พันธุ์ขะวงศ์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี  

และสมุห์บัญชี 
(1 ตุลาคม 2561) 

50 - ปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 
หอการค้าไทย 

- ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี คณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมใน
การออกงบการเงิน และประเด็นทาง
ภาษีอากรที่พึงระวัง โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์: หลักการพื้นฐาน 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 

2561 - ณ วันที่    
ของเอกสารฉบับนี้  

ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และ
สมุห์บัญชี 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                    
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

   2553 - 2561 ผู้จัดการ กลุ่มบริหารเงิน 
ประมวลผล ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2560 รักษาการผู้จัดการ                    
กลุ่มประมวลผล                      
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /                 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 

    2552 - 2553 กลุ่มพัฒนาระบบบัญชี  ฝ่ายบัญชี
และการเงิน 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /              
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 21 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  และกระบวนการทางบัญชีเพื่อให้     
นักบัญชีสามารถปิดบัญชีรายวันและ
รายเดือนได้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์: การเปลี่ยนแปลง    
ที่ส าคัญของมาตรฐานการรายงาน  
ทางการเงินของไทย มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับธุรกิจ บริหารสินทรัพย์ โดย
บริษัทดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จ ากัด 
- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์: การปรับตัวของ
ธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ให้ก้าวทัน 

     

       



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 22 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  ต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน โดยบริษัท        
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ           
สอบบัญชี จ ากัด 

- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์: การบัญชีเบื้องต้น   
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์
เพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ผู้บริหารโดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

- อบรมหลักสูตรมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์: อบรมเจาะลึก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ของไทย มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน 

     

        



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23 

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ (ปี) 
คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  ระหว่างประเทศ และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินส าหรับธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ (สรุปหลักการ        
ที่ส าคัญและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน) โดยบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

- อบรมหลักสูตร การบัญชีเกี่ยวกับ
เครื่องมือทางการเงิน โดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- อบรมหลักสูตร ก้าวทันมาตรฐาน
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ใน
อนาคตที่จะน ามาใช้ในปี 2562  
และ 2563 โดยสภาวิชาชีพบัญชี       
ในพระราชูปถัมภ์ 

     

 

 

 

 

 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24 

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบรษิัท ณ วันท่ีของเอกสารฉบับนี ้

ชื่อ – สกุล/ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ  
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา/ 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้น
ในบริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นายพงศธร มณีพิมพ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายพัฒนาสินทรัพย์และ
จ าหน่ายทรัพย์ภูมิภาค 
(1 ตุลาคม 2562) 
เลขานุการบริษัท  
(5 มิถุนายน 2558) 

       

   

   

อ้างถึงรายละเอียดของ นายพงศธร  มณีพิมพ์ เพิ่มเติมในข้อ 2.6 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารข้างต้น 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ก าหนดในมาตรา 89/15และมาตรา 89/16 แห่ง 
พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ 
หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้ 

จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

 ทะเบียนกรรมการ 
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ  
 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท าการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับ
รายงานนั้น  

ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด  

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้ 

 ท าหน้าที่ในการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น 
 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก ากับดูแล เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการ

เปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วน    
ตามกฎหมาย 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 
 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  



 

บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร 

 
(ไม่มี) 



บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 

 

 
 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (Compliance) ณ วันที่ของเอกสารฉบับนี้ 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

1. นางสาวพรรณศรี เดี่ยวอนันต์ 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
(1 ตุลาคม 2561)  

52 - ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

- Executive Development Program  
( EDP ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- การบริหารและการพัฒนาบุคคล                 
ยุคใหม่, สมาคมสถาบันการศึกษา       
การธนาคารและการเงินไทย, 
2552 

- การบริหารความเสี่ยงแบบครบ
วงจรรุ่นที่ 16, สมาคม

ไม่มี ไม่มี 2561 -ปัจจุบัน 
 
 

2556 - 2561 
 

2554 - 2556 
 
 
 

2551 - 2554 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 
 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและ
บริหารความเสี่ยง 
 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสินทรัพย์
และหลักประกัน 
 
ผู้อ านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) /  
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
 
 
 
 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

สถาบันการศึกษาธนาคารและ
การเงินไทย, 2256 

- Modern Banking Executive 
Development Program 
(MOBEX), 
สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย 

- Anti-Corruption: The Practical 
Guide IOD, 2559                    
BAM Mini MBA รุ่นที่ 1, 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 

- โครงการหลักสูตรวุฒิบัตร
ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในรุ่นที่ 1,  สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 

- การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน, 2558 

- การบริหารความเสี่ยงด้าน
การตลาดและสภาพคล่อง, 2560 
 
 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

  - แนวปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ, 2560 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการ
ก ากับดูแลกิจการ (CG Code), 
2561 

- ตรวจสอบภายใน-การบริหาร
ตรวจสอบภายในพระบรม
ราชูปถัมภ์2561 

- Internal Auditing 4.0, 2561 
- การจัดท ากระดาษท าการเพื่อ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
ในองค์กร, สภาวิชาชีพบัญชี        
ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2562 
 

 

 
 

    



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 4 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

2. นางสาววารินทร์  ฉันทศาสตร์รัศมี 
ผู้อ านวยการฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน 
(1 เมษายน 2562) 

44 - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต (MBA)  
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

- หนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
ส าหรับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในวิชาชีพของสมาคม            
ผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย (Certified 
Professional Internal Auditor of 
Thailand :CPIAT) 

- วุฒิบัตรหลักสูตรผู้ก ากับดูแล 
การปฏิบัติงานด้านธุรกิจการ
ธนาคารพาณิชย์ (Compliance 
Officer) รุ่นที่ 8 คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 4        

ไม่มี ไม่มี 2562 - ปัจจุบัน 
 
 
2557 - 2562 
 
 
2555 - 2557 
 
2552 - 2553 
 
2551 - 2552 
 
 
2548 - 2551 
 
2545  - 2548 
 
2543  - 2545 
 
2539 - 2540 

 

ผู้อ านวยการ ฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน 
 
 
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสอบทานการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ส านักก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ผู้จัดการ ฝ่ายตรวจสอบทั่วไป  
สายตรวจสอบภายใน 
ผู้จัดการแผนงาน BCM/ BCP งานก ากับ
การปฏิบัติงาน ฝ่ายกิจการสาขา 
ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ 
 
ผู้วิเคราะห์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและ
พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมภายใน  
ฝ่ายควบคุมภายใน 
พนักงานชั้นอาวุโส งานตรวจสอบ 5 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 
 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
บริหารสินทรัพย์ 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน 
 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธนาคารเกียรตินาคิน จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 
จ ากัด (มหาชน) / ธุรกิจสถาบัน
การเงิน 
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย / 
ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ 
บริษัทเงินทุน ทสิโก้ จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน 
ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด 
(มหาชน) / ธุรกิจสถาบันการเงิน 
บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ    
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด / ธุรกิจ
ตรวจสอบบัญชี 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 5 

คณะเศรษฐศาสตร์     
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงดา้น
การก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance Risk Management)  

- หลักสูตร Auditor - in - Charge 
Tools and Techniques  

- หลักสูตร Consulting Activities, 
Skill, Attitudes  

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการฟอก
เงินและการป้องกนัการสนบัสนนุ
ทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย  
( AML/CFT) 

- หลักสูตรมาตรฐานด้านสินเชือ่ 
(Credit Training)  

- หลักสูตรกฎหมายการทวงถามหนี้  
- หลักสูตรบทบาทหน้าที่ของ

สถาบันการเงินในการป้องกันการ
ฟอกเงินและป้องกันการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย  

- หลักสูตรหลักเกณฑ์การบริหาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  

- หลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป 
(General Data Protection 

 
 
 
 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 6 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

Regulation: GDPR) และร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของประเทศไทย  
(Data Protection Act: PDPA)  

- หลักสูตรความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์  
(Cyber Risk Awareness) 

- หลักสูตร The effect of Data Privacy 
Protection with Internal Auditors 

- หลักสูตร IT Governance and IT 
Risk Management ยุค 4.0 

- หลักสูตรการถือปฏิบัติตาม TFRS 9
ของสถาบันการเงินและบทบาท 
ของผู้ตรวจสอบภายใน  

- เสวนาคลินิกไอเอของสมาคม 
ผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย เรื่อง 
(1) Top Risks for 2019 
(2) Transformation to 

automated control audit 
(3) Can I Save the World? 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 7 

ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง / 
วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือหุ้นใน
บริษัทฯ 
(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภท

ธุรกิจ 

(4) Data Privacy & 
Governance for Auditor 

(5) Super IA New Gen 
Winning Digital Fraud 

(6) New GEN: Hybrid IA Can 
Audit Business and IT 

(7) Risk: Disruptive 
technology 

(8) How Modern IA Audit 
Fraud in New Technology 
World 

(9) Anti-Corruption Culture 
Can We Make It Happen 

 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด )มหาชน(  

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 8 

1. หน้าท่ีความรับผิดชอบของหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) 
หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ รับผิดชอบดูแลฝ่ายก ากับการปฏิบัติงาน (Compliance 

Department) ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) กลุ่มก ากับกฎหมาย 
ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) และกลุ่มก ากับและสอบทาน
กฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
กลุ่มก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Regulations Compliance Division) 

 ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน 
 ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ กับผู้บริหารและพนักงาน 
 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ ์
 ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ค าส่ัง และข้อบังคับของ        

บริษัทฯ ที่ประกาศเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามที่หน่วยงานก ากับดูแลภายนอกก าหนด เช่น กฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และ
รายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารและ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายนอกองค์กร 
 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ภายนอกที่บังคับใช้กับบริษัทฯ 
 รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหนว่ยงานก ากับ

ดูแล มาพัฒนาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากับเพิ่มเติม 
 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม

กฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานราชการและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตาม

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
 สนับสนุนให้ฝ่ายงานต่าง ๆ และพนักงานของบริษัทฯ มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
กลุ่มก ากับกฎหมาย ปปง. และกฎเกณฑ์ด้าน IT (Anti-Money Laundering Law and IT Compliance Division) 

 ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการก ากับและป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง กฎเกณฑ์            
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกัน
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง กฎเกณฑ์      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้บริหารและพนักงาน 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด )มหาชน(  

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 9 

 ก าหนดมาตรการ ระเบียบ ค าส่ัง และคู่มือปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนโยบายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน  
การป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง
ตามแนวทางปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนทบทวน ปรับปรุงมาตรการ ระเบียบ ค าส่ัง และคู่มือปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ก าหนดและพัฒนาระบบการรายงานธุรกรรม และลักษณะธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยต่อส านักงาน ปปง. 
ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

 บริหารจัดการเพื่อพัฒนาข้อมูลต่างๆ ด้านการก ากับและป้องกันการฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง อาทิ ข้อมูลของบุคคลผู้กระท าความผิดมูลฐาน 
หรือกระท าความผิดหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ            
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง (ML/FT Sanction List) รายช่ือของ PEPs 
รายช่ือประเทศที่ระบุเป็น NCCTs/Countries subject to monitoring รายช่ือของลูกค้าที่เคยถูกบริษัทฯ รายงาน 
STR และยังไม่ได้แจ้งเพิกถอนจากส านักงาน ปปง. เป็นต้น 

 ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ค าส่ัง และแนวทางปฏิบัติ            
ที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันแก้ไข และรายงานผลการสอบทาน      
ต่อผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายการป้องกันการสนับสนุนทางการเงิน   
แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 สอบทานและติดตามการจัดส่งรายงานการท าธุรกรรมของทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปปง.   
 ระบุความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และนโยบายว่าด้วยการป้องกันการ     

ฟอกเงินและการป้องกันการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง ตามแนวทางปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส านักงาน ปปง. 
หรือหน่วยงานอื่น ๆ มาพัฒนาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากับเพิ่มเติม 

 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ค าส่ัง และข้อบังคับของบริษัทฯ ตามแนวทางปฏิบัติที่ส านักงาน ปปง. ก าหนด รวมถึงกฎเกณฑ์         
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง 

 ประสานงานกับส านักงาน ปปง. หน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตาม
ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 



 
บริษทับรหิารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด )มหาชน(  

 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 10 

 ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์ของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทางป้องกัน    
ความเสี่ยงในอนาคต 

 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

กลุ่มก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท (Business Compliance and Review Division) 
 ก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานด้านการก ากับและสอบทานกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย 

ระเบียบ ค าส่ัง และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
 ให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท รวมถึงนโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ กับผู้บริหารและพนักงาน 
 ก ากับและสอบทานการปฏิบัติงานของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎ นโยบาย ระเบียบ ค าส่ัง และขั้นตอน 

การปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นความถูกต้องของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ซ่ึงอาจมีผลกระทบ     
ต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เช่น เงินให้สินเช่ือจากการซ้ือลูกหนี้ หลักประกัน 
ทรัพย์สินรอการขาย ลูกหนี้กรมบังคับคดี เงินวางซ้ือทรัพย์จากการขายทอดตลาด และบัญชีเงินพักรับช าระ
หนี้ เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการป้องกันและแก้ไข และรายงานผลการสอบทาน        
ต่อผู้บริหาร และ/หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

 ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในองค์กร 
 ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและเหมาะสมของการจัดท าหรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
 รวบรวมข้อมูล ประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ

หน่วยงานภายในบริษัทฯ มาพัฒนาปรับปรุงและก าหนดมาตรการในการก ากับเพิ่มเติม 
 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมแก่บุคลากรในบริษัทฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตาม                

กฎ ระเบียบ ค าส่ัง และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง 
 ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
 ประเมินความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบบริษัทของผู้ปฏิบัติงาน ค้นหาสาเหตุของความผิดพลาดเพื่อหาทาง

ป้องกันความเสี่ยงในอนาคต 
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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